Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ RG
- Urz¹d Miejski zakupi³, w formie przetargu nieograniczonego, rusztowania i przekaza³ je do ChZGKiM. Do
Zak³adu przekazano te¿ pracowników interwencyjnych. ChZGKiM rozpocz¹³ remont elewacji
budynków pó³nocnej pierzei Rynku.
- Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na budowê
budynku socjalnego oraz remont szatni K.S.
„Chojnowianka”. W obu przypadkach wybrano najkorzystniejsz¹ ofertê, z³o¿on¹ przez firmê PCG
wystêpuj¹c¹ w konsorcjum z innymi firmami.
- 15 czerwca nast¹pi³o otwarcie ofert w przetargu na
modernizacjê budynku przy Pl. Zamkowym 2 (na potrzeby biblioteki). Wp³ynê³y 4 oferty; w chwili obecnej trwa
ich sprawdzanie pod wzglêdem formalnym.
- 20 czerwca br. nast¹pi otwarcie ofert w przetargu na
budowê ul. Samorz¹dowej. Wydano 9 specyfikacji.
- Wykonano z kostki granitowej czêœæ nawierzchni
chodnika na Placu Zamkowym. Trwaj¹ prace przy
remoncie chodników w ci¹gu ul. K. Jadwigi.
- Oczyszczono czêœæ elewacji frontowej Urzêdu
Miejskiego oraz zabezpieczono j¹ poprzez
przeprowadzenie impregnacji i hydrofobizacji.
- Urz¹d Miejski otrzyma³ dotacjê z PFOŒiGW w wysokoœci 6.000,00 z³ na nasadzenia drzew w strefie ochronnej
oczyszczalni œcieków.
- Prowadzone s¹ prace w zakresie koszenia terenów
zielonych na osiedlu Sikorskiego, przy ul. Samorz¹dowej,
ul. Koœciuszki, ul. Kolejowej i placu Dworcowym,
- zlikwidowano stare urz¹dzenia z ogrodu zabaw przy
ul. Tkackiej,
- Nasadzono kwiaty na rabacie w Parku Œródmiejskim.
- Nie s³abn¹, niestety, wandale. W Parku Œródmiejskim
wyrwano 5 zasadzonych wiosn¹ drzewek. Zmierzyæ siê
ze s³abym, ma³ym drzewkiem – to dowód odwagi i si³y?
Wandale nie przepuœcili te¿ posadzonym dopiero co
kwiatom…

W zwi¹zku ze œmierci¹

MATKI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr
261, poz. 2603 z póz. zm/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
- w dniach od 10.06.2005 r. do 01.07.2005 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
znajduj¹cych siê w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10
czerwca 2005 r. Nr 57/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
22.07.2005 r.

Kolejni partnerzy Chojnowa?
Mer miasta Commentry we Francji, pan Jean-Louis
Gaby, przekaza³ informacjê, ¿e w maju br. Rada
Miejska Commen-try podjê³a decyzjê o zawarciu
umowy partnerskiej z Chojno-wem. W tej chwili Urz¹d
Miejski w Chojnowie przygotowuje projekt odpowiedniej uchwa³y w tej sprawie; po przed³o¿eniu go
komisjom Rady Miejskiej zostanie poddany g³osowaniu
na sesji w dniu 29 czerwca br. Bêdziemy mieæ kolejnych
partnerów w Europie?

O Puchar Prezesów
11 i 12 czerwca br. na Jeziorze Rudziñskim odby³y siê
zawody wêdkarskie o Puchar Prezesów. Pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹ kryj¹ siê prezesi i w³aœciciele nastêpuj¹cych firm: pan Miros³aw Turek („Narzêdziowiec”), pani
Wioleta Szymañska („Calla”), pan Adam Jagielniki
(„Magrotex”) i pan Stanis³aw Kryszczuk (Piekarnia)
PZW „Dolzamet” serdecznie dziêkuje wszystkim wymienionym osobom i firmom. Z kronikarskiego obowi¹zku
dodaj-my, ¿e Puchar Prezesów zdoby³ pan Zdzis³aw
Pietruñ.

Pani Emilii Grzeœkowiak
wyrazy wspó³czucia
w zwi¹zku ze œmierci¹

kondolencje Pani Emilii Grzeœkowiak

MATKI

sk³ada

sk³adaj¹

w imieniu radnych Rady Miejskiej Chojnowa
Tadeusz Bobyk
Przewodnicz¹cy Rady
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Wydzia³ Geodezji

Burmistrz Miasta
i pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie
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Chojnowskie rozmaitoœci
Burmistrz Chojnowa serdecznie dziêkuje wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie obchodów œwiêta miasta:
V pracownikom Miejskiego Domu Kultury
w Chojnowie za przygotowanie i sprawn¹
realizacjê Dni Chojnowa,
V pracownikom Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za wzorowe utrzymanie czystoœci i pomoc techniczn¹,
V funkcjonariuszom Komisariatu Policji
w Chojnowie za profesjonalne zabezpieczenie imprezy,
V pracownikom Zak³adu Energetycznego
za sprawn¹ obs³ugê energetyczn¹,
V chojnowskiej Stra¿y Po¿arnej za zapewnienie bezpieczeñstwa podczas pokazu sztucznych ogni,
V Urzêdowi Gminy w Chojnowie za
udostêpnienie pod³ogi,
V harcerzom ZHP Chojnów za pomoc
organizacyjn¹.

VVV
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ wszystkim wystawcom, którzy prezentowali swe
wyroby w ramach III Festiwalu Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego oraz pani Zofii
Kasprzak za pomoc w koordynacji ca³ego
przedsiêwziêcia.

VVV
Dziêkujê chojnowskim przedszkolom, szko³om
podstawowym i gimnazjom za udzia³ w korowodzie historycznym i wystêpy artystyczne,
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Bractwu Rycerskiemu Grodu Chojnów za
uœwietnienie obchodów œwiêta miasta pokazem
ognia, tañców i rycerskiego rzemios³a,
Orkiestrze Dêtej pod batut¹ Jana Buñkowskiego za dŸwiêkow¹ oprawê uroczystoœci.

