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Z prac Wydzia³ów 
Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Miasta

* Og³oszono przetarg nieograniczony na prze-

budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej

w ul. Z³otoryjskiej, Spacerowej, Cichej i

M³y-narskiej oraz sieci kanalizacyjnej w ul.

Chmielnej, Rynek i Konarskiego. 11 lipca nast¹pi

komisyjne otwarcie ofert.

* Po raz drugi og³oszono przetarg nieograni-

czony na remont szatni KS „Chojnowianka”.

Budynek gospodarczy na chojnowskim sta-

dionie bêdzie poddany kapitalnemu remonto-

wi. Prace dotyczyæ bêd¹ zarówno wnêtrz

obiektu, jak i jego czêœci zewnêtrznej. Dach

budynku zyska nowe pokrycie ze styropiano-

wym ociepleniem. Ocieplone zostan¹ tak¿e

œciany, wykonana bêdzie nowa elewacja.

Wymianie ulegnie tak¿e instalacja wodno-

kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elek-

tryczna.

W tym roku planuje siê tak¿e odnowienie

murawy na p³ycie boiska.

* 1 czerwca uruchomiono roboty publiczne.

12 chojnowian bêdzie mia³o zatrudnienie przez

okres 6 miesiêcy. Zajmowaæ siê bêd¹ g³ównie

wymian¹ nawierzchni chodników. W

po³owie miesi¹ca planuje siê zatrudniæ 7 pra-

cowników interwencyjnych do prac

zwi¹zanych z remontami budynków, oraz kon-

serwacj¹ terenów zielonych.

* Rozpoczêto prace remontowe elewacji 

w pó³nocnej czêœci rynku. Wkrótce, podobnie

jak budynki po stronie po³udniowej, i te bêd¹

cieszyæ estetycznym wygl¹dem i barwn¹

kolorystyk¹.

Prace renowacyjne dotycz¹ tak¿e elewacji

urzêdu miejskiego, który odzyskuje dawn¹

œwietnoœæ dziêki nowoczesnej technologii

czyszczenia.

* Rozbiórka tzw. barak przy ul. Z³otoryjskiej

dobieg³a koñca. Za kilkanaœcie dni pojawi¹

siê w tym miejscu maszyny i robotnicy, którzy

rozpoczn¹ budowê bloku wielorodzinnego 

z mieszkaniami socjalnymi.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ

tut. Urzêdu w dniach od 30.05.2005 r. 

do 20.06.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w udzia³ach przypadaj¹cych w³aœci-

cielom lokali budynku mieszkalnego przy

ul. Witosa 5 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta

Chojnowa  z dnia 30 maja 2005 r. Nr 50/2005),

- wykazu lokalu u¿ytkowego nr 1b, po³o-

¿onego w budynku przy ul. Rynek 25, Niem-

cewicza 2-2a, przeznaczonego do sprzeda¿y

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

wraz z oddaniem u³amkowej czêœci gruntu 

w u¿ytkowanie wieczyste (Zarz¹dzenie  Bur-

mistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja

2005 r. Nr 52/2005).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-

ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-

nowie w terminie do dnia  11.07.2005 r.

Powstaje almanach
Kilkuosobowa grupa mi³oœników lokalnej

twórczoœci artystycznej pragnie wydaæ alma-

nach artystyczno-kulturalny Ziemi Chojnowskiej.

Ma to byæ wykaz osób zajmuj¹cych siê kultu-

r¹ w bardzo szerokim pojêciu, bez wzglêdu

na poziom artystyczny i formê praktykowanej

twórczoœci. 

Gazeta Chojnowska z wielkim entuzjazmem

przyjê³a tê informacjê i bez zastanowienia

w³¹czy³a siê w akcjê tworzenia CHOJNOW-

SKIEGO almanachu. 

Oczekujemy wiêc zg³oszeñ artystów (tak¿e

amatorów) malarzy, pisarzy, rysowników,

rzeŸbiarzy, itp., nawet tych, którzy dotychczas

nie ujawniali siê ze swoj¹ twórczoœci¹. Ka¿dy

kto sk³ada prace do szuflady, chowa je dziel¹c

siê ni¹ tylko z najbli¿szymi jest mile widziany

i oczekiwany - strony chojnowskiego almanachu

czekaj¹!

O stypendiach

Kilka dni temu ponad piêciuset mieszkañców

naszego miasta otrzyma³o urzêdowe decyzje

dotycz¹ce stypendiów dla uczniów. Ich ra-

doœæ jednak by³a po³owiczna. Z jednej strony

zadowolenie z przyznanej pomocy, z drugiej

irytacja z powodu krótkiego czas realizacji 

i przedstawienia rachunków zakupu materia-

³ów edukacyjnych.

W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e rada

miejska podjê³a Uchwa³ê w sprawie regulaminu

udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na

terenie miasta Chojnowa 30 marca. 13 maja

Uchwa³a ukaza³a siê w Dzienniku Urzêdo-

wym i zaczê³a obowi¹zywaæ dopiero po 14

dniach od publikacji. Nast¹pi³o to dok³adnie

27 maja. Dopiero wówczas urzêdnicy mogli

merytorycznie przygotowaæ decyzje. W prze-

ci¹gu kilku dni wydano i dostarczono 527

decyzji. Uchwa³a rady przewiduje wyp³atê

stypendiów do 10 czerwca. Na realizacjê ra-

chunków nie zosta³o wiêc zbyt wiele czasu. 

I tak kolejny raz chwalebny zamiar ustawo-

dawcy, zdominowa³y niedopracowane prze-

pisy prawne.

Do zmotoryzowanych
Informujemy kierowców, ¿e 12 czerwca, to

Miêdzynarodowy Dzieñ bez Samochodu. Tego

dnia zostawiamy nasze pojazdy na parkingach,

w gara¿ach, przed domem lub blokiem i na

nó¿kach idziemy w obranym kierunku.

Powa¿nie jednak traktuj¹c sprawê nale¿y

mieæ œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy litr spalanego 

paliwa, niszczy nasz¹ atmosferê, a to ma nie-

OO  wwaannddaalliiŸŸmmiiee  ccdd..

Tyle zosta³o z miejskiej toalety, po (zapewne) nocnych wêdrówkach wandali.

Poranny œwit ukaza³ przechodniom obraz pogorzeliska wywo³uj¹c przy tym komen-

tarze oburzenia.

Poprzedniego ranka miejskie s³u¿by odkry³y natomiast kolejny akt bezmyœlnego

niszczenia zieleni. Cztery m³ode klony kuliste przy ul. Krasickiego z pe³n¹ premedy-

tacj¹ z³amano w po³owie konara pozostawiaj¹c kikuty i obraz ludzkiej g³upoty.

Z pewnoœci¹ chojnowska policja przeprowadzi w tej sprawie postêpowanie i sprawcy

nie pozostan¹ bezkarni.
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w¹tpliwy wp³yw na stan naszego œrodowiska, 

a w konsekwencji naszego zdrowia.

Gor¹co wiêc namawiamy, aby przynajmniej 

w tym jednym dniu w roku zmobilizowaæ si³y

witalne i zadbaæ o w³asn¹ kondycjê.

Wieczorek w Jubilatce
Nie och³oniemy jeszcze zapewne po atrakcjach

z okazji “Dni Chojnowa”, a tu ju¿ szykuje nam siê

kolejna impreza. W sobotê 18 czerwca, 

o godz. 20.00 kawiarnia “Jubilatka” zaprasza na

wieczorek muzyczny z grup¹ “59 - 700”.

Pod t¹ enigmatyczn¹ nazw¹ kryj¹ siê muzycy,

tworz¹cy kiedyœ chojnowskie DE¯A VU.

Obecnie zespó³ æwiczy w Boles³awcu, a swój styl

grania okreœla jako fassion jazz. Cena biletu - 5 z³.

U
koronowaniem tegorocznych Dni
Chojnowa bêdzie podpisanie w na-
szym mieœcie Aktu Partnerskiego 

z niemieck¹ gmin¹ Egelsbach. Do Choj-
nowa przyjad¹: Burmistrz - Rudi Moritz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Egelsbach-
Dieter Heller, Przewodnicz¹cy Stowarzy-
szenia Miast Partnerskich - Horst Milten-
berger, Vice-przewodnicz¹ca- Martine Welz
oraz Manfred Kraus- organizator uroczys-
toœci w Egelsbach.
Na uroczystoœci podpisania umowy partner-
skiej nie mo¿e równie¿ zabrakn¹æ Honoro-
wego Obywatela Chojnowa Dietera Schroedera
i jego ma³¿onki Giseli. Pañstwo Schroeder
przyjad¹ wraz z synem i Ursul¹ Kuhn, by³¹
chojnowiank¹, ju¿ w niedzielê 5 czerwca.
Tymczasem zapraszamy mieszkañców
Chojnowa na uroczystoœæ podpisania
umowy partnerskiej, która odbêdzie siê
11 maja o godz. 14.00 w MDK.
Aby przybli¿yæ mieszkañcom Chojnowa
nasze miasto partnerskie, podajemy kilka
ciekawych informacji.
Egelsbach to urocze miasteczko po³o¿one 
w Hesji, oddalone o oko³o 20km od Frankfurtu
nad Menem i Darmstadt, licz¹ce prawie 10 tys.
mieszkañców, którego prehistoria siêga póŸ-
nej epoki kamiennej. Wieœ istnia³a ju¿ wiele
stuleci, zanim po raz pierwszy w roku 1275
pojawi³a siê pierwsza urzêdowa wzmianka
o Egelsbach. Powsta³a na wa¿nym szlaku
handlowym Frankfurt-Worms osada nale¿a³a
pocz¹tkowo do zwi¹zku miejscowoœci,
którego centrum stanowi³o s¹siaduj¹ce z ni¹
miasto Langen. Z czasem Egelsbach posta-
nowi³ wyst¹piæ ze zwi¹zku i siê usamodziel-
niæ. W 1350 roku otrzyma³ we Frankfurcie
prawa grodzkie. W 1428 roku móg³ zatrzy-
mywaæ i przeznaczaæ na w³asne cele czêœæ
podatków, a w roku 1489 utworzono s¹d
ni¿szy z so³tysem i siedmioma ³awnikami.
W 1553 roku miejscowoœæ liczy 95 gospo-
darstw, posiada w³asny rejestr s¹dowy 
i w³asn¹ pieczêæ, która zaginê³a podczas
wojny 30-letniej. Po jej zakoñczeniu Egels-
bach nale¿y do nadleœnictwa Dreieich, ma
now¹ pieczêæ: z serca wyrasta d¹b z trzema
¿o³êdziami. Wzór tej pieczêci by³ motywem
herbu, który zosta³ nadany miasteczku
Egelsbach w 1953 roku. Egelsbach jest
jedynym miastem w Niemczech maj¹cym w

swoim herbie serce.
W 1705 roku powstaje parafia ewangelicka.
W 1846 roku otwarto liniê kolejow¹
Frankfurt-Darmstadt, która zmieni³a Egels-
bach z miejscowoœci typowo rolniczej 
w osiedle robotnicze. Rolnictwo sta³o siê
dzia³alnoœci¹ uboczn¹. 
Egelsbach powsta³ jako maj¹ca dwie ulice
wieœ, której centralnym punktem by³ gotyc-
ki koœció³. Po obu stronach ulicy znajdo-
wa³y siê domy z muru pruskiego. Niektóre z
nich zachowa³y siê do dzisiaj, mimo ¿e tej

typowo wiejskiej miejscowoœci ju¿ nie ma.
Egelsbach siê rozwin¹³. Jedno po drugim
powsta³y nowe osiedla, zadomowi³ siê prze-
mys³ i rzemios³o, ale miasteczko nic nie
straci³o ze swego uroku. Plac Koœcielny, koœ-
ció³ ewangelicki, wartownia stanowi¹ cen-
trum miasta, nie ze wzglêdu na swoje po³o-
¿enie albo znaczenie gospodarcze, ale dlat-
ego, ¿e tak uwa¿aj¹ mieszkañcy Egelsbach.
W Egelsbach znajduje siê najwiêksze w Niem-
czech ogólnodostêpne lotnisko dla samo-
lotów prywatnych. Rocznie odbywa siê tu
80 tys. startów i l¹dowañ. Jest ono jednym 
z wiêkszych pracodawców w Egelsbach.
Jednak fenomenem tej miejscowoœci jest to,
¿e ponad po³owa jej mieszkañców nale¿y do
ró¿nych organizacji, zwi¹zków i stowarzy-
szeñ, prowadzi w nich aktywn¹ dzia³alnoœæ,
b¹dŸ udziela siê na niwie politycznej lub
koœcielnej. Ma to istotny wp³yw na ¿ycie spo-
³eczne, kulturalne i polityczne w Egelsbach.

Wiêcej o Egelsbach, jego zabytkach i innych
obiektach godnych zwiedzenia napiszemy w
nastêpnym numerze naszej gazety. Jesteœmy
przekonani, ¿e w przysz³oœci wielu cho-
jnowian bêdzie mia³o okazjê, ¿eby osobiœcie
poznaæ nasze miasto partnerskie.

red.

Wyrazy g³êbokiego 

¿alu i wspó³czucia 

z powodu œmierci

Wac³awa Piechowicza 

najbli¿szym zmar³ego 

sk³adaj¹ przyjaciele 

– cz³onkowie kapeli 

podwórkowej „Wacusie”.

Wszystkim, którzy uczestniczyli

w smutnej ceremonii pogrzebowej,

odprowadzaj¹c na miejsce wiecznego

spoczynku

œ.p. Wac³awa Piechowicza

serdeczne podziêkowania 

sk³ada Rodzina

Europejscy partnerzy

Zostañ ³owc¹ s³ów…

11 - 12 czerwca w auli Gimnazjum nr 2
bêd¹ mia³y miejsce IV Mistrzostwa

Dolnego Œl¹ska w Scrabble. 
Ju¿ teraz zapraszamy wszystkich graczy 

i kibiców. Impreza odbêdzie siê dok³adnie 

w tym samym terminie co Dni Chojnowa. 

Po walce przy planszy bêdzie wiêc okazja

do szaleñstwa przy dobrej muzyce 

i festynowych klimatach.

Zagraæ mo¿e ka¿dy – nie musisz byæ asem.

Scrabble to chyba jedyna dyscyplina, 

w której pocz¹tkuj¹cy przy pewnej dozie

szczêœcia mo¿e wygraæ chocia¿by 

z mistrzem Polski. 

Impreza jest wspania³¹ okazj¹ do spotkania

z wieloma legendami polskich skrabbli. 

Zaczynamy w sobotê o godzinie 11.00,

zapisy bêd¹ trwa³y od godziny 10.30. 

Zapraszamy!

… lub pogromc¹ byków
9 czerwca ka¿dy odwa¿ny mo¿e zmierzyæ

siê z polsk¹ ortografi¹ podczas III Chojnow-

skiego Dyktanda. O godz. 10 dyktando

bêd¹ pisaæ uczniowie szkó³ podstawowych.

Natomiast po po³udniu, o godz. 16,

spotkaj¹ siê gimnazjaliœci, licealiœci 

i doroœli, którzy bêd¹ walczyæ o tytu³ 

Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskie.

Oprócz nauczycieli jêzyka polskiego, dzien-

nikarzy oraz studentów filologii polskiej 

i dziennikarstwa do dyktanda mo¿e

przyst¹piæ ka¿dy. 

W redakcji G.Ch. przyjmujemy jeszcze

zg³oszenia. Nie zwlekaj – nagroda g³ówna

w obu kategoriach wiekowych – rower górski!

Serdecznie zapraszamy!
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Na XLIII sesji
XLIII sesja dotyczy³a m.in. informacji o przy-

gotowaniach do akcji letniej w mieœcie. Wed³ug

relacji Miros³awy Kamiñskiej – pe³nomocni-

ka burmistrza ds. rozwi¹zywania problemów

alkoholowych gros chojnowskich dzieci sko-

rzysta z dofinansowania lub ca³kowitego

pokrycia kosztów do kolonii i pó³kolonii.

12 maja br. zosta³a podpisana umowa na zor-

ganizowanie wypoczynku letniego dla 85

dzieci w wieku 10 - 16 lat, w wiêkszoœci po-

chodz¹cych z rodzin z problemem alkoholo-

wym, znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji

materialno - bytowej. Organizatorem tegoro-

cznego wypoczynku jest Przedsiêbiorstwo

Turystyczne Leszek Zboralski z Legnicy,

które z³o¿y³o najtañsz¹ ofertê.

Dzieci wypoczywaæ bêd¹ w miejscowoœci

Rudno, gm. Wolsztyn w oœrodku wypoczyn-

kowo - kolonijnym “Rusa³ka”. Naboru dzieci

na koloniê dokona Miejski Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej w Chojnowie. Koszt pobytu jed-

nego dziecka na kolonii wyniesie 560,00 z³

brutto.

W tym roku z wypoczynku w Rudnie sko-

rzysta o dziesiêcioro dzieci wiêcej ni¿ w roku

poprzednim. Dodatkowo Miejski Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie sfinansuje

pobyt na kolonii dla piêciu dzieci.

W sierpniu Stowarzyszenie Rodzin Katolic-

kich zorganizuje w Szkole Podstawowej Nr 4

pó³koloniê dla oko³o 80 dzieci. Na ten cel

Stowarzyszenie otrzyma ze œrodków na profi-

laktykê dotacjê w wysokoœci 4.000,00 z³.

Stowarzyszenie, prowadz¹c dla uczestników

pó³kolonii zajêcia ogólnorozwojowe wspó³-

pracowaæ bêdzie z Miejskim Domem Kultury.

***

Krótko o stanie bezpieczeñstwa w mieœcie

mówi³ komendant Komisariatu Policji w Choj-

nowie Adam Grabas. Kilka tygodni temu, na

posiedzeniu rady, funkcjonariusze szeroko

omawiali ten temat przedstawiaj¹c statystykê

i wyniki pracy KP Chojnów. 

Spotkanie na ostatniej sesji by³o okazj¹ do

ogólnej oceny bezpieczeñstwa w mieœcie 

i wskazania najbardziej niepokoj¹cych sytu-

acji. Mówiono o piratach drogowych, niere-

spektowaniu prawa dotycz¹cego spo¿ywania

alkoholu w miejscach publicznych i sprzeda¿y

wyrobów alkoholowych oraz nikotynowych

nieletnim, o braku odpowiedzialnoœci w³aœci-

cieli psów, które nawet jeœli chodz¹ na uwiêzi,

nie maj¹c kagañca, stanowi¹ zagro¿enie dla

przechodniów.

Zdaniem komendanta A. Grabasa, sytuacja 

w naszym mieœcie nie jest tak niepokoj¹ca jak

w innych œrodowiskach naszego powiatu. 

- Chojnów uznano za najbezpieczniejsze miejsce w

powiecie legnickim – powiedzia³ komendant.

– Mamy tu najmniej zdarzeñ i jednoczeœnie

najwiêksz¹ wykrywalnoœæ.

Nie znaczy to jednak, ¿e Chojnów jest oaz¹ spo-

koju. 

Potwierdzaj¹c s³usznoœæ uwag radnych ko-

mendant zapewni³, ¿e zostan¹ wzmo¿one kon-

trole sklepów, a w³aœciciele psów nieprzes-

trzegaj¹cy prawa bêd¹ karani mandatami.

A. Grabas podkreœli³ tak¿e wagê spo³ecznej

aktywnoœci. Pomoc mieszkañców, zg³osze-

nia, interwencje, kontakt z dzielnicowym –

ogólnie pojêta wspó³praca zdecydowanie

u³atwi³yby i usprawni³y pracê policji. 

Sprawozdanie 4/05 

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 28 kwietnia 2005r

do 25 maja 2005r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju

Gospodarczego m.in. 

1. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na

najem gara¿u przy ul. Rejtana 8,

2. Og³oszono przetargi nieograniczone na :

a. wykonanie oœwietlenia ulicy Kazimierza

Wielkiego,

b. przebudowê sieci wod.-kan. w ul. Space-

rowej, Z³otoryjskiej, Cichej, M³ynarskiej oraz

ul. Ciemnej, Konarskiego i w Rynku,

c. II przetarg na remont szatni KS „Chojnowianka”.

3. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na

budowê budynku socjalnego przy ul. Z³oto-

ryjskiej. Wygra³a Firma PCG – Cebula,

Gratkowski sp.j. z Chojnowa.

4. Wykonano sta³e pasy przejœæ dla pieszych

przy ul. Wolnoœci i Kiliñskiego (w rejonie SP 4).

5. Rozpoczêo odnawianie elewacji budynków

w Rynku.

6. Rozpoczêto czyszczenie czêœci elewacji

budynku Urzêdu Miejskiego.

7. Zakoñczono prace rozbiórkowe budynku

przy ul. Z³otoryjskiej 13 a.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki 

i Ochrony Œrodowiska m.in.:

- sprzedano na rzecz najemców 3 lokale miesz-

kalne przy zastosowaniu 95% bonifikaty na

³¹czn¹ kwotê 6 229 z³,

- sprzedano w drodze przetargu ustnego nie-

ograniczonego lokal u¿ytkowy po³o¿ony przy

ul.Koœciuszki 18, za kwotê 30 000 z³,

- sprzedano w drodze bezprzetargowej gara¿

na rzecz najemcy komunalny przy ul.W.Polskie-

go za kwotê 5 210 z³,

- przygotowano i przeprowadzono przetargi

ustne nieograniczone na sprzeda¿: 

·dwóch nieruchomoœci niezabudowanych po-

³o¿onych przy ul. Broniewskiego (pod zabu-

dowê jednorodzinn¹), zakoñczony wy³onie-

niem jednego nabywcy, uzyskuj¹c cenê 23 424 z³,. 

·piêciu nieruchomoœci zabudowanych budyn-

kami gospodarczymi przy ul.Koœciuszki (teren

by³ego Hosmetu), zakoñczony wy³onieniem

jednego nabywcy, uzyskuj¹c cenê 9 400 z³.

- przygotowano i podano do publicznej wia-

domoœci w “Gazecie Chojnowskiej” og³osze-

nie o przetargu na sprzeda¿ :

·nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1

po³o¿onej przy ul. Parkowej (pod zabudowê

stacj¹ paliw),

· dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Si-

korskiego-ul.£okietka .

- wydano 4 postanowienia w sprawie

zatwierdzenia programu gospodarki odpada-

mi niebezpiecznymi dla:

· Przedsiêbiorstwa Handlowo-Us³ugowego

”JUKO” Jerzy Szczukocki z Piotrkowa Trybunal-

skiego wykonuj¹cego prace remontowe, bu-

dowlane i rozbiórkowe na terenie powiatu

legnickiego (materia³y izolacyjne, konstruk-

cyj-ne zawieraj¹ce azbest),

· Firmy „SINTAC-POLSKA” sp. z o.o. jv. z War-

szawy wykonuj¹cej prace z zakresu usuwania

ró¿nego typu zanieczyszczeñ z urz¹dzeñ, obiek-

tów i rekultywacji terenów zanieczyszczonych

na terenie powiatu legnickiego,

·Przedsiêbiorstwa Robót Termoizolacyjnych 

i Antykorozyjnych “TERMOEXPORT” z Warsza-

wy wykonuj¹cego prace remontowo-demon-

ta¿owe na terenie powiatu legnickiego,

· Przedsiêbiorstwa Budownictwa L¹dowego

MJ sp.z o.o. z Micha³owic wykonuj¹cego

prace remontowe na terenie powiatu legnickiego, 

- z zakresu usuwania  drzew wydano:

· 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew

dla osób fizycznych, przy ul.Chmielnej - klon

oraz przy ul.Piotrowickiej- œwierk, z obowi¹z-

kiem nasadzenia,

- gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w od-

niesieniu do nieruchomoœci po³o¿onej przy

ul.Okrzei o powierzchni 549 m2,bêd¹cej w u¿yt-

kowaniu wieczystym osób fizycznych za cenê

500 z³. Na dzia³ce usytuowane s¹ zbiorniki

pozosta³e po dystrybutorach paliw. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich

m.in. :

1. Dodatki mieszkaniowe:

- przyjêto i rozpatrzono 110 wniosków o przy-

znanie dodatku mieszkaniowego przyznaj¹c

dodatki mieszkaniowe na kwotê - 11.923,08 z³

(wydano 104 decyzje pozytywne i 6 decyzji

negatywnych),

- za miesi¹c maj wyp³acono dodatki mieszka-

niowe na kwotê 84.447,52 z³,

- wydano 10 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty

dodatku mieszkaniowego.