VVV
Dziêkujê organizatorom imprez towarzysz¹cych:
V ks. Pra³atowi Tadeuszowi Jurkowi - Koncert
Organowy w koœciele p.w. œw. Ap. Piotra
i Paw³a
V Muzeum Regionalnemu w Chojnowie
– wystawa „Impresje znad Skory”
V organizatorom III Chojnowskiego
Dyktanda,
V organizatorom IV Mistrzostw Dolnego
Œl¹ska w Scrabble,
V organizatorom Ogólnopolskiego Konkursu
Modeli Redukcyjnych,
V organizatorom Turnieju Bryd¿a Sportowego Par,
V organizatorom meczu pi³karskiego
Dziennikarze – Pracodawcy
V Polskiemu Zwi¹zkowi Wêdkarskiemu
Ko³o w Chojnowie –Zawody Wêdkarskie,
V Miejskiej Bibliotece Publicznej – „Pasowanie na Czytelnika”
V Zwi¹zkowi Hodowców Go³êbi
Pocztowych Ko³o Chojnów
V oraz pracownikom i sta¿ystom Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie.
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11 czerwca 2005 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury rozpoczê³a siê uroczystoœæ – nie bójmy siê tego okreœlenia – historyczna w dziejach Chojnowa. Podpisywano akt partnerstwa z miastem
Egelsbach w Niemczech – naszym pierwszym sformalizowanym partnerem
w Unii Europejskiej.

Partnerstwo
W

pocz¹tkach lat 90. zdawa³o siê, ¿e
pierwszym oœrodkiem partnerskim
Chojnowa wœród krajów Unii Europejskiej zostanie Boxtel w Holandii. To
stamt¹d pochodzi pierwszy Honorowy
Obywatel naszego miasta – Guus Eltinck.
Potem rysowa³y siê szanse na inne miasta
i kraje i… znowu nic z tego nie wysz³o.
Tak by³o a¿ do marca br., kiedy to, za sporym
wstawiennictwem kolejnego z naszych
Honorowych Obywateli, pana Dietera
Schroedera, Rada Miejska Egelsbach w
Niemczech podjê³a decyzjê o podpisaniu
aktu partnerstwa z Chojnowem.
Podstaw¹ partnerskiej wspó³pracy bêd¹
wszechstronne i bezpoœrednie, oparte na
wzajemnym szacunku kontakty mieszkañców obu miast.
Chojnów i Egelsbach podpisuj¹ ten akt partnerski w przekonaniu, ¿e wniesie on znacz¹cy wk³ad w porozumienie, pojednanie
i przyjaŸñ miêdzy narodem polskim i niemieckim”.

11 czerwca 2005 r., w trakcie rewizyty
oficjalnej delegacji z Egelsbach, podpisano
nastêpuj¹cy dokument:

Akt Partnerstwa
“Polska i Niemcy znalaz³y siê we wspólnym, europejskim domu.
Mieszkañcy Chojnowa i mieszkañcy Egelsbach chc¹ w duchu europejskiej wspólnoty
przyczyniæ siê do budowania partnerskich
stosunków miêdzy narodami.
Obie gminy - œwiadome wspólnej przesz³oœci, maj¹c na celu pokojow¹ i przyjacielsk¹ wspóln¹ przysz³oœæ obu narodów – cz³onków Unii Europejskiej – bêd¹ dotrzymywaæ
swoich zobowi¹zañ oraz wspó³pracowaæ
nad urzeczywistnieniem wielkiej idei spo³ecznego, gospodarczego i politycznego zjednoczenia.
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Podpisy pod dokumentem z³o¿yli:
- ze strony Egelsbach: Burmistrz Rudi Moritz,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dieter Heller
i Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich Horst Miltenberger.
- ze strony Chojnowa: Burmistrz Jan Serkies,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz
Bobyk i Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich El¿bieta K³apciñska.
W wyst¹pieniach oficjalnych podkreœlano
radoœæ z podpisanego aktu partnerstwa,
wskazywano te¿, ¿e tego dnia koñczy siê rola
lokalnych polityków, a zaczyna czas wspó³pracy, który swymi dzia³aniami wype³niæ
ju¿ musz¹ mieszkañcy obu miejskich organizmów. „Rozpiêliœmy ramê, teraz pora na
wype³nienie jej barwnym obrazem. Dokonaæ tego mog¹ tylko sami mieszkañcy” –
tak i podobnie formu³owane zdanie powtarza³o siê najczêœciej.
W imieniu parlamentarzystów obecnych na
sali gratulacje i ¿yczenia dalszej, owocnej
wspó³pracy z³o¿y³a obu samorz¹dom Pose³
Bronis³awa Kowalska.
Ca³oœæ imprezy poprowadzi³ dyrektor MDK
Stanis³aw Horodecki, a w czêœci artystycznej,
która przeplata³a wyst¹pienia i wypowiedzi

goœci, bardzo piêknie zaprezentowa³a siê
chojnowska m³odzie¿ i Orkiestra Dêta pod
batut¹ Jana Buñkowskiego. Chór ze Szko³y
Podstawowej nr 4 odœpiewa³ „Odê do radoœci”, czyli nasz wspólny, europejski hymn.
„All` Antico” z tej samej szko³y wprowadzi³o
zebranych w œwiat brzmieñ i tañca czasów
baroku, a Trio Kameralne (tak¿e z SP 4)
wyst¹pi³o z krótk¹ wi¹zank¹ najbardziej
popularnych tematów muzyki klasycznej.
Profesjonalizm m³odych wykonawców wzbudzi³ niek³amane uznanie zarówno u niemieckich goœci, jak i zgromadzonych na sali chojnowian. A przecie¿ nie by³ to jeszcze koniec
artystycznych prezentacji. W œwiat czarow-

nych andersenowskich baœni zaprosi³ wszystkich zespó³ „Reeplay” z SP 4 w uk³adzie
tanecznym inspirowanym „Królow¹
œniegu”, a ca³e spotkanie zakoñczy³
„Karambol” z Miejskiego Domu Kultury
inscenizacj¹ zatytu³owan¹ „W mroku gwiazd”.
Organizatorzy uroczystoœci odbierali
zas³u¿one gratulacje.
eg
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Uchwa³a Nr XL/191/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. 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 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
art. 109, art. 116 ust. 1 pkt.4, art. 124 i art.128 ust.2
pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach
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, z 2004r. Nr 19,
poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264,
Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135), Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Bud¿et Gminy Miejskiej Chojnów otrzymuje
brzmienie:
§ 2.
I Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
22.833.851
w tym :
1. Dochody z podatków i op³at
4.457.700
2. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
3.553.951
3. Dochody z maj¹tku gminy
1.179.830
4. Pozosta³e dochody w³asne
484.420
5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rz¹dowej 2.650.851
6. Dotacje celowe na zadania w³asne 544.000
7. Dotacje celowe otrzymane na realizacjê
zadañ w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
391.452
8. Subwencja ogólna
9.571.647
w tym:
- czêœæ oœwiatowa
6.577.321
- czêœæ wyrównawcza
2.271.273
- czêœæ równowa¿¹ca
723.053
Szczegó³owy podzia³ dochodów bud¿etowych wed³ug Ÿróde³, dzia³ów i rozdzia³ów
zawiera za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
II. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
5.253.964
1. Wydatki bie¿¹ce miêdzy innymi: 20.822.964
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
10.426.723
- dotacje dla zak³adów bud¿etowych 1.301.500
- dotacje dla instytucji kultury
835.700
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- wydatki na obs³ugê d³ugu
35.000
2. Wydatki maj¹tkowe na finansowanie
inwestycji
4.431.000
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 4.
Deficyt bud¿etowy w kwocie 2.420.113 z³,
który zostanie sfinansowany kredytem
i nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych.
§ 5.
Przychody bud¿etowe w kwocie 2.940.113 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
Rozchody bud¿etowe w kwocie 520.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
§ 6.
Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych
w nastêpuj¹cych kwotach:
- przychody
7.810.872
- w tym dotacje z bud¿etu gminy 1.301.500
- wydatki
7.829.324
- w tym wp³ywy do bud¿etu
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
§ 7.
Plan finansowy dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa³y.
§ 8.
Zadania inwestycyjne do realizacji w roku
2005 w wysokoœci 4.281.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§ 9.
1. Rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki
w wysokoœci 230.000 z³
2. Rezerwê celow¹ w wysokoœci 150.000 z³,
która bêdzie przeznaczona na zadania inwestycyjne: w gospodarce komunalnej, ochronie
zdrowia, kulturze i kulturze fizycznej.
§ 10.
Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie
160.000 z³, a wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹-