2. Dowody osobiste: przyjêto 120 wniosków,

wydano 134 dowody osobiste.

3. Paszporty: przyjêto 22 wnioski o wydanie

paszportu, wydano 14 paszportów.
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Na XLIII sesji

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r . Nr 142, póz. 1591 ze
zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
1. W celu opracowania projektu uchwa³y bud¿etowej Bur-
mistrz Miasta w terminie do dnia 20 wrzeœnia przesy³a
informacje do poszczególnych jednostek organizacyj-
nych w sprawie opracowania materia³ów planistycznych
na kolejny rok bud¿etowy wraz z zasadami plano-
wania wydatków bie¿¹cych.
2. Burmistrz Miasta zobowi¹zuje naczelników wydzia-
³u Urzêdu Miejskiego i osoby zajmuj¹ce samodzielne
stanowiska pracy do opracowania wycinkowych mate-
ria³ów planistycznych.
3. Naczelnicy Wydzia³u Urzêdu Miejskiego i osoby zaj-
muj¹ce samodzielne stanowiska oraz kierownicy jed-
nostek organizacyjnych zobowi¹zani s¹ do opracowa-
nia materia³ów planistycznych w oparciu o zasady pla-
nowania wydatków w terminie do dnia 15 paŸdziernika. 
4. Skarbnik Miasta opracowuje zbiorcze zestawienie
dochodów, przychodów, rozchodów, wydatków i porêczeñ. 

§ 2.
1. Na podstawie skalkulowanych dochodów w³asnych,
przychodów, dotacji celowych i subwencji z bud¿etu
pañstwa oraz zebranych materia³ów planistycznych 
w zakresie wydatków – Skarbnik Miasta przygotowuje
projekt uchwa³y bud¿etowej wraz z materia³ami.
2. Opracowany na podstawie przedstawionych mate-
ria³ów projekt uchwa³y bud¿etowej Skarbnik Miasta
przedk³ada Burmistrzowi Miasta. Projekt ten podlega
dalszym sukcesywnym konsultacjom, a¿ do opracowa-
nia ostatecznej wersji projektu uchwa³y bud¿etowej.

§ 3.
Burmistrz Miasta w terminie do dnia 15 listopada przed-k³ada
Radzie Miejskiej projekt uchwa³y bud¿etowej wraz 
z objaœnieniami oraz informacj¹ o stanie mienia komunalnego. 

§ 4.
Projekt uchwa³y bud¿etowej obejmuje informacje i dane, 
o których mowa w art. 124 ustawy o finansach publicznych.

§ 5.
Do projektu uchwa³y bud¿etowej Burmistrz Miasta
do³¹cza objaœnienia:
1) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych
Ÿróde³ dochodów  
2) ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji,
3) w zakresie wydatków - uzasadnienie poszczególnych
rodzajów wydatków bie¿¹cych i inwestycyjnych,
4) dotacji otrzymywanych z bud¿etu pañstwa oraz dotacji
udzielanych z bud¿etu gminy,
5) omówienie przychodów zwi¹zanych z pokryciem
niedoboru bud¿etowego,
6) informacje o finansowaniu inwestycji zawieraj¹ce:
· nazwê i lokalizacjê inwestycji,
· termin rozpoczêcia inwestycji,
· planowan¹ wartoœæ kosztorysow¹,
· Ÿród³a finansowania w podziale na œrodki w³asne i inne,

· nak³ady do poniesienia w roku bud¿etowym,
7) informacje o stanie zobowi¹zañ i wierzytelnoœci.

§ 6.
1. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej niezw³ocznie przesy³a
projekt uchwa³y bud¿etowej wraz z materia³ami infor-
macyjnymi do zaopiniowania Komisjom Rady.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania
materia³ów odbywaj¹ posiedzenia, na których formu³uj¹
na piœmie swoje opinie o projekcie uchwa³y bud¿etowej.
3. Komisja proponuj¹ca wprowadzenie nowego wydatku
lub zwiêkszenie wydatku przewidzianego w projekcie
uchwa³y bud¿etowej zobowi¹zana jest do wskazania
Ÿród³a jego pokrycia.
4. Opinie poszczególnych komisji przedstawiane s¹
Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta i Bud¿etu, która
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od daty otrzyma-
nia, formu³uje ostateczn¹ opiniê o projekcie uchwa³y
bud¿etowej i przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
5. Burmistrz Miasta przedstawia Przewodnicz¹cemu
Rady opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 7.
1. Burmistrz Miasta po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji
Rozwoju Gospodarczego Miasta i Bud¿etu i ewentual-
nym uwzglêdnieniu ich wniosków przedk³ada Radzie
Miejskiej ostateczny projekt uchwa³y bud¿etowej.
2. Wnioski nieuwzglêdnione w ostatecznym projekcie
uchwa³y bud¿etowej wymagaj¹ uzasadnienia przez
Burmistrza Miasta.

§ 8.
Porz¹dek obrad sesji bud¿etowej powinien zawieraæ
nastêpuj¹ce punkty:
1. Odczytanie projektu uchwa³y bud¿etowej wraz z objaœ-
nieniami i informacj¹ o stanie mienia komunalnego.
2. Odczytanie opinii Komisji sta³ych i wniosków radnych.
3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie
opinii Komisji i wniosków radnych.
5. Dyskusja nad projektem uchwa³y bud¿etowej.
6. G³osowanie nad projektem uchwa³y Bud¿etowej.

§ 9.
Traci moc uchwa³a Nr XXI/123/2000 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie proce-
dury uchwalania bud¿etu miasta Chojnowa oraz rodza-
ju i szczegó³owoœci materia³ów informacyjnych
towarzysz¹cych uchwalaniu bud¿etu zmieniona uch-
wa³ami  Nr XXV/147/2000 i Nr XII/153/2003.

§ 10.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.

§11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ 
w siedzibie Urzêdu Miasta i og³oszeniu w Gazecie
Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz  Bobyk

Uchwa³a Nr XLIII/198/05
Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie procedury uchwalania bud¿etu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegó³owoœci materia³ów
informacyjnych towarzysz¹cych projektowi.

Uchwa³a

Nr XLIII/196/05

Rady Miejskiej

Chojnowa

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie podjêcia

wspó³pracy (na zasadach

miast partnerskich) 

z miastem Egelsbach.

Na podstawie art. 18 ust. 2

pkt 12a ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska Chojnowa

uchwala co nastêpuje:

§ 1

Miasto Chojnów podejmu-

je wspó³pracê z miastem

Egelsbach jako miastem

partnerskim.

§ 2

Celem wspó³pracy jest roz-

wijanie partnerskich sto-

sunków kulturalnych, spo-

³ecznych i gospodarczych.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza

siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie

z dniem podpisania i

podlega podaniu do pub-

licznej wia-domoœci poprzez

wywiesze-nie w siedzibie

Urzêdu Miejskiego w

Chojnowie oraz Gazecie

Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk



6 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 11/603

Rajd z atrakcjami
Kolejny raz na Dzieñ Dziecka najm³odsi uczniowie Szko³y Podstawo-

wej nr 3 udali siê na piesz¹ wêdrówkê podziwiaj¹c okolice Chojnowa.

Tym razem by³a to trasa Chojnów-Dobroszów. Œwietnie przygotowa-

ne i wystrojone dru¿yny podczas apelu prezentowa³y nazwê, okrzyk 

i piosenkê. Walka jak co roku toczy³a siê o wysok¹ stawkê, któr¹ jest

Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Chojnowa. 

Po drodze czeka³y na dzieci ró¿ne atrakcje. W bazie stra¿y po¿arnej

maluchy zwiedza³y obiekt oraz wykazywa³y wiedzê po¿arnicz¹. Na

polnej drodze spotka³y patrol policyjny. Po krótkim „egzaminie” 

z zasad ruchu drogowego powêdrowa³y dalej. 

Z piosenk¹ na ustach dru¿yny minê³y wieœ Michów i traktem wœród

zbó¿ dotar³y do œwietlicy w Dobroszowie. Tu dosz³o do spotkania 

z uczniami i nauczycielami, którzy przywêdrowali z NiedŸwiedzic.

Integracji grup sprzyja³ poczêstunek przygotowany przez rodziców.

Rozgrywki sportowe o puchar Dyrektora SP3 zakoñczy³y siê sukcesem

NiedŸwiecic. Natomiast tytu³ najlepszej Dru¿yny Rajdowej zdoby³a 

klasa Ia. Puchar wrêczy³ osobiœcie p. Jan Serkies - burmistrz Chojnowa.

Trzeba przyznaæ, ¿e organizatorki rajdu tj. p. Urszula Chmielewska 

i p. Irena Rzepiak zatroszczy³y siê wzorowo o wszystko. Uczestnicy

rajdu otrzymali upominki i do Chojnowa powrócili autokarem.

Organizacja tak wspania³ego dnia by³a mo¿liwa tylko dziêki zaanga¿o-

waniu rodziców uczniów z klasy Ia i IIIa a w szczególnoœci p. Ewy

Czarny oraz hojnoœci sponsorów: p. Jana Serkiesa, p. Mariusza

Szklarza, p. Andrzeja Kupczyka, p. Ryszarda Piróga, p. Wioletty

Szymañskiej, p. Katarzyny Dziedzic, p. Jana Rosockiego, p. Kingi

Chmielewskiej, p. Haliny Salastowicz, p. Ireny G³ód i p. Moniki

Wróbel, którym serdecznie dziêkujemy.
Organizatorzy rajdu

Tegoroczne, II Forum M³odych odby³o siê 

w grodzie nad Skor¹. Organizator – Dusz-

pasterstwo M³odzie¿y Diecezji Legnickiej

wybra³ Chojnów, kieruj¹c siê jego po³o¿eniem

i sprawdzon¹, profesjonaln¹ organizacj¹ imprez.

Do naszego miasta przyjecha³o oko³o 100

uczestników z kilkunastu parafii. Spodziewa-

no siê wiêkszej liczby m³odzie¿y, ostatni jed-

nak weekend maja obfitowa³ w wiele innych

okolicznych imprez, zani¿aj¹c nieco frek-

wencjê.Wszyscy którzy przyjechali do nas 28

i 29 maja jednak nie ¿a³owali.

- Urzek³a nas goœcinnoœæ i serdecznoœæ, z jak¹

podejmowa³y nas chojnowskie rodziny – mówi 

m³odzie¿. – Zostaliœmy tu przyjêci po królewsku 

i z ogromn¹ serdecznoœci¹.

Dwudniowe spotkanie wymaga³o zapewnie-

nia dla uczestników noclegu i wy¿ywienia.

Wiele rodzin zadeklarowa³o pomoc oferuj¹c

swój dom i szeroko rozumian¹ opiekê.

- Nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e wielkie zaanga-

¿owanie wykazali tu nie tylko doroœli chojno-

wianie – mówi ks. Rados³aw Augustynowicz,

koordynator prac organizacyjnych w Chojno-

wie. – Nieoceniona okaza³a siê tak¿e nasza

m³odzie¿, pomagali we wszystkim z ogrom-

nym zapa³em. To mi.in. dziêki nim imprezê

mo¿na zaliczyæ do udanych.

II Forum M³odych rozpoczêto porann¹ modlitw¹

w koœciele pw. Najœwiêtszej Marii Panny.

Program przewidywa³ prace w grupach, które

prowadzi³y siostry Karmelitanki i Magdalen-

ki, konferencje z goœcinnymi wyk³adami

ksiê¿y, pogadanki i wspólne œpiewy w choj-

nowskich plenerach.

Niecodziennym wydarzeniem by³a adoracja

Krzy¿a. M³odzie¿ sk³adaj¹c pok³on temu sym-

bolowi chrzeœcijañstwa potwierdza³a swój

wybór d¹¿enia drog¹, któr¹ wskazuje Chrystus.

Z Chojnowa Krzy¿ powêdruje do kolonii 

w Niemczech gdzie podczas wakacji odbêd¹

siê Œwiatowe Dni M³odzie¿y.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ Forum by³ koncert To-

masza Kamieñskiego (by³ego cz³onka grupy

„Nocna Zmiana Bluesa”) i jego trupy, wyko-

nuj¹cych utwory katolickie w bardzo wspó³-

czesnej aran¿acji.

Spotkania m³odych to okazja do wymiany

doœwiadczeñ i dotychczasowych osi¹gniêæ.

Maj¹ one tak¿e s³u¿yæ podjêciu próby konso-

lidacji pracy z dorastaj¹cymi ludŸmi, wypra-

cowaniu programu dalszych dzia³añ i nowych

form pracy w parafiach.

Wed³ug tegorocznych uczestników II Forum

M³odych, za³o¿enia zosta³y zrealizowane.

eg

Forum nie tylko dla m³odych
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To ju¿ szósta edycja „Festynu 

z trójk¹”, podczas którego na

terenach szkolnych Szko³y Pod-

stawowej nr 3 prezentuj¹ siê

zespo³y artystyczne tej placów-

ki i grupy muzyczne z zewn¹trz. 

Festyn g³ównie s³u¿yæ ma roz-

rywce i integracji lokalnego

œrodowiska. To tak¿e wspania³a

okazja do pochwalenia siê do-

robkiem zespo³ów wokalnych 

i tanecznych, jakie dzia³aj¹ w SP 3

oraz szkolnych artystów plas-

tyków. 

Tegoroczna impreza nieco ró¿-

ni³a siê od poprzednich. Tym

razem obok tañców, hulanek 

i swawoli by³y akcenty nieco

powa¿niejsze. Tego dnia wyró¿-

niono kilkanaœcie osób, które

przez wiele miesiêcy wspiera³y

dzia³ania na rzecz powstania

okaza³ego szkolnego ogródka.

By³o równie¿ oficjalne otwarcie

tej oazy zieleni, którego doko-

na³a dyrekcja placówki.

Wokó³ boiska rozstawiono licz-

ne kramy, straganiki, punkty

gastronomiczne. Za niewielk¹

op³at¹ mo¿na by³o posmakowaæ

domowych wypieków, skosz-

towaæ zdrowych, owocowych

napojów czy posiliæ siê pach-

n¹c¹ kie³bas¹ z ro¿na. Za zu-

pe³n¹ darmochê harcerze serwo-

wali, jak zwykle, smakowit¹

grochówkê.

Wœród kramów odnaleŸæ mo¿na

by³o tak¿e stoisko z artystyczn¹

bi¿uteri¹ i malowanymi butel-

kami wykonanych przez uczniów

i sprzedawanych za s³uszn¹

kwotê. Najm³odsi mieli frajdê

ogl¹daj¹c sprzêt stra¿acki i ko-

rzystaj¹c z konnych przeja¿-

d¿ek, starsi próbowali si³ w strze-

laniu z ³uku. 

Dzia³a³ tu kiermasz taniej ksi¹¿ki,

punkt pomiaru ciœnienia, by³a

te¿, zawsze ciesz¹ca siê ogrom-

nym powodzeniem, loteria fan-

towa.

Ciekawie prezentowa³ siê punkt

informacyjny dotycz¹cy dzia³añ

szko³y w ramach programu

”Comenius”. O tym co zro-

biono do tej pory, jakie s¹ plany

na przysz³oœæ, jak wiele doko-

nano dziêki uczestnictwu w tym

programie, opowiada³y zdjêcia,

ilustracje plastyczne i wycinki 

z prasy nie tylko krajowej.

Czêœæ artystyczna trójkowego

festynu by³a równie atrakcyjna.

Po raz pierwszy przed tak sze-

rok¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³

siê nowy sk³ad zespo³u tanecz-

nego „Pstryk”, ujmuj¹co wypadli

wokaliœci z „Synkopy” i inny

zespó³ œpiewaków, którego nazwy

nie uda³o nam siê ustaliæ (po-

dobno jeszcze siê nie nazwali),

ciekawy spektakl da³ na scenie

szkolny zespó³ teatralny „Aja”. 

Potem byli chojnowscy rycerze,

którzy z ka¿dym pokazem s¹

bardziej atrakcyjni wizualnie 

i artystycznie, a na koniec trzy

muzyczne kapele do tañca i od-

s³uchu. 

Impreza ze wszech miar udana,

tym bardziej, ¿e ze sprzeda¿y

w³asnych produktów i losów

uda³o siê zebraæ oko³o 3 tys z³.

Ta kwota przeznaczona bêdzie

na potrzeby szkolne, których 

w ka¿dej placówce jest wiele.

eg
Dyrekcja Szko³y Podstawowej

nr 3 serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy pomogli przy organizacji

festynu:

Senatorowi Marianowi Lewickiemu, pos³ance Bronis³awie Kowalskiej,

pos³ance Halinie Szustak, pos³owi Tadeuszowi Maækale, p. Andrzejowi

Rudkowi, p. Emilii Ba¿an, p. Stanis³awowi Horodeckiemu, 

p. Jerzemu Krakowskiemu, p. Miros³awowi Pod³aszczykowi, 

p. Romanowi M¹czniewskiemu, p. Stanis³awie Czach, p. Halinie 

i Romanowi Salastowiczom, p. Violettcie Szymañskiej, p. Kindze

Chmielewskiej, p. Lidii Trawce, p. Ma³gorzacie i Andrzejowi Sajnóg,

p. Miros³awowi Turkowi, p. Irenie G³ód, p. Beacie Krupa, p. Ma³-

gorzacie Szpanek, p. Edwardowi Œwita³a, p. Andrzejowi Kupczykowi,

p. Stanis³awowi Spes, p. Andrzejowi Ubych, p. Halinie Chyb, p. El¿biecie

Jastrzêbskiej, p. Grzegorzowi Ewkowskiemu, p. Helenie Mroczkowskiej, 

p. Stanis³awowi Kryszczukowi, p. Zbigniewowi Borkowskiemu, p. Ewie

Chorap, p. Janinie Kaczmarek, firmie Halkor, Studiu Komputerowemu

Rivendell, spó³ce Mlekosmak, firmie Famex, firmie Expans, PZU S.A. –

Warszawa, Centrum Informacji Europejskiej, Ministerstwu Œrodowiska,

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie, Harcerzom Hufca Chojnów,

nauczycielom, pracownikom administracji i obs³ugi, rodzicom 

i uczniom SP3.

Na  powa¿nie  i  weso³o
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24 maja w Domu Chemika kilkadziesi¹t osób

obchodzi³o doroczny Dzieñ Inwalidy. W³adze

Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

i jego cz³onkowie ka¿dego roku z okazji oko-

licznoœciowych œwi¹t mobilizuj¹ si³y i przy-

gotowuj¹ spotkanie dla zrzeszonych.

- Nie mamy ju¿ zbyt wielu przyjemnoœci –

mówi przewodnicz¹cy ZERiI Jan Paryœ. -

Tego typu spotkania s¹ dla nas niecodzien-

nym wydarzeniem, w które wszyscy chêtnie

siê anga¿uj¹.

Inwalidzi przyjêli tego dnia ¿yczenia od ks. pra³ata

Tadeusza Jurka, który podkreœli³ znaczenie

ich dojrza³ego wieku i baga¿u doœwiadczeñ,

¿yczy³ kolejnych lat w zdrowiu.

Dziêkuj¹c za wspó³pracê i dzia³alnoœæ na

rzecz lokalnej spo³ecznoœci, wiele pogody

ducha i du¿o zdrowia ¿yczy³ œwiêtuj¹cym

tak¿e burmistrz Jan Serkies. Do tych ¿yczeñ

kolejnych kilka ciep³ych s³ów doda³a prze-

wodnicz¹ca Zarz¹du Okrêgowego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Symboliczny bukiet kwiatów dla wszystkich

przekaza³ tak¿e Zdzis³aw Jarosz, z-ca przewod-

nicz¹cego Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów

Narz¹du Ruchu Ko³o Miejskie w Chojnowie. 

Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy dwóch zespo-

³ów folklorystycznych – „Jaskó³ek” z Krzy-

wej i „Macierzanek” z Zagroda.

eg

NNaa  ookkrr¹¹gg³³ee  jjuubbiilleeuusszzee
„Ten jest wiêkszy miêdzy ludŸmi
kto umie s³u¿yæ i kto poœwiêca siebie
dla dobra innych”.

A. Mickiewicz

Niech te s³owa naszego narodowego wieszcza bêd¹ mottem dzisiejszej
uroczystoœci zorganizowanej przez oddzia³ ZNP w Chojnowie dla
uho-norowania wieloletnich dzia³aczy zwi¹zkowych w Dniu Jubilata i w
roku jubileuszu 100-lecia ZNP, który obchodzimy w roku bie¿¹cym”.

Tymi s³owy Stanis³awa Janczyn – przewodnicz¹ca chojnowskiego
ZNP przywita³a goœci przyby³ych do Domu Chemika na uroczystoœci
zwi¹zane z obchodami Dnia Jubilata. Po raz pierwszy zarz¹d zwi¹zku
nagrodzi³ swoich cz³onków za wieloletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz organi-
zacji, przyzna³ wyró¿nienia dla tych, którzy od szeregu lat aktywnie
uczestnicz¹ w ¿yciu zwi¹zku, dzia³aj¹ na rzecz jego cz³onków, anga-
¿uj¹ siê w sprawy lokalnej spo³ecznoœci.

W spotkaniu udzia³ wziêli zaproszeni goœcie, m.in. w³adze miasta i gminy,
chojnowscy duszpasterze oraz przedstawiciele zaprzyjaŸnionych
zwi¹zków z okolicznych miejscowoœci.