zywania problemów alkoholowych w kwocie
160.000 z³.
§ 11.
Zatwierdza plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej:
- przychody w kwocie
17.000 z³
- wydatki
w kwocie
30.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwa³y.
§ 12.
Prognozê d³ugu gminy na koniec roku bud¿etowego w wysokoœci 2.225.113 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa³y.
§ 13.
Przychody i wydatki dochodów w³asnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do niniejszej uchwa³y.
§ 14.
Upowa¿nia Burmistrza Miasta Chojnowa:
1) do dokonywania zmian w bud¿ecie gminy
po stronie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniach miêdzy rozdzia³ami i paragrafami
w ramach tego samego dzia³u klasyfikacji
bud¿etowej, jednoczeœnie zobowi¹zuje siê
Burmistrza Miasta do sk³adania informacji
w/w zakresie na sesjach;
2) do zaci¹gania w roku bud¿etowym zobowi¹zañ d³ugoterminowych do wysokoœci
1.495.113 z³;
3) do zaci¹gania w roku bud¿etowym po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych do wysokoœci
500 000 z³;
4) sp³aty rat po¿yczki do N.F.O.Œ.i G.W.
w Warszawie w wysokoœci 400.000 z³ i sp³at rat
kredytu do B.O.Œ. w Legnicy w wysokoœci
120.000 z³.
§ 15.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 16.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w „Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Tygodnie przygotowañ, planów, uzgodnieñ: „kto, po kim i w jakim
miejscu”, a i tak wszystko mo¿e popsuæ zwyczajny deszcz.

Deszczowe piosenki …
***

Paw³a Bie¿uñskich.

***

… w Gimnazjum nr 1

… i Przedszkolu nr 1

Tu¿ po rozpoczêciu sobotniego (4.06) festynu w Gimnazjum nr 1 z nieba pop³ynê³y
strugi wody. Szko³a ju¿ od kilku lat organizuje spotkania, w których proponuje uczniom, ich rodzicom i mieszkañcom Chojnowa kontakt z placówk¹ w radosnej, weeken-

niami i rodzicami. Rywalizacjê wygrali
rodzice 3:2.
Artystyczne wystêpy na scenie zakoñczy³
rodzinny duet „Remix” Mimo niesprzyjaj¹cej pogody ze sprzeda¿y losów i straganowych atrakcji zebrano 2500 z³.

dowej atmosferze. W tym roku jednak aura
zdecydowanie pomiesza³a te szyki. Kramy
z domowymi wypiekami, rêkodzielnictwem,
kwiatami, kiermaszem ksi¹¿ek i gastronomi¹ wêdrowa³y z placu do szko³y i ze szko³y
na plac, a planowany pokaz stra¿y po¿arnej
ograniczy³ siê do wypompowania ogromnej
ka³u¿y z centrum festynowego placu. Deszcz
i ch³ód nie zachêca³y do relaksu, niewielu
wiêc chojnowian odwiedzi³o tego dnia teren
szko³y. Braku zainteresowania nie odczu³a
tylko loteria fantowa, przy której bezustannie sta³a kolejka.
Mimo tych przeciwnoœci losu przewidziane
w programie imprezy, choæ nieco opóŸnione, odby³y siê wed³ug harmonogramu.
Niezwyk³¹ determinacjê i wolê walki wykazali samorz¹dowcy miasta i gminy, którzy
w strugach deszczu rozegrali mecz pi³ki
no¿nej. Efektem tej sportowej rywalizacji
by³ remis.
Kiedy tylko deszczowe chmury rozpierzch³y siê, na scenie pojawi³o siê „Trio chojnowsko-³ódzkie” prezentuj¹ce utwory
Jacka Karczmarskiego. Szkoda, ¿e tak niewielu mieszkañców mia³o okazjê pos³uchaæ
recitalu (duetu, bo trzeci wykonawca nie
dojecha³) piosenek barda pierwszej „Solidarnoœci”. Wystêp by³ niezwykle interesuj¹cy.
W tym samym czasie na szkolnym boisku
odbywa³ siê mecz siatkówki pomiêdzy ucz
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O ogromnym pechu mog¹ równie¿ mówiæ
organizatorzy Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1. Pogoda 5 czerwca
by³a wyj¹tkowo nieprzychylna. Deszcz, silny wiatr i groŸnie wygl¹daj¹ce, burzowe
chmury zmusi³y organizatorów do przerwania imprezy.
Uda³o siê co prawda zaprezentowaæ dorobek artystyczny najm³odszych chojnowskich artystów, a przedszkolaki da³y na scenie pe³en entuzjazmu popis tañca, œpiewu
i aktorstwa, ale… pozosta³ niezawiniony
niedosyt.
Nie uda³o siê dokoñczyæ loterii fantowej,
która mia³a wspomóc przedszkoln¹ kasê.
Jej wyniki og³aszano dopiero w trzecim
dniu obchodów œwiêta naszego miasta. Jeœli
ktoœ nie by³ w niedzielê 12.06.05 obecny na
placu przy MDK, a próbowa³ swego
szczêœcia w loterii, podajemy wylosowane
numery:144, 174, 232, 304, 400, 403. Po
odbiór nagród mo¿na siê zg³aszaæ
w Przedszkolu.

Organizatorzy dziêkuj¹: Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej Tadeuszowi Bobykowi, dyrektorowi MDK Stanis³awowi Horodeckiemu, pracownikom MDK, dyrektorowi
ChZGKiM Andrzejowi Rudkowi, panom
Henrykowi Kuliniakowi, Waldemarowi Michowskiemu oraz sponsorom: Szczepanowi
WoŸnemu, Janowi Krasowskiemu, Czes³awowi Pi¹tkowi, Zbigniewowi Iwanickiemu,
Miros³awowi Nowakowi, Romanowi
M¹cz-niewskiemu, Janinie ChamarMa³ocie, Marcinowi Kozo³ubowi,
Bogdanowi Pi¹t-kowi, Jerzemu Rucie,
Tadeuszowi Kor-czyñskiemu, Ryszardowi
Chybowi oraz firmom: Iglo Renoma,
Podolski, Manta, Auchan i zespo³owi
muzycznemu „Remix” panów Zbigniewa i
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Dni Chojnowa. Œwiêto miasta, które wros³o w jego pejza¿ ju¿ na sta³e, tegoroczne obchody mia³o przez trzy czerwcowe dni. Pi¹tkow¹ inauguracjê 10 czerwca poprzedzi³a kilkudniowa niepewnoœæ organizatorów o to, czy aura oka¿e siê
przychylna. Wiele rzeczy daje siê zapi¹æ na przys³owiowy „ostatni guzik”, ale
pogoda bywa kapryœn¹, a jej „d¹sy” potrafi¹ zniweczyæ wszelkie plany (doœwiadczyli przecie¿ tego organizatorzy festynów w sobotê i niedzielê 4 i 5 czerwca…).

Dni Chojnowa ‘05
Pi¹tkowy festyn zainaugurowa³ pokaz wolty¿erki.
Reaktywowana po kilku latach nieobecnoœci na
sportowych arenach sekcja nie mia³a ³atwego zadania. Raz, ¿e to dopiero kilka miesiêcy pracy, dwa –
niezbyt równy teren, a trzy – wystêp przed swoimi
zawsze rodzi wiêksze napiêcia. Wiadomo, chcia³oby
siê wypaœæ jak najlepiej. Brawa zgromadzonej publicznoœci dowiod³y, ¿e chojnowianie potrafi¹ doceniæ trud i wybaczyæ drobnym potkniêciom.
Potem scen¹ zaw³adnê³a muzyka. Najpierw discopolowy zespó³ „”Dance Factory”, po nim rockowy i tajemniczy (przynajmniej z nazwy) „Autor
Nieznany” i wreszcie oryginalnie brzmi¹cy Angelo
Wangelis z muzyk¹ w ciep³ych, greckich klimatach.

Zw³aszcza ten ostatni wykonawca wzbudzi³,
g³ównie u pañ, dreszczyk emocji i to niekoniecznie
muzycznych…
Muzyka rozbrzmiewa³a do godz. 22.00, ale nie by³
to jeszcze koniec wieczoru. POI w wykonaniu
bractwa rycerskiego wymaga³o „zaciemnienia”,
dlatego pokaz wiruj¹cych ogni mogliœmy ogl¹daæ w
póŸ-nych godzinach wieczornych. Podobnej scenerii wymaga³a g³ówna atrakcja tego dnia - pokaz
tañcz¹-cych fontann. Siêgaj¹ce 10 metrów s³upy,
„tañ-cz¹cej” w rytm muzyki, wody, podœwietlane
kolo-rowym œwiat³em – podoba³y siê chyba wszystkim. Efektowny pokaz zakoñczy³ pierwszy dzieñ
chojnowskiego œwiêta.
W sobotê ju¿ w samo po³udnie wystawcy III Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego byli w pe³nej gotowoœci. Mieszkañcy Chojnowa mogli

Festynowej atmosferze Dni Chojnowa
towarzyszy³y (ju¿ od œrody) imprezy
nieco innego gatunku. W ramach miejskiego œwiêta na stadionie „Chojnowianki” odby³ siê niecodzienny mecz.
Naprzeciw siebie stanêli dziennikarze
i pracodawcy. Mecz niby towarzyski,

ale zaanga¿owanie i wola walki zawodników œwiadczy³y o ambicjach i chêci
posiadania pucharu ufundowanego
przez burmistrza Chojnowa. Nie oby³o
siê bez kontuzji, drobnych pot³uczeñ
i siniaków. WskaŸnik ran wskazywa³,
¿e dla mediów i biznesmenów ka¿da
walka jest wyzwaniem i nale¿y traktowaæ j¹ serio.
Kto w tej walce okaza³ siê lepszy?
4:1 wygrali pracodawcy, a najskuteczniejszym wœród nich okaza³ siê Jan
Serkies (3 zdobyte gole).
Chojnowskie dyktando wros³o ju¿ chyba
w tradycje miejskich imprez. Organizatorzy z ka¿dym rokiem przyjmuj¹ coraz
wiêcej zg³oszeñ, co musi cieszyæ –
œwiadczy bowiem poœrednio o zainteresowaniu chojnowian wcale nie³atwym
jêzykiem ojczystym. Wœród uczniów
szkó³ podstawowych miejsca od 1 do
10 zajêli: Joanna Kogut, Micha³ Paul,

Natalia Gadzina, Jakub Hofmann,
Grzegorz £ucki, Dorota Rabiej, Joanna
Lipa, Joanna Kiliœ, Krzysztof Pi¹tek
i Karolina Kozio³. W gronie doros³ych
klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co: Przemys³aw Sapa³a, Micha³ Mendocha, Dominika Kubisz, Ma³gorzata
Krzywda, Maria Kap³on, Ma³gorzata
Darmoros, Waldemar Bulkowski, Robert
Radwan, Martyna Baryluk i Karol
Darmoros. Chojnowskim mistrzom
ortografii serdecznie gratulujemy!
Wydaje siê, ¿e ju¿ wkrótce w kalendarz
cyklicznych imprez kulturalnych Chojnowa wpiszemy koncerty organowe,
które maj¹ wielu melomanów wœród
mieszkañców. 9 czerwca w koœciele
p.w. œw. Piotra i Paw³a ju¿ po raz drugi
zorganizowano tego typu koncert, tym
razem w wykonaniu legniczanina
Marka Fronca – absolwenta Akademii

Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W repertuarze znalaz³y siê nieco
trudniejsze w odbiorze dzie³a: Nicolasa
de Grigny, Johanna Sebastiana Bacha,
Johanna Ludwiga Kresa, Johannesa
Brahmsa i Louisa Vierne, ale uczestnicy koncertu powitali je z uznaniem.
Okazji do obcowania „z klasyk¹”,
w dodatku organow¹, nie ma przecie¿
w Chojnowie zbyt wielu.
Ka¿dego roku podczas Dni Chojnowa
do naszego miasta zje¿d¿aj¹ dziesi¹tki
modelarzy z ca³ego kraju, bior¹c udzia³
w Ogólnopolskim Konkursie Modeli
Redukcyjnych. Kolejna edycja tej
imprezy zgromadzi³a 62 zawodników
z 7 klubów oraz tzw. Indywidualnych.
Wystawiono 183 modele (komisja
sêdziowska sklasyfikowa³a ich 181),
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Dni Chojnowa ‘05
a podziwiaæ w korytarzach Szko³y
Podstawowej nr 4 mo¿na by³o okrêty,
samoloty, rakiety, figurki, budowle,

¿aglowce, pojazdy g¹sienicowe, szynowe… Wszystko wykonane b¹dŸ
z kartonu, b¹dŸ te¿ plastiku.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ pan
Maciej Poznañski z Wroc³awia (sêdzia
klasy miêdzynarodowej), a wspierali go
m.in. tak¿e chojnowianie: Grzegorz
K³os, Piotr Pluta, Antoni Skalski i £ukasz Kuniej. Organizatorzy – Harcerski
Klub Modelarski „Arsena³” w Chojnowie, Urz¹d Miejski w Chojnowie,
Zarz¹d Okrêgowy LOK we Wroc³awiu,
Szko³a Podstawowa nr 4 i Komenda
Hufca ZHP w Chojnowie, wspierani
przez MDK – stanêli na wysokoœci
zadania. W uwagach sêdziego g³ównego znalaz³ siê bowiem taki zapis:
„Ogólny poziom wykonania modeli
oceniam jako wysoki, a organizacjê
imprezy jako bardzo dobr¹”.
Có¿ mo¿na by³o zobaczyæ? Na przyk³ad wykonany z kartonu Watykan
(I miejsce w klasie budowli) czy okrêt
„Prince of Wales” Kazimierza Surowiaka z Oleœnicy, który na ubieg³orocznych Mistrzostwach Œwiata we
Francji zdoby³ z³oty medal.
W tak doborowej konkurencji dobrze
wypadli chojnowianie. Artur Chudala
zdoby³ III miejsce wœród juniorów za
wykonan¹ z kartonu figurê Krzy¿aka,
wœród m³odzików w tej samej kategorii
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Maciej D³ugosz by³ II (za Joannitê),
a Arek Szymañski III (za Juranda ze
Spychowa). W klasie kartonowych
okrêtów nasi m³odzicy byli bezkonkurencyjni. I miejsce zdoby³ Pawe³ Soboñ
(za ORP „gen. Haller”), II miejsce przypad³o Arkowi Szymañskiemu (za ORP
„Wilczur”), a III – Maciejowi D³ugoszowi (za okrêt Marceli Nowotko). W
klasie seniorów II miejsce zdoby³ „w
okrêtach” wywalczy³, startuj¹cy
w barwach klubu PRO MODEL
z Wroc³awia Robert Baran (za Taurusa). Doskonale wypad³y tak¿e kartonowe chojnowskie pojazdy g¹sienicowe. Wœród m³odzików I miejsce
Maciej D³ugosz (za T-70), II miejsce
Pawe³ Soboñ (za Genera³a Granta),
III miejsce Kacper Kurzawa (za
SCUDa). Wœród seniorów I miejsce
w tej klasie zaj¹³ £ukasz Kuniej (za
Cromwella). W kartonowych pojazdach
szynowych II wœród m³odzików by³
Arek Szymañski (za Tatrê),
a wœród seniorów i juniorów I i II
miejsce zdoby³ Piotr Pluta (za Parowóz
Oka-1 i Parowóz Bn 2t). Kartonowa
rakieta „Columbia” Adama Sobonia
zosta³a sklasyfikowana na III miejscu,
natomiast w samolotach Antoni Skalski
by³ I (za A-10), a £ukasz Kuniej II (za
Bf 109). Du¿o mniej modeli zaprezentowali chojnowianie wœród modeli
z plastiku, ale i tu by³y sukcesy. Wœród
seniorów w klasie samolotów bezkonkurencyjny okaza³ siê Stanis³aw Suchecki.
Jego modele zajê³y szeœæ kolejnych miejsc,
od pierwszego poczynaj¹c. W ³¹cznej
punktacji HKM „Arsena³” za Chojnowa zdoby³ III miejsce.
Okaza³e puchary ufundowali: Dyrektor
Biura DZW LOK we Wroc³awiu (za
najlepszy model pod polsk¹ bander¹
zdoby³ Robert Baran), Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Chojnowie (za najlepszy model samolotu w polskich barwach zdoby³ Zbigniew Bojda), Burmistrz
Miasta Chojnowa (za najlepszy model
polskiego pojazdu zdoby³ Maciej
Marzec).

Wielu zawodników skupiaj¹ Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Scrabble, które
staj¹ siê coraz bardziej powszechn¹
rozrywk¹. Do Chojnowa na IV edycjê
mistrzostw przyjecha³o 32 zawodników. Najliczniej reprezentowane by³y
du¿e oœrodki miejskie – Szczecin, Poznañ,
Wroc³aw i Legnica. Zdecydowanym
zwyciêzc¹ okaza³ siê Andrzej Oleksiak
(wygra³ 12 partii), ale kolejne miejsce
nale¿a³y ju¿ do pañ. Na pozycji II skla-

podziwiaæ gotowe wyroby, mieli te¿ przygl¹daæ siê
pracy rzemieœlników, ale pokazów dzia³añ nie by³o
zbyt wiele, gdy¿ nie wszyscy wystawcy dojechali.
W tym sensie III Festiwal móg³ pozostawiaæ pewien
niedosyt, choæ niew¹tpliwie idea imprezy zas³uguje
na uznanie.

O godz. 16.00 korowodem historycznym oficjalnie
rozpoczêto Dni Chojnowa i III Festiwal Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego.