Uroczystoœci rozpoczêto od czêœci artystycznej przygotowanej na tê
okolicznoœæ przez uczniów Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem Ma³gorzaty
Potacza³y, Marzeny Anton Danuty Górskiej i Gra¿yny Kizymy.
By³y wystêpy muzyczne, gratulacje, kwiaty, wyst¹pienia, ale naj-
wa¿niejsi tego dnia byli jubilaci.
Odznakê za 50 - letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ otrzymali:
Krystyna Sakaluk - emer. n-lka ZSR w Chojnowie
Leon Jasiñski - emer. n-l ZSR w Chojnowie
Janina Ka³wak - emer. n-lka SP w Krzywej
Irena Hulboj - emer. n-lka SP-1 w Chojnowie
Jan Kolenda - emer. n-l Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie
Natalia Kowalczyk - emer. n-lka SP-3 w Chojnowie
Krystyna D¹bek - emer. n-lka ZSR w Chojnowie
Urszula Szczypiñska - emer. n-lka SP-1 w Chojnowie
Maria Bolechowska - emer. n-lka SP-3 w Chojnowie
Genowefa Czarna - emer. n-lka SP w Goliszowie
Zygmunt Kupczyñski - emer. n-l Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie
Józefa Born - emer. n-lka ZSR w Chojnowie

Wyró¿nieni za 45 - letni¹ dza³alnoœæ zwi¹zkow¹:
Zofia Mê¿yk - emer. n-lka SP w NiedŸwiedzicach
Maria Jedynak - emer. n-lka SP w Goliszowie
Kazimiera Czmil - emer. n-lka SP-3 w Chojnowie

Za 35 - letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ wyró¿nienia otrzymali:
Janina Aleksander - emer. n-lka Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
Maria Czeleñ - pracownik Sp w okmianach
Urszula Chmielewska - n-lka SP-3 w Chojnowie
Genowefa Szuszkiewicz - emer. n-lka SP-3 w Chojnowie
Maria Jawor - n-lka SP w Krzywej

30 - letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ mog¹ poszczyciæ siê:
Anna Ja¿d¿yk - prac. Przerdszkola Nr 1 w Chojnowie
Wies³awa Mi³uch - n-lka SP w Budziwojowie
Czes³awa Kulbat - n-lka SP w Budziwojowie
Bronis³aw Konarski - n-l SP-4 w Chojnowie

25 - letnia dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹:
Jolanta Czachor - n-lka gimnazjum Nr 2 W Chonowie
Gra¿yna Wróblewska - n-lka SP w Goliszowie
Wies³awa Œliwiñska - n-lka Przedszkola Nr 1 w Chojnowie

Najm³oszymi Jubilatami z 20 - letni¹ dzia³alnoœci¹ zwiazkow¹ s¹:
Lucyna Obój - n-lka Sp w Krzywej
Bona Szaban - n-lka Gimnazjum Nr 1 w chojnowie
Anna Szura - n-lka SP w Goliszowie
Ewa Szyniewicz - n-lka SP w Krzywej

Decyzj¹ Zarzadu G³ów-
nego ZNP Kol. Stanis³awa
Janczyn otrzyma³a medal
“ZA SZCZEGÓLNE ZA-
S£UGI DLA ZNP”. Medal
odebra³a 07.05.br. we
Wroc³awiu podczas
obcho-dów 100 lecia ZNP i
60-lecia oœwiaty na ziemi-
ach zachodnich. 

Dope³nieniem uroczystoœci
by³ toast i wspólne biesiad-
owanie przy s³odkim poczês-
tunku. 
Jubilatom gratulujemy wyró¿-
nieñ, a organizatorom pomys³u.

eg

Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego Zarz¹d Oddzia³u 

w Chojnowie sk³ada serdeczne podziêkowania:
- Panu Janowi Serkiesowi - Burmistrzowi Miasta Chojnowa za
nieodp³atne u¿yczenie sali “DOMU CHEMIKA” w dniu 20.05.2005 r.
na organizacjê “DNIA JUBILATA”, 
- Dyrekcji Gimnazjum Nr 2, m³odzie¿y oraz opiekunom Pani Ma³-
gorzacie Potacza³a, Marzenie Anton, Danucie Górskiej i Gra¿ynie
Kizyma, którzy swoim wystêpem artystycznym zachwycili serca
uczestników uroczystoœci,
- Panom Jurkowi Krakowskiemu i Mirkowi Pod³aszczykowi za
nag³oœnienie imprezy,
- Kole¿ankom i Kolegom zwi¹zkowcom oraz Pani Wiesi Majewskiej
za pomoc w organizacji uroczystoœci.
Szczególne podziêkowania kierujê do Panów Franciszka Palczaka 
i Arkadiusza Palczaka z cukierni za sponsoring.

Stanis³awa Janczyn

Prezes ZO ZNP w Chojnowie 

Du¿o zdrowia i radoœci
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Kocham Ciê Mamo
Bo serce Twoje
Bije tak samo
jak serce moje.

W Przedszkolu Miejskim Nr 3 - jak co roku 

z okazji Dnia Matki - dzieci goœci³y swoje

Mamy. Uroczystoœæ ta zarówno dla dzieci jak

i dla ich Mam jest najwa¿niejsz¹ w roku,

dlatego te¿ dzieci od d³u¿szego czasu w wiel-

kiej tajemnicy uczy³y siê wierszy i piosenek

oraz przygotowywa³y prezenty.

Mamy ugoszczone zosta³y s³odkim poczês-

tunkiem, a dzieci przedstawi³y program arty-

styczny. Wystêp przed najwa¿niejsz¹ dla dzieci

widowni¹ wzbudza wœród nich wiele emocji.

Jednak¿e otrzymane oklaski i wzruszone

twarze Mam œwiadczy³y, ¿e dzieci stanê³y na

wysokoœci zadania.

Równie¿ maluchy z grupy ¿³obkowej przygo-

towa³y dla swoich Mam niespodziankê. Przy

pomocy pañ wykona³y pierwsz¹ w swoim

¿yciu laurkê, któr¹ z “wielkim causem, najwiêk-

szym uœmiechem na œwiecie”, wrêczy³y Mamom.

Z okazji Dnia Mamy oraz zbli¿aj¹cego siê Dnia

Taty rodzice zostali zaproszeni na wystêp

artystyczny do MDK-u. Dzieci zaprezentowa³y

swój program na wielkiej scenie. Równie¿ 

i tym razem nie zabrak³o naszych najmniej-

szych milusiñskich, którym na scenie towa-

rzyszy³y mamy. 

Ca³y program uœwietnia³y tañce w wykona-

niu zespo³u prowadzonego przez nauczy-

cielkê Ewê Jankiewicz.

Urszula Czaplij

DDllaa  MMaammyy  ii  TTaattyy

Tegoroczny Dzieñ Dziecka dla oko³o setki choj-

nowskich dzieci by³ wyj¹tkowy. Nie doœæ, ¿e

mia³ miejsce znacznie wczeœniej, bo 28 maja,

to by³ dniem pe³nym niespodzianek i atrakcji.

Chojnowska „Barka” przygotowa³a dla swoich

podopiecznych zabawê przy orkiestrze po³¹czo-

n¹ z poczêstunkiem i oczywiœcie prezentami.

- To pierwsza nasza impreza z okazji Dnia

Dziecka, ale nie pierwsza w ogóle – wyjaœnia

prezes Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej

Barka w Chojnowie Janusz Fiebich. – Ka¿da

okazja jest dobra, ¿eby uszczêœliwiæ innych.

Oprócz tradycyjnych kalendarzowych œwi¹t,

staramy siê wiêc wspieraæ naszych mieszkañców

tak¿e na co dzieñ.

Dzieñ Dziecka jest jednak œwiêtem, które musi

odbiæ siê g³oœnym echem, dlatego by³o

g³oœno, hucznie i, mam wra¿enie, bogato.

Okaza³e paczki z zawartoœci¹ s³odyczy i arty-

ku³ów ¿ywnoœciowych zafundowa³a dzie-

ciom „Biedronka”. Dodatkowo sto paczek ze

szkolnymi przyborami wrêczono dzieciom od

w³adz miasta. 

Do tañca przygrywa³ zespó³ AXEL z Gromadki.

Hitem tego dnia by³a piosenka pt. „Jedzie

poci¹g z daleka” – d³uuuuugi sk³ad wagonów

pilotowa³ sam burmistrz, prowadz¹c poci¹g

po krêtych œcie¿kach barkowej sali.

W œwietlicy na ul. Drzyma³y bawi³y siê wspól-

nie dzieci z Barki i Stowarzyszenia Rodzin

Katolickich.

Mi³¹ niespodziank¹ nie tylko dla dzieci by³a

wizyta delegacji z Barki poznañskiej, która

coraz czêœciej goœci w grodzie nad Skor¹.

- My barkowicze wszyscy jesteœmy przyja-

ció³mi – mówi J. Fiebich. - £¹cz¹ nas te same

sprawy, problemy, dola i niedola. Nasze dzieci

te¿ nawi¹za³y ju¿ znajomoœci z rówieœnikami z

Chudobczyc k. Poznania, gdzie goœci³y 

w trakcie ferii zimowych.

Impreza z okazji Dnia Dziecka, to tak¿e okazja

do integracji tej spo³ecznoœci. Wspólna zabawa,

tañce, œpiew a nawet modlitwa jednocz¹ 

i zbli¿aj¹ do siebie. 

Chojnowska Barka dzia³a od ponad roku.

Funkcjonuj¹ tu kursy jêzyków obcych dla

najm³odszych, dzieci uczestnicz¹ w zajêciach

sportowych, tanecznych, uzyskuj¹ pomoc

edukacyjn¹, ucz¹ siê etyki.

Doroœli mog¹ liczyæ na wsparcie rzeczowe 

i ¿ywnoœciowe, w zamian jednak nale¿y wy-

kazaæ siê pomoc¹ na rzecz innych. 

Stowarzyszenie rozwija siê, pozyskuje coraz

wiêcej sympatyków i sponsorów zaintereso-

wanych losem mieszkañców Chojnowa.

O dzia³alnoœci lokalnej Barki wiêcej napiszemy w

jednym z najbli¿szych numerów G.Ch.

Szczêœliwe dzieci serdecznie dziêkuj¹ wszystkim,

którzy pomogli i wsparli w rózny sposób

organizacjê imprezy:

1. Zespó³ muzyczny “AXEL” z Gromadki w sk³a-

dzie Henryk Demaj i Kazimierz D¹browa.

2. Piekarnia - Cukiernia Stanis³aw Kryszczuk.

3. Burmistrz Miasta Jan Serkies.

4. G³ówny Sponsor “Barki” Jeronimo Martins

“Biedronka”.

5. Firma Akcesoria i Komórki Grzegorz Dziubak.

6. Sklep “Smyk” Ma³gorzata Darmoros.

7. PKO SA Chojnów Konrad Michalski.

8. Sklep z Odzie¿¹ Unijn¹ “Tara”.

9. Pizzeria Picollo Mondo.

Organizatorzy dziêkuj¹ tak¿e wolontariuszom

i rodzicom, którzy wykorzystuj¹c swoje zdolnoœci

artystyczne pomogli przy wystroju sali. Osobne

podziêkowania kieruj¹ do przedstawicieli

“Biedronki” - kierownik rejonu Edyty Kurc 

i kierownik “Biedronki” chojnowskiej Beaty

Ni¿añskiej.

***

Ciuchci¹ po grodzie

Tego dnia Dzieñ Dziecka rozpocz¹³ siê ju¿

przed po³udniem. Jak co roku, od kilku lat, z okazji

œwiêta najm³odszych, po ulicach Chojnowa

kursowa³a kolorowa ciuchcia, zabieraj¹c na

s³oneczn¹ przeja¿d¿kê ka¿de chêtne dziecko.

Przez kilka godzin lokomotywa ci¹gnê³a za

sob¹ dwa wagony wype³nione rozbawionymi

dzieæmi.

Tê przyjemnoœæ zawsze funduje naszym milu-

siñskim pose³ na sejm Bronis³awa Kowalska. 

Pod patronatem „G.Ch.”

Od Barki i pos³anki
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7 maja 2005 r. we Wroc³awiu pracownicy oœwiaty brali udzia³ 

w uroczystoœci obchodów 100-lecia Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-

skiego oraz 60-lecia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i Oœwiaty na

Ziemiach Zachodnich i Odzyskanych.

Z chojnowskiego Oddzia³u ZNP w uroczystoœci wziê³o udzia³ 40 pra-

cowników oœwiaty. 