„Ja, m¹¿ z cechu baka³arzy, sprawuj¹cy urz¹d burmistrza, otwieram obchody Dni Chojnowa A.D. 2005.
Bawcie siê, ucztujcie, czasu nie marnujcie, ino z piwem
i winem nieco pofolgujcie.” Tymi s³owy burmistrz
miasta otworzy³ festiwal, zapraszaj¹c jednoczeœnie
do uczestnictwa w proponowanych atrakcjach.
Mieszkañcy mogli te¿ poznaæ pana Rudiego Moritza
– burmistrza partnerskiego miasta Egelsbach w Niemczech, który z³o¿y³ chojnowianom ¿yczenia z okazji
ich œwiêta.
Potem przed scen¹ pojawi³o siê Bractwo Rycerskie
Grodu Chojnów. Co prawda nie w pokazie ognia,
lecz œredniowiecznych tañców i rycerskich pojedynków, ale i tak wystêp dam dworu i „mê¿ów”, jak
to kiedyœ mawiano, by³ „ognisty”.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 12/604

Dni Chojnowa ‘05
Muzyczn¹ ucztê tego dnia rozpocz¹³ zespó³ „The
Twisters” z Wêgliñca. Ta dobrze znana, przynajmniej czêœci chojnowskich sympatyków koncertów

syfikowano Zofiê Gajewsk¹ (9 zwyciêstw), na pozycji III ex aequo Halinê
Roszak i Teresê Fortunê (po 8 zwyciêstw). Organizatorem imprezy by³
pan Waldemar Bulkowski, a wspiera³o
go Gimnazjum nr 2 (miejsce rozgrywek) i Miejski Dom Kultury.

przewodnictwem Jerzego Janusa
wy³oni³o tych najlepszych. Pierwsze
miejsce, za pracê „Powiew siana” zdoby³ Tomasz Rosocki, II miejsca
rozdzielono pomiêdzy Marcina Najdka
(„Randez vous”) i Martê Nogê („Jak w

11 czerwca w godzinach rannych na
oœrodku by³ego „Dolpakartu” odby³y
siê sp³awikowe zawody wêdkarskie
o puchar Burmistrza Miasta Chojnowa.
W zawodach bra³y udzia³: Ko³o PZW

w „Jubilatce”, kapela zabrzmia³a bardzo profesjonalnie, a covery najwiêkszych standardów muzyki
bluesowo-rockowej podoba³y siê tym, którzy wiedz¹, „co w muzyce piszczy”.
Atrakcj¹ by³ z pewnoœci¹ tak¿e wystêp „The Princess” – sympatycznej grupy z Czech, która udanie
naœladuje dokonania legendarnego zespo³u „Queen”

i jego lidera Freddiego Mercury. Czeski Freddie ma
na imiê Micha³, ale wygl¹dem, strojami, a i barw¹
g³osu przypomina pierwowzór jako ¿ywo. Nic dziwnego, ¿e mimo jeszcze wczesnej pory pod scen¹ zacz¹³ rosn¹æ t³um sympatyków zespo³u „Queen”,
a szlagiery takie jak „We are the champion”, „Radio
ga ga” czy „I want it all” œpiewa³o ju¿ wiele garde³.
Daniem „na deser”, hitem dnia by³ zespó³ „Raz,
Dwa, Trzy”. Adam Nowak i jego koledzy goœcili ju¿

Skora i Ko³o PZW Chojnów-Miasto.
Zwyciê¿y³o Ko³o Chojnów-Miasto,
którego 6 zawodników w ci¹gu 3 godzin wy³owi³o w sumie 5 kg 340 g ryb.
Ko³o Skora z³owi³o w tym czasie 3 kg
530 g ryb. Indywidualnie zwyciê¿y³
Miros³aw Kotarba (2,0 kg), drugie
miejsce zdoby³ Kazimierz Jaworski (1
kg 770 g), trzecie – Ryszard Wiszniowski (1 kg 300 g). Uroczyste wrêczenie pucharów mia³o miejsce w Rynku, w trakcie sobotnich obchodów Dni
Chojnowa.

bajce”), III pozycjê zajêli Jagoda
Siwka („Na zakrêcie”) i Rafa³ Tomiak
(„Rzeka tajemnic”). Przyznano tak¿e
nagrody w kategoriach: „Pory roku w
obiektywie”, „Zabytki”, „Dokument”,
„Ekologia”, „Przyroda”, „Foto-¿art”.
By³y wyró¿nienia (a¿ 20) i jedna nagroda specjalna, ufundowana przez
Zbigniewa Halikowskiego. Wystawê
prac mo¿na podziwiaæ w lapidarium
a¿ do wrzeœnia.
W dniu 16 czerwca w Miejskim Domu
Kultury odby³o siê pasowanie na czytelnika zorganizowane przez Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹. Uczestniczy³y
w nim dzieci ze wszystkich chojnowskich przedszkoli. Ze wzglêdu na trwaj¹cy rok andersenowski pasowanie