Od pocz¹tku imprezy panowa³a podnios³a i uroczysta atmosfera, która

pog³êbi³a siê, gdy w stolicy Dolnego Œl¹ska ujrzeliœmy cz³onków ZNP

z ca³ej Polski, ponad 2000 osób. Wszyscy ruszyliœmy pod Pomnik Po-

mordowanych Profesorów Lwowskich, gdzie odby³ siê Apel Pamiêci,

przywracaj¹cy wspomnienie o tych wszystkich nauczycielach, którzy

traktuj¹c swój zawód jak pos³annictwo, oddali ¿ycie w czasie II wojny

œwiatowej. Bia³o-czerwone wi¹zanki i wieñce podkreœla³y patriotycz-

ny charakter tej chwili.

Ci¹g dalszy uroczystoœci mia³ miejsce we wroc³awskiej hali „Orbita”.

Czêœæ oficjaln¹ rozpoczê³a prezes Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP Miros³awa

Chodubska. Szczególnie wzruszaj¹ca chwila nast¹pi³a, gdy Okrêgowi

Dolnoœl¹skiemu ZNP wrêczono sztandar. Wielu z nas po raz pierwszy

uczestniczy³o w takiej uroczystoœci. Z przejêciem obserwowaliœmy, kiedy

prezes chojnowskiego Oddzia³u ZNP Stanis³awa Janczyn sk³ada³a

uroczyste œlubowanie i odbiera³a Medal Za Szczególne Zas³ugi dla ZNP. 

Z zainteresowaniem obejrzeliœmy film dokumentalny przedstawiaj¹cy his-

toriê ZNP – od powstania w mi³ej mazowieckiej wsi Pilaszków do

czasów wspó³czesnych.

Wysoka ranga imprezy zosta³a podkreœlona poprzez udzia³ wielu ludzi

ze œwiata polityki miêdzy innymi parlamentarzystów z Dolnego Œl¹ska,

w³adz samorz¹dowych a przede wszystkim w³adz zwi¹zkowych na czele 

z prezesem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego S³awomirem Broniarzem.

Pracownicy oœwiaty po raz pierwszy od wielu lat mogli siê spotkaæ w tak

szerokim gronie, wymieniæ swymi doœwiadczeniami i pogl¹dami. 100-lecie

ZNP przys³u¿y³o siê dobrze konsolidacji œrodowiska oœwiatowego.

Chojnowski Oddzia³ ZNP ju¿ 8 stycznia tego roku zainaugurowa³

obchody tego wielkiego œwiêta wspólnym wyjazdem do Szklarskiej Porêby.

Oprócz podziwiania piêkna Karkonoszy w czasie spotkania mieliœmy

mo¿liwoœæ wykazania siê wiadomoœciami na temat historii i aktualne-

go stanu ZNP. Wspólne tañce i konkursy udowodni³y po raz kolejny,

¿e nauczyciele potrafi¹ te¿ dobrze siê bawiæ. Szkoda, ¿e nawa³ pracy,

zbyt rzadko pozwala nam sobie o tym przypomnieæ.

Ma³gorzata Szczepanowska
Ewa Wiêcek

Oœwiatowe  spotkanie

Stefan Bodnar jest chojnowianinem,

który od kilkudziesiêciu lat miesz-ka

w Nysie. Jeszcze do niedawna

wiód³ spokojne, normalne ¿ycie

poœwiêcaj¹c siê sprawom zawodo-

wym i rodzinie. Od momentu kiedy

jego syna wyrzucono z poci¹gu,

w wyniku czego zosta³ kalek¹, nic

ju¿ nie by³o takie same. Rozpo-

czê³a siê walka o ¿ycie, póŸniej

sprawnoœæ syna, walka z s¹dami,

prokuratur¹, policj¹, w koñcu walka

o zdrowie ¿ony, która nie by³a w sta-

nie udŸwign¹æ ju¿ tego ciê¿aru.

- Kiedy póŸnym wieczorem, po

kolejnej wizycie w szpitalu u syna

i ¿ony, wraca³em do naszego domu,

chcia³em wyæ, krzyczeæ, grzmieæ...

Bola³o, ¿e wymiar sprawiedliwoœci

lekcewa¿y wydarzenie nie sil¹c

siê na odnalezienie sprawców, ¿e

syn, mój wspania³y, energiczny,

pe³en ¿ycia ch³opak gaœnie, ¿e ¿ona

podupada na zdrowiu. Wydawa³o

mi siê, ¿e jeszcze dzieñ, dwa, a moja

psychika nie wytrzyma – zwariu-

jê, oszalejê… Wtedy siêgn¹³em

po kartkê i d³ugopis…

Ca³y swój ¿al i cierpienie, pretensje

do Temidy, z³oœæ na ca³y œwiat pan

Stefan przela³ na papier tworz¹c

rymy przepe³nione gorycz¹ i gnie-

wem – przejmuj¹ce i bardzo oso-

biste. 

- Chcia³em podzieliæ siê swoimi prze-

myœleniami z innymi, wyrzuciæ 

z siebie nagromadzone emocje, poz-

byæ siê ca³ego balastu. To mi po-

mog³o. 

Pierwszy wiersz zapocz¹tkowa³

seriê kolejnych, w sumie powsta-

³o ich oko³o dwustu. Uda³o siê je

opublikowaæ. Tomik poezji Stefa-

na Bodnara nosi tytu³ „W jakim

kraju ¿yjemy?” Zawiera piêæ cyk-

li, z których pierwszy, ten najbar-

dziej dramatyczny, opisuje ¿al, ból,

niepewnoœæ i strach przed utrat¹

syna. Drugi, to polska rzeczywistoœæ

w systemie prawa – bezprawie, 

bezdusznoœæ i opiesza³oœæ. Kolej-

ny cykl, to opis ludzkich trosk, dra-

matów,

pragnieñ i scen z codzien-

nego ¿ycia zwyk³ych ludzi.

- Czêœæ czwarta to podziêkowania

dla naszego skoczka Adama

Ma³ysza, który w chwilach zw¹tpie-

nia i desperacji bardzo pomóg³

naszej rodzinie.

Ostatni z cyklów ma zupe³nie inny

charakter, jest prób¹ rozweselenia

czytelnika po przygnêbiaj¹cej lek-

turze wczeœniejszych odcinków.

- Nigdy wczeœniej nie para³em siê

pisaniem. Okaza³o siê, ¿e jest to

doskona³a terapia, co wiêcej, to

sprawia mi ogromn¹ przyjemnoœæ.

Po powrocie syna do domu wyjête

z szuflady wiersze by³y dla niego

ogromnym zaskoczeniem. Ich lektu-

ra przywo³a³a wspomnienia i obraz

tamtych wydarzeñ, ale jednoczeœ-

nie koi³a.

- Syn zapyta³ mnie sk¹d wiedzia³em,

¿e w momencie kiedy ból po zmia¿-

d¿eniu nóg by³ nie do wytrzyma-

nia, wzywa³ na pomoc matkê?

Sk¹d wiedzia³em? To oczywiste…

Stefan Bodnar bêdzie promowa³

swoj¹ ksi¹¿kê podczas Dni

Chojnowa. Bêdzie wiêc okazja do

spotkania z autorem i pozys-kania

publikacji z dedykacj¹.
eg

W jakim kraju ¿yjemy?
Przeczo³ga³ siê przez

szyny próg,

nadzieja w nim o¿y³a.

Nie zd¹¿y³ zwlec

z³amanych nóg

i ciemnoœæ go okry³a...

***

Smutno bêdzie, 

kiedy Adaœ

Skakaæ ju¿ przestanie.

Pozostaje jedno wyjœcie-

Jego klonowanie.

***

Demokracjo! –

Uczciwoœci znios³aœ tamy.

U rz¹dz¹cych tê pazernoœæ

wyzwoli³aœ.

I to przez nich siê 

w kryzysie pogr¹¿amy.

Sprawiedliwoœæ 

i moralnoœæ wypaczy³aœ.

Noc 27 grudnia 1999 r. Dzwonek telefonu, który obudzi³ rodzinê
Bodnarów zburzy³ ich spokój, radoœæ ¿ycia i stabilizacjê,
pogr¹¿aj¹c w niepewnoœci i rozpaczy na wiele miesiêcy. 
Krótka lakoniczna wiadomoœæ z policji „syna W³odzimierza
znaleziono na torach, walczy ze œmierci¹ w szpitalu” by³a tak
nieprawdopodobna, ¿e mog³a doprowadziæ do ob³êdu. 
To by³ pocz¹tek serii wydarzeñ, które na tej rodzinie zostawi³y
piêtno do koñca ¿ycia.

AAddaamm    MMaa³³yysszz     pprrzzeekkaazzaa³³     sswwoojjee    nnaarr ttyy     nnaa    rr zzeecczz
ppoommooccyy    rraattoowwaanniiaa    ¿¿yycciiaa    ssyynnaa    ppaannaa    SS tteeffaannaa..
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Zatrzymani

20 maja funkcjonarusze Refe-
raty Kryminalnego KP Choj-
nów zatrzymali na gor¹cym
uczynku sprawcê kradzie¿y 
z w³amaniem do budynku gos-
podarczego w Konradówce
sk¹d zgin¹³ silnik elektryczny
od œrutownika. 

31 maja funkcjonarusze Refe-
ratu Prewencji KP Chojnów
zatrzymali w bezpoœrednim poœ-
cigu sprawcê kradzie¿y portfela
wraz z zawartoœci¹ pieniêdzy 
w kwocie 455 z³ na szkodê miesz-
kanki Chojnowa. Sprawc¹ oka-
za³ siê nieletni mieszkaniec Leg-
nicy, którego zatrzymano i umiesz-
czono w Izbie Dziecka w Legnicy. 

w kategorii 3 - 5 lat

- Martyna Kowaliñska

- Paulina Karpiel

- Ania Cieœla

- Kamila Motyka

- Justynka Jaruszewska

- Mi³osz Ka³as

- Patryk Król

- Karolinka Piro¿ek

- Alek Lipa

- Julia Kupczyñska

- Kuba Wengrzyn

- Natalka Mamczarek

- Patryk Orz³owski

- Natalka Wiœniewska

w kategorii 6 - 7 lat:

- Ola Chrzanowska

- Kamil Soko³owski

- Krystian M¹draszek

- Natalka Karpiel

- Paulinka Manias

- Ola Chojnacka

- Krzyœ Wójcik

- Zuzia Sambor

- Ola Maækowiak

- Wojtek Ch³odnicki

- Weronika Kulka

- Dawid Pierzcha³a

- Karolinka Bojda

Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp

Serdecznie dziêkujemy p. W³adys³awowi

Wiœniewskiemu, prezesowi firmy Color

Chemia sp. z o.o. lakiery i farby drukarskie

za udzielenie pomocy materialnej kla-

sie "0" Szko³y Podstawowej w Krzywej

- dyrektor szko³y Jolanta Bekaluk-Pyrz,

wychowawca klasy Ewa Szynkiewicz.

Dla Pana Tadeusza Stasiewicza i jego

ma³¿onki gor¹ce podziêkowania za oka-

zane serce i pomoc przesy³a Marzena 

z synem Kewinem.

Zarz¹d sekcji kolarskiej LZS P³omieñ

Michów dziêkuje serdecznie sponsorom

i wspó³organizatorom II Grand Prix

Ziemi Chojnowskiej w kolarstwie górskim:

Burmistrzowi Miasta Chojnowa, Radzie

Miejskiej Chojnowa, Miedziowemu

Centrum Kolarstwa w Polkowicach,

Starostwu Powiatowemu w Legnicy, SP

nr 4 - dyr. Andrzejowi Przybyszowi,

Koncernowi Energetycznemu Ener-

giaPro, Pogotowiu Ratunkowemu 

w Legnicy, a tak¿e dzia³aj¹cym w Choj-

nowie firmom:

- Sklep Smyk - Pani Ma³gorzata Darmoros

- Metal - Cynk - Pan Andrzej Ciekañski

- Polers - Pan Waldemar Wasylkowski

- Sklep U Jana - Pan Jan Kureñ

- Sklep komputerowy Remar

- Pasmanteria Sajnóg - Pani Ma³gorzata 

Sajnóg

- Almaks

- Studio Rivendell

- Sklep sportowy Pana Rudziaka

- Sklep Jubilerski Pana Bijaka

Szczególne podziêkowania przekazuje-

my pos³owi na Sejm RP Panu Tadeuszowi

Maækale, który obj¹³ nasze zawody pa-

tronatem i wykaza³ dla sekcji lolarskiej

LZS P³omieñ Michów wiele sympatii,

zrozumienia i nieocenionej pomocy.

Wszystkim Pañstwu dziêkujemy. Tylko

dziêki Wam tegoroczne zawody okaza³y

siê sukcesem sportowym i organizacyj-

nym. Wierzymy, i¿ w przysz³ym roku

wspólnymi si³ami uda siê nam ten

sukces powtórzyæ. 

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa

Kierownictwo KP w Chojnowie sk³ada podziêkowania Panu

Czes³awowi Podhorodeckiemu, radnemu Rady Miejskiej

Chojnowa, za ujêcie sprawcy kradzie¿y oraz obywatelsk¹ postawê

i wk³ad w krzewieniu bezpieczeñstwa, ³adu i porz¹dku pub-

licznego na terenie miasta Chojnowa.

Postawa taka mo¿e byæ przyk³adem dla innych obywateli

naszego miasta. Dobra wola i chêci mog¹ nieœæ zadowolenie, 

a jednoczeœnie pomóc innym.

“Chojnów moje miasto rodzinne”

Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ 

w konkursie otrzyma³y nagrody

ksi¹¿kow¹e za uczestnictwo oraz

s³odki poczêstunek. 

Organizatorzy bardzo serdecznie

dziêkuj¹ sponsorom: Burmistrzo-

wi Janowi Serkiesowi, Radzie

Miejskiej, Przedszkolu Miejskie-

mu Nr 3 w Chojnowie, Kamilii

Wengrzyn “Restauracja Mile-

nium”, El¿biecie Wiœniewskiej

“Netoperek” Przedsiêbiorstwo Han-

dlowe, Jackowi Wiszniewskiemu

Sklep spo¿ywczy “Maja”, Zbignie-

wowi Halikowskiemu “Us³ugowe

Wytwarzanie Szyldów”, Tadeuszo-

wi Wolskiemu Sklep “Anna”, Kry-

stynie Szczepanowskiej i Monice

Kañczuga.

Wszystkim dzieciom serdecznie

gratulujemy. Informujemy, ¿e prace

konkursowe mo¿na ogl¹daæ na wy-

stawie w Urzêdzie Miejskim. 

Organizatorami konkursu by³y

nauczycielki z Przedszkola Miej-

skiego Nr 3 w Chojnowie: El¿bieta

Ferenc i Ewa Jedynak.

2 czerwca o godz. 15.00 odby³o siê
podsumowanie II edycji konkursu
plastycznego “Chojnów- moje
miasto rodzinne” kierowanego do
dzieci w wieku przedszkolnym. 
W konkursie wziê³o udzia³ 115
ma³ych plastyków. Prace oceniano

w dwóch kategoriach wiekowych 3
i 5 oraz 6 i 7 lat. 
Komisja w sk³adzie: Gra¿yna Wróbel,
Zofia Repeæ, Alicja Œliwiñska,
Stanis³aw Horodecki, Zbigniew
Halikowski wyró¿ni³a nastêpuj¹ce
dzieci:

Komisariat Policji w Chojnowie informujê, ¿e bêd¹ prowadzone
kontrole sklepów z napojami alkoholowymi, w przypadku stwier-
dzenia spo¿ywania alkoholu w sklepie bêdzie karana sprzedaw-
czyni, bêdzie te¿ sporz¹dzony wniosek o cofniêcie koncesji.

Funkcjonariusze KP Chojnów w drodze postêpowania manda-
towego bêd¹ egzekwowaæ od w³aœcicieli psów bezwzglêdnego
przestrzegania przepisów dot. wyprowadzania psów na smyczy 
i w kagañcu oraz przestrzegania przepisów porz¹dkowych doty-
cz¹cych parkowania pojazdów na podwórzach i mycia pojazdów
w miejscach publicznych.

S¹ takie koncerty, na których stra-

sznie chcia³oby siê zagraæ, ale za-

³apaæ siê tam jest bardzo trudno.

A to z tego prostego powodu ¿e

TAM s¹ zapraszane tylko i wy-

³¹cznie zespo³y znane i powa¿a-

ne, w œwiatku, nie tylko rocko-

wym. To tajemnicze TAM, to

œwiêto studentów, zwane popu-

larnie Juwenaliami. Historia leg-

nickich juwenalii, jest stosunko-

wo krótka, acz za to bardzo boga-

ta. Na koncertach tych m.in. gra³y

takie gwiazdy jak: D¯EM, PID¯A-

MA PORNO czy ODDZIA£

ZAMKNIÊTY. My czyli ludzie

tworz¹cy obecnie JUBEL i RE-

PUTACJA, byliœmy bardzo zasko-

czeni, gdy otrzymaliœmy zapro-

szenie, na tegoroczny koncert 

z okazji legnickich Juwenalii.

Mieliœmy graæ u boku ŒWINKI

HALINKI, OUTER EDGE i ACID

DRINKERS.

Kilka minut po 17 “ruszyliœmy 

z koksem”. Amfiteatr w parku

miejskim by³ ju¿ praktycznie

zape³niony. Co trzeba podkreœliæ

przyby³o bardzo du¿o chojnow-

skiej m³odzie¿y. Przez pó³ go-

dziny Jubel pokazywa³ swoje

punkowskie oblicze. Kolejne

minuty up³ynê³y z kolei na twór-

czoœci Grzegorza Ciechowskiego,

któr¹ przypomina teraz REPUTA-

CJA. Nie zabrak³o punkowych

elementów co wywo³a³o u niek-

tórych ludzi os³upienie. Gdy ju¿

by³o po wszystkim, os³upienie

dopad³o nas. Delegacja ¿aków

wnios³a na scenê tort. Ktoœ puœci³

famê, ¿e JUBEL skoñczy³ w maju

11 lat. Odœpiewano chóralnie sto lat.

Dla takich chwil naprawdê warto

¿yæ i graæ. Przysz³oœæ poka¿e jak

to dalej siê wszystko potoczy. Obec-

nie swoje si³y i wolny czas, poœwiê-

camy teraz REPUTACJI. A “Mi-

siek” rozpocz¹³ ju¿ swoje ekspery-

menty z POLISH FICTION. O czym

mogliœcie siê przekonaæ, podczas

ostatniego festynu na terenie

Szko³y Podstawowej Nr 3.

opr.red

Podziêkowania w imieniu zespo³ów

JUBEL, REPUTACJA i POLISH

FICTION, kierujê do osób, na

które zawsze mogê liczyæ: prze-

wodnicz¹cego chojnowskiego

SLD Czesaowa Podchorodeckiego,

Andrzeja Pyrza - Kierownika

Warsztatu Terapii Zajêciowej,

Jerzego Rutê - W³aœciciela sklepów

Mikro, Piotra Walaszka, red. nacz.

“Gazety Chojnowskiej” - Emiliê

Grzeœkowiak, Bogdana Misikiewi-

cza, Stanis³awa Kryszczuka, Julitê

G³ogowsk¹ oraz prezesa firmy “Na-

rzêdziowiec” p. Miros³awa Turka.

Piotr Misikiewicz

W goœcinie u legnickich ¿aków
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Coroczny Otwarty Turniej Szachowy w Choj-

nowie rozegrany w bardzo dobrych  warunkach

w Domu Chemika zgromadzi³ 49 zawod-

ników z 12 miejscowoœci w tym zawodnika 

z Ukrainy reprezentuj¹cego klub z Zabrza.

By³ to pierwszy turniej w obsadzie miêdzy-

narodowej. 

10 zawodników posiada³o ranking centralny

tj. ponad 2000 pkt. rankingowych. Najwy¿szy

ranking posiada³ Oleg Paliszczuk 2254 pkt. 

i on by³ g³ównym faworytem tego turnieju.

Turniej uroczyœcie otworzy³ burmistrz Jan

Serkies ¿ycz¹c dobrych wyników. Rozpoczê-

³a siê rywalizacja o czo³owe miejsca, by³a to

walka niezwykle atrakcyjna i zaciêta. Do

ostatniej rundy 3 zawodników walczy³o o zwy-

ciêstwo. Chojnów okaza³ siê miastem szczêœli-

wym dla kolegi Ireneusza £ady, który na

turniej przyjecha³ z Jeleniej Góry rowerem.

Jak w roku ubieg³ym tak i w tym roku zwyciê-

¿y³ na finiszu wygrywaj¹c ostatni¹ partiê 

z Tadeuszem Drelinkiewiczem.

Koñcowa tabela 10 zawodników

1. £ada Ireneusz Jelenia Góra 8 pkt.

2. Kowalczuk Wojciech Œwidnica 2,5 pkt.

3. Poliszczuk Oleg Zabrze 7 pkt.

4. Drelinkiewicz Tadeusz Legnica 6,5 pkt.

5. Maciejewski Waldemar Jelenia Góra 6,5 pkt.

6. Stêpiñski Stanis³aw Przemków 6,5 pkt

7. Hainrych Jakub Lubin 6 pkt.

8. Jach Zbigniew Œcinawa 6 pkt.

9. Krawiec Stanis³aw Jawor 6 pkt. 

10. Najdzionek Boles³aw Lwówek Œl¹ski 6 pkt.

Trzej pierwsi zawodnicy otrzymali puchary

ufundowane przez burmistrza, nagrody rzeczo-

we, dyplomy i proporczyki. Zawodnicy 

z Chojnowa grali s³abiej i zajêli dalsze miejsca.

Najlepszy nasz reprezentant Jacek Najduk zaj¹³

15 miejsce uzyskuj¹c 5,5 pkt. Puchar prze-

wodnicz¹cego Rady Miejskiej zdoby³ najlep-

szy zawodnik z Chojnowa £ukasz Kryszczuk,

puchar wójta gminy otrzyma³ Jacek Najduk,

puchar ufundowany przez Tadeusza Kreta

zdoby³ Jakub Hainrych najlepszy junior turnieju. 

Zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufun-

dowane przez sponsorów z naszego miasta, za

które serdecznie dziêkuj¹. 

Dziêkuj¹ równie¿ za p¹czki i ciastka od Sta-

nis³awa i £ukasza Kryszczuka oraz za ró¿ne-

go rodzaju napoje ufundowane przez Jerzego

Rutê, w³aœciciela sklepu Mikro.

Sêdzia Jerzy Pud³o

Sekcja szachowa pragnie serdecznie podziê-

kowaæ wszystkim sponsorom , którzy przyczy-

nili siê do zorganizowania Otwartego Turnieju

Szachowego o Mistrzostwo Miasta Chojnowa.

Dziêkuje w³adzom samorz¹dowym miasta 

i gminy Chojnów w szczególnoœci burmistrzowi

miasta Janowi Serkiesowi, przewodnicz¹ce-

mu Rady Miejskiej Tadeuszowi Bobykowi,

wójt gminy Pani Barbarze Jasiñskiej, dyrekto-

rowi i pracownikom MDK, pani prezes i za-

rz¹dowi Banku Spó³dzielczego, drukarni Unifot

Andrzeja Bobika, Gazecie Chojnowskiej,

PUHP Czes³aw Pi¹tek, Expans Zak³ad Odzie-

¿owy S.C., Hydraulika Si³owa Tadeusz Kret,

Cukiernictwo Stanis³aw, £ukasz Kryszczuk,

sklep Mikro Jerzy Ruta, sklep wielobran¿owy

El¿bieta Gdula Rynek 11, sklep wielobran-

¿owy Maria, Jerzy Chudy, sklep AGD RTV Szu-

lakowska, sklep Foto Henryk Giersok, sklep

Wszystko po 5 z³ Rynek, sklep Wszystko po 5 z³

ul. Kolejowa, sklep Kazimierz Babiarz, sklep

Narzêdzia Halikowski.