12 czerwca w kawiarence MDK o puchar Burmistrza Miasta Chojnowa walczyli w sportowym turnieju par bryd¿yœci. Zwyciê¿yli reprezentanci
„Konfeksu” Legnica – Andrzej Bartosik i Henryk Wiszniewski (185 pkt.),
przed Zygmuntem Mariankowskim
i Zbigniewem Boguszem (182 pkt.)
i Zdzis³awem Pozerskim i Janem
Oleszczukiem (179 pkt., MGOK Mi³kowice). W turnieju startowa³o 14 par.
W Muzeum Regionalnym w Chojnowie 10 czerwca uroczyœcie otwarto
II edycjê pokonkursowej wystawy
fotograficznej „Impresje znad Skory”.
Tym razem 159 autorów nades³a³o 456
prac, z których oœmioosobowe jury pod
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w tym roku odby³o siê pod has³em:
“Baœniowe pasowanie na czytelnika”.
Dzieci otrzyma³y drobne upominki
ksi¹¿kowe oraz lizaki.
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kiedyœ w Chojnowie. By³ to pocz¹tek lat 90.,
a zarazem pocz¹tek popularnoœci zespo³u z Zielonej
Góry. Teraz, po niemal 15 latach, „Raz, Dwa, Trzy”
wkracza³o na scenê w roli gwiazdy i – naszym
zdaniem – oczekiwañ nie zawiod³o. Piosenki
z ostatniej p³yty, potem garœæ piêknych utworów do
tekstów Agnieszki Osieckiej (w tym „Czy te oczy
mog¹ k³amaæ?”, wykonane dzieñ póŸniej w koncercie gwiazd festiwalu w Opolu), wreszcie te najdawniejsze – „Talerzyk” czy „W wielkim mieœcie”
– zadowoliæ mog³y najwybredniejszych s³uchaczy.
Dowiod³y te¿, ¿e choæ muzyka zespo³u do naj³atwiejszych nie nale¿y, chojnowianie znaj¹ teksty
Nowaka doskonale. Œpiewanie pod scen¹ mo¿e nie
zag³usza³o zespo³u (moc aparatury by³a potê¿na),
ale da³o siê je wyraŸnie s³yszeæ. Znak, ¿e poetyckie
przes³anie piosenek „Raz, Dwa, Trzy” znajduje
u nas ¿yzne poletko. Podobnie odebra³ to sam
zespó³, który o ponad 45 minut przed³u¿y³ ustalony
w kontrakcie czas wystêpu. „Dla takiej publicznoœci
po prostu chce siê graæ – us³yszeliœmy po koncercie
od Adama Nowaka – Serdecznie pozdrawiamy
Chojnów i jego mieszkañców”.
Sobotniego spotkania dope³ni³y, tradycyjnie ju¿,
sztuczne ognie.
Niedzielny festyn zatytu³owano „Chojnowianiechojnowianom”. By³ to przegl¹d dorobku kulturalnego, który prezentowa³y przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja naszego miasta.
Swojskie klimaty, rodzinna atmosfera. Artyœci znani
publicznoœci, publicznoœæ bliska wykonawcom.
T³um pod scen¹ zdawa³ siê œwiadczyæ o tym, ¿e
choæ gwiazdy ze œwiata podziwiamy i oklaskujemy,
to najwiêcej serca mamy dla gwiazd w³asnych. Gor¹cymi brawami nagrodzono najm³odszych wykonawców, czyli dzieci z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3, ¿yczliwie i z uœmiechem przyjêto prezentacjê Szko³y Podstawowej nr 3 i rozbudowany
blok artystyczny Szko³y Podstawowej nr 4, podoba³
siê program Gimnazjum nr 2. W blisko trzygodzinnej prezentacji znalaz³o siê te¿ miejsce dla zespo³u
„Karambol” z Miejskiego Domu Kultury oraz
dziewczêcej grupy „Deep”, która korzeniami siêga
Gimnazjum nr 2, a repertuarem nawi¹zuje do klasyki najwiêkszej – kompozycji czwórki z Liverpoolu,
czyli „The Beatles”.
Zakoñczenie niedzieli, a jednoczeœnie ca³ych trzydniowych obchodów Dni Chojnowa 2005, nale¿a³o
do doskonale wszystkim znanego zespo³u „Haward”.
Taneczna muzyka, przeboje znane i lubiane wiele
osób zawiod³y na prowizoryczny parkiet.
„Haward” jest najlepszy – us³yszeliœmy od jednej
z uczestniczek festynu.
eg, sh
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci zabudowanych budynkami
gospodarczymi, po³o¿onych przy ul. Koœciuszki w Chojnowie
(teren by³ego „Hosmetu”), dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 14656:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego wymienione nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod us³ugi z preferencj¹ dla us³ug
komercyjnych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
21 lipca 2005 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
do dnia 14 lipca 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu. 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 nieruchomoœci
/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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
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. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680. Nieruchomoœci
mo¿na ogl¹daæ w dniach 11-14 lipca 2005 r. w godz. 900 do 1400.
Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
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Na tak¹ wycieczkê
warto by³o czekaæ
28.04-3.05.2005 r odby³a siê wycieczka
klasy II B Liceum Ogólnokszta³c¹cego
do Pary¿a. Jednak emocje zwi¹zane z wyjazdem ujawni³y siê ju¿ wiele dni wczeœniej, a nawet pó³tora roku wczeœniej, kiedy
to zaczêliœmy zbieraæ pieni¹dze.
Z niecierpliwoœci¹ oczekiwaliœmy dnia
wyjazdu. Wreszcie nadszed³. Po oko³o
szesnastogodzinnej podró¿y dotarliœmy
do Pary¿a. Pierwsze kroki skierowaliœmy do metra, a zwiedzanie rozpoczêliœmy od koœcio³a œw. Magdaleny
oraz Muzeum Perfum, które cieszy³o siê
zainteresowaniem przede wszystkim
¿eñskiej czêœci wycieczki. Potem udaliœmy siê do Luwru, podziwiaj¹c po drodze
Plac Vendôme, Hotel Ritz i Ogrody
Tuileries.
Kolejny dzieñ powitaliœmy francuskim
œniadaniem. Tego dnia zwiedziliœmy
wspania³y Pa³ac Królewski w Wersalu,
a tak¿e nowoczesn¹ dzielnicê La Défense,
której symbolem jest nowoczesny £uk
Triumfalny - La Grande Arche. Nastêpnie udaliœmy siê w kierunku Bazyliki
Sacre Coeur na wzgórze Montmartre,
przeje¿d¿aj¹c ko³o najs³ynniejszego
francuskiego kabaretu Moulin Rouge
oraz Placu Pigalle.
W godzinach popo³udniowych przyjechaliœmy do Bazyliki. Po pokonaniu
kilkudziesiêciu schodów ukaza³a nam
siê wspania³a budowla. W zwi¹zku
z tym, ¿e jest ona usytuowana na szczycie
wzgórza Montmartre, panorama Pary¿a
jest st¹d szczególnie piêkna.
To nie by³ jeszcze koniec sobotnich
atrakcji. Wyruszyliœmy do najbardziej
znanego i presti¿owego miejsca w Pary¿u
– na Pola Elizejskie i pod £uk Triumfalny. Spotka³a nas mi³a niespodzianka:
mogliœmy podziwiaæ widok miasta
z jego szczytu. Na tym symbolu zakoñczyliœmy sobotnie zwiedzanie Pary¿a.
Niedzielê rozpoczêliœmy od pójœcia na
mszê œw. W drodze do polskiego koœcio³a zatrzymaliœmy siê na kilka minut,

aby podziwiaæ Plac Zgody. Po mszy
udaliœmy siê na Wie¿ê Eiffla. Po d³ugim oczekiwaniu w kolejce wreszcie
mogliœmy wjechaæ na jej piêtra.
Okaza³o siê, ¿e Wie¿a Eiffla têtni swoim
¿yciem. Na jej piêtrach znajduj¹ siê restauracje, poczta oraz sklepy z pami¹tkami.
Kolejnym etapem naszej wycieczki sta³a
siê Wyspa Cité, czyli kolebka Pary¿a
z najs³ynniejsz¹ Katedr¹ – Notre Dame,
któr¹ mogliœmy podziwiaæ z zewn¹trz
i oczywiœcie wewn¹trz. Nastêpnie przespacerowaliœmy siê po Dzielnicy £aciñskiej i dotarliœmy do piêknego Ogrodu Luksemburskiego z Pa³acem Luksemburskim, który jest obecnie siedzib¹
Senatu. Uwieñczeniem paryskiej przygody by³ rejs po Sekwanie.
Poniedzia³ek, ostatni dzieñ pobytu, poœwiêcony by³ na zabawê w Eurodisneylandzie. O godz. 900 rano ukaza³ siê

5 maja, po szeœciodniowym pobycie w Koninie, do Chojnowa wróci³ zespó³ „Reeplay”. Niemal 30. osobowa
grupa taneczna kilka tygodni wczeœniej dosta³a informacjê,
¿e zakwalifikowa³a siê do Miêdzynarodowego Dzieciêcego Festiwalu Piosenki i Tañca w Koninie.
- Dla naszego zespo³u by³a to wiadomoœæ, na któr¹ czekaliœmy od kilku lat. Festiwal w Koninie to najwiêksza impreza
tego typu w kraju, dlatego udzia³ w niej to nie tylko ogromne
wyró¿nienie, ale tak¿e mo¿liwoœæ podpatrzenia tych najlepszych.
Wed³ug relacji cz³onków zespo³u rzeczywiœcie by³o na
co popatrzeæ.
- Do Konina przyje¿d¿aj¹ g³ównie zespo³y i wokaliœci
prowadzeni przez profesjonalistów, trenuj¹cy w zawodowych studiach, a efekty tego widaæ na scenie. Rewelacja! My byliœmy jedynym zespo³em szkolnym i dopiero tutaj
zdaliœmy sobie sprawê, co znaczy termin „zawodowstwo”
Spoœród ponad dwustu kaset, jakie nap³ynê³y do organizatorów, wybrano nieca³¹ setkê, wœród nich znalaz³a siê
tak¿e chojnowska inscenizacja „Królowej œniegu”.

- Chyba ka¿dy, kto tañczy w zespole, marzy o wizycie
w Koninie. Nasze marzenie siê spe³ni³o. Zatañczyliœmy
w Koninie, szliœmy w korowodzie, uczestniczyliœmy w gali,
obejrzeliœmy wszystko od kuchni. By³o wspaniale.
Zainteresowanych informujemy, ¿e fragmenty
festiwalu emitowane bêd¹ w TVP2
20, 21, 27 i 28 sierpnia o godz. 13.30.

przed nami park rozrywki. Po wejœciu
poczuliœmy siê jak w prawdziwej bajce.
Disneyland podzielony jest na trzy sektory: „Dziki Zachód”,„Œwiat Bajek”
oraz „Œwiat Nowoczesnej Techniki”,
dlatego ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla
siebie i nie nudzi³ siê.
Po dniu pe³nym emocji i zabawy udaliœmy siê w drogê powrotn¹ do domu.
Po oko³o siedemnastogodzinnej podró¿y
przyjechaliœmy do Chojnowa.
Nasza wycieczka by³a bardzo udana
i jej chwile pozostan¹ w naszej pamiêci
do koñca ¿ycia.
Wiêkszoœæ z nas jeszcze lepiej zrozumia³a, ¿e naprawdê warto uczyæ siê
jêzyków obcych, a Ci, którzy zamierzaj¹
wróciæ do Pary¿a i do Francji, postanowili przy³o¿yæ siê jeszcze bardziej do
nauki jêzyka francuskiego.
Klasa II b LO
z wychowawczyni¹
Halin¹ RzeŸnik-Konop¹
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„Królowa œniegu” na koniñskiej scenie

Kolejne taneczne sukcesy
Zespó³ taneczny „Karambol” z Miejskiego Domu
Kultury przywióz³ z III Turnieju Tañców Disco w Lubomierzu kilka pucharów.
Zespó³ zdoby³ I miejsce;
osi¹gniêciami mog¹ siê
te¿ poszczyciæ jego cz³onkowie. Indywidualnie –
w kat. „solówki” do lat 11.
trzecie miejsce zdoby³a Anna
Sobañska, a szósty by³ Kuba
Langner; w tej samej kategorii, tyle ¿e do lat 15. pierwsze miejsce wytañczy³a
Ewelina Olewicz, pi¹te –
Karolina Wójtów, a szóste –
Alicja K¹dzio³ka. Jeszcze
lepiej wypad³a kategoria
„duety”. Do lat 11. drugie
miejsce zdoby³y Anna Sobañska i Paulina Czy¿ewska, a miejsce trzecie – Maja
Dowgia³³o i Dominika
Rudzik. Do lat 15. pierwsze

miejsce wywalczy³ duet
„integracyjny” (m³odzie¿
z zespo³ów „Karambol”
i „Rytm”), czyli Ewelina
Olewicz i Bartek Kowalczyk.

Na tym Turnieju zadebiutowa³ te¿ zespó³ taneczny
z Przedszkola Miejskiego
nr 3, który nie doœæ, ¿e by³
najm³odszy, to jeszcze tak
podbi³ serca lubomierzan,
¿e zaproszono go na wystêpy
w trakcie Dni Lubomierza.
Brawo!
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Prezentujemy Pañstwu tekst dyktanda,
z jakim zmagali siê doroœli.

Halucynacyjny
pó³sen o Chojnowie.
“Zatrzyma³em siê na chwilê i mimo woli rozejrza³em wte i we wte.
Przede mn¹ roztacza³ siê widok hieratycznych szeœæset dziewiêædziesiêcio dwuipó³letnich dêbów i wij¹cej siê na prze³aj wzgórz Pogórza
Sudeckiego, ciurkaj¹cej rzewnie rzeczu³ki. Nie wiedzia³em, co robiæ:
pod¹¿yæ wzd³u¿ pó³kolistych meandrów czy w jej wzwy¿, przep³yn¹æ wp³aw, iœæ na prze³aj, czy ruszyæ wprost przed siebie. Cisza powoli
zaczê³a mnie morzyæ. Natenczas odurzony zapachem jaœminu,
lawendy i melisy zapad³em w pó³sen. Znalaz³em siê na pograniczu
rzeczywistoœci i onirycznych fantazji. Moje uszy ³echta³y dŸwiêki
czyhaj¹cej na ¿erowisku ptaszêcej trzódki. Odzywa³ siê: czy¿,
tudzie¿ dzie¿ba, bieg¿a i pustu³ka, kszyk, niezgu³ka, pójdŸka i trznadel.
Ani chybi nie przeczuwa³em, ¿e znienacka i naprêdce, z pó³mroku
¿erdzi i chaszczy wynurzy siê wataha ho¿ych i charyzmatycznych
chojraków. Przy akompaniamencie szybkostrzelnych kusz lœni¹cych w póŸnopopo³udniowych promieniach s³oñca i chojarskich okrzyków d³ugobrodych junaków dr¿a³em jak osika. Przycupn¹wszy
obok dziko rosn¹cej ciecierzycy, nas³uchiwa³em z przera¿eniem
hiperg³oœnych argumentów adwersarzy prowadz¹cych specjalistyczne rozhowory. Zorientowa³em siê, ¿e zarzewiem niezgody jest
deklinacja rzeki. Hiperpoprawni z¿ymali siê, by okreœlono j¹ mianem
Skorej, zaœ pragmatycy czupurzyli siê, ¿e Skora ma odmianê rzeczownikow¹, tak jak Warta. Pretekstem do ustanowienia konsensusu sta³
siê o dziwo, dochodz¹cy z zimochowów i holderni, czyli sadzawek
magazynowych, wielog³osowy