Na zakoñczenie wszystkim tym, którzy poma-

gali, a w szczególnoœci kierownik Domu Che-

mika Pani Wies³awie Majewskiej. 

22-25 kwietnia utkwi¹ nam w pamiêci na bardzo d³ugo. By³ to czas

pó³fina³u w koszykówce dziewcz¹t do Ogólnopolskich Igrzysk LZS M³o-

dzie¿y Szkolnej. 

Zawody zaingurowa³ mecz Chojnów-Rzeszów, który pomimo usilnych

starañ, walcz¹c zaciekle do ostatniej sekundy - przegra³yœmy. By³yœ-

my smutne, ale mia³yœmy nadziejê, ¿e jeszcze siê uda. Naszym has³em

przewodnim sta³o siê: “Wygrajmy to dla Papie¿a”. Pe³ne zapa³u 

i nadziei w zwyciêstwo wesz³yœmy na parkiet, by rozegraæ drugi mecz

Chojnów-Malinowo. Wygra³yœmy stosunkiem 36:15. Nasze marzenia

zaczyna³y siê realizowaæ. Mia³yœmy tylko jeden cel - wejœæ do fina³u.

Pokonaæ kolejnego przeciwnika, dru¿ynê ze Skórcza, by³o ciê¿ko, ale

da³yœmy radê. Przesz³yœmy do Fina³u Mistrzostw Polski. 

To nasz wielki sukces, który mo¿e byæ jeszcze wiêkszy. Wszystko roz-

strzygnie siê miêdzy 17-19 czerwca w Pile. W imieniu ca³ej dru¿yny

obiecujê, ¿e damy z siebie wszystko i godnie bêdziemy reprezento-

wa³y nasze miasto i gminê Chojnów. A Was prosimy o wiarê w zwy-

ciêstwo i...jeszcze jedno. Nasze stroje prezentuj¹ siê nie najlepiej.

Poza tym nie s¹ kompletne i musimy siê nimi wymieniaæ. Dlatego 

w imieniu uczniów PZS Chojnów a zw³aszcza koszykarek proszê 

o pomoc w zakupie nowych strojów. Wierzê,¿e znajdzie siê ktoœ, kto

zechce nam pomóc.

Wszystkich zainteresowanym naszymi sukcesami i potrzebami proszê

o kontakt z Pani¹ mgr Jolant¹ Orz³owsk¹. 

P.S.

Wielkie dziêki dla Pana kierowcy – Grzegorza.

Magdalena Fichtel

koszykarka “UKS-Rolnik”

Sk³ad dru¿yny - Joanna Plizga, Joanna Hoffman, Karolina Kobylarz,

Kinga W¹sik, Magdalena Fichtel, Natalia Hanalska, Anna Godecka, Patrycja

Olejnik, Agata Pisarska. 

Trenerka - Jolanta Orz³owska.

Turniej  miêdzynarodowy

“PZS CHOJNÓW GÓR•”
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DOMY MIESZKANIA
LOKALE

Sprzedam domek jednoro-

dzinny, w³asnoœciowy z dzia³k¹

w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 818-15-79.

Sprzedam mieszkanie w Choj-

nowie, Ip., wysoki standard, 

ul. £okietka 7d/4.

Wiadomoœæ: tel. 818-60-38 po

godz. 21.00 lub 0602-118-526.

Sprzedam mieszkanie w bloku

przy ul. Drzyma³y, 2 pokoje, kuch-

nia, ³azienka z wc, ogrzewanie

c.o., pow. 37 m2, IV p., cena 

42 tys z³. Wiadomoœæ: tel. 819-12-

39 lub 0698-306-664.

Wynajmê domek jednorodzin-

ny i budynki przyleg³e - Goli-

szów 77. Wiadomoœæ: tel. 818-60-40.

Zamieniê 3. pokojowe miesz-

kanie spó³dzielcze z mo¿liwoœci¹

taniego wykupu na w³asnoœæ 

o pow. 64 m2 na mniejsze dwu

lub jednopokojowe w nowym bu-

downictwie. Mieszkanie nie jest za-

d³u¿one. Wiadomoœæ: tel. 818-60-79.

Zamieniê mieszkanie komu-

nalne 61 m2, 3 pokoje, kuchnia,

³azienka, wc na mniejsze. Wia-

domoœæ: tel. 0501-251-969.

Posiadam do wynajêcia lokal

u¿ytkowy o pow. 45 m2 w Choj-

nowie przy ul. Kolejowej 12d.

Wiadomoœæ: tel. 818-89-63.

AUTO-MOTO

Sprzedam POLONEZA

CARO 1600, rok prod. 1994,

pierwszy w³aœciciel nowe opony,

gara¿owany, wa¿ny przegl¹d tech.

I ubezpieczenie, cena 2500 z³.

Wiadomoœæ: tel. 0692-678-142.

Sprzedam DAEWOO LANOS

SEDAN 2001 rok, 45 tys. km,

1500 ccm benzyna DOHC 16 V

kupiony w salonie, ciemnozie-

lony metalik, 100 KM, ins. gaz.,

montowana fabrycznie, alarm 

i pilot, halogeny, r.o i g³oœniki,

immobilajzer, bezwypadkowy,

pierwszy w³aœciciel, gara¿owany,

cena 14,400 z³. Wiadomoœæ: tel.

0506-061-893 lub 0502-061-239.

US£UGI

Kursy prawa jazdy.

Informacje - zapisy Szko³a Jazdy

Dariusz Mazur. Wiadomoœæ: tel.

818-72-22, 818-18-07, 0601-

993-801 lub 0508-269-511.

Transport towarowy do 1,5

tony o przestrzeni ³adunkowej 

16 m3, wystawianie faktur.

Wiadomoœæ: tel. 0660-434-352.

INNE

Dzia³ki budowlane po³o¿one

w po³udniowej czêœci miasta miêdzy

ulicami: Asnyka i Z³otoryjsk¹ 

o pow. od 844 m2 do 1333 m2.

Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

Sprzedam dwa rowery tre-

ningowe (rehabilitacyjne) w cenie

60 z³ i 80 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 0501-251-969.

Sprzedam kozie mleko, 3z³ za

litr. Wiadomoœæ: tel. 0608-636-710

lub 818-81-36 (wieczorem).

Sprzedam czêœæ stodo³y 120 m2,

na dzia³ce 0,27 ha w Budziwojowie.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-63-17. 

Sprzedam komplet naczyñ VACSY

14.czêœciowy do pró¿niowego prze-

chowywania ¿ywnoœci. Wiado-

moœæ: tel. 818-89-38.

Sprzedam tanio meble kuchen-

ne, lodówkê, okap, kuchenkê gazo-

w¹. Oferta wa¿na do 27 czerwca.

Wiadomoœæ: tel. 818-72-31.

PRACA 

Ksiêgowa, wykszta³cenie

wy¿sze, certyfikat Ministerstwa

Finansów, doœwiadczenie, pe³na

ksiêgowoœæ, ksiêga przychodów 

i rozchodów, kadry, p³ace, ZUS

poszukuje pracy. Wiadomoœæ:

tel. 0692-176-581.

OG£OSZENIA  DROBNE

"CALLA"
Ryszard  Szymañski
OFERUJEMY:

Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
Chojnów cmentarz tel. 8196-353

(ca³odobowy)
Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 

(ca³odobowy)
Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

(ca³odobowy)

Kredyty hipoteczne do 30 lat,

oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych 

kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia 

komornicze, windykacja,

- na wykup mieszkania ze spó³dzielni 

mieszkaniowej,

- na budowê i rozbudowê domu,

- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym 

lub wtórnym,

- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK, 

lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

BANKOWE KREDYTY - HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

Bez  porêczycieli,  
szybko  i  wygodnie,  
ju¿  przy  dochodach  
600  z³  miesiêcznie

Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726

KKKKRRRREEEEDDDDYYYYTTTTYYYY

TTTTEEEELLLLEEEEFFFFOOOONNNN    DDDDYYYY ¯̄̄̄UUUURRRRNNNNYYYY
CCCCAAAA££££OOOODDDDOOOOBBBBOOOOWWWWYYYY

0000666600006666--777777779999-- 111177772222 ,,,,     8888111188887777-- 111177776666
Doradca Bankowo-Finansowy 

Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y US) TEL.076/ 844-39-25,  841-53-66
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SSttaaccjjaa  ddeemmoonnttaa¿¿uu
ppoojjaazzddóóww  -  kkaassaaccjjaa

MMeecchhaanniikkaa  ppoojjaazzddoowwaa
BBllaacchhaarrssttwwoo

TToocczzeenniiee
FFrreezzoowwaanniiee

uull ..     FFaabbrryycczznnaa    11
tteell ..     881188--7744--9922    

lluubb    00660044--991199--779922

Sprzeda¿
drewna

opa³owego

Tel. 0660-418-596

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci budynku warsztatowo- szkoleniowego
o pow. u¿ytkowej 740,48 m2 wraz z prawem u¿ytkowania wieczystego, ustanowionego na w³asnoœci Skarbu

Pañstwa do dnia 05.12.2089 r., nieruchomoœci oznaczonej numerem geodezyjnym 22/12 o pow. 941 m2,
po³o¿onej przy ul. Witosa w  Chojnowie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 29415.

Cena wywo³awcza – 135.000,00 z³.
Wadium - 27.000,00 z³.

Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 3-miesiêcznym okresem
wypowiedzenia. W razie wy³onienia nabywcy zostanie wszczête postêpowanie dotycz¹ce rozwi¹zania umów najmu.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny przemys³owe.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 lipca 2005 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 1 lipca 2005 r.
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchmoœci (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy 
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona
od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 27-30 czerw-
ca 2005 r. w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska 
tut. Urzêdu - pok. nr 12.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
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Uchwa³a Nr XLI/192/05

Rady Miejskiej

Chojnowa

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie absolutorium

dla Burmistrza  Miasta

Chojnowa za 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2

pkt 4 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz.1591, Dz.U. 

z 2002 r. Nr 23, poz.220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.

Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,

poz.1055, Nr 116, poz.1203)

oraz art. 136 ust. 2 ustawy

z 26 listopada 1998r. o fi-

nansach publicznych (Dz.U. 

z 2003 r. Nr. 15, poz. 148,

Nr 45, poz. 391, Nr 65,

poz. 594, Nr 96, poz. 874,

Nr 166, poz. 1611, Nr 189,

poz. 1851, Dz.U z 2004 r.

Nr 19, poz. 177, Nr 93,

poz. 890, Nr 121, poz.

1264, Nr 123, poz. 1291,

Nr 210, poz. 2135) Rada

Miejska w Chojnowie uch-

wala, co nastêpuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawoz-

dania z wykonania bud¿e-

tu za rok 2004, udziela siê

absolutorium Burmistrzo-

wi Miasta Chojnowa za

2004 r.

§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie

z dniem podjêcia i polega

og³oszeniu poprzez roz-

plakatowanie na tablicy

og³oszeñ Urzêdu Miejs-

kiego w Chojnowie i og³o-

szeniu w Gazecie Choj-

nowskiej.

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr XLII/193/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia  18 maja 2005 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie uchwalenia

"Planu rozwoju lokalnego miasta Chojnowa"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj Dz.U.z 2001 r. nr

142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/130/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia

"Planu rozwoju lokalnego miasta Chojnowa" wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

W rozdziale nr  IV Realizacja zadañ i projektów finansowych - tabela nr 9 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Wartoœæ zadania - 3.298.500

§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplaka-

towanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie oraz og³oszeniu w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk
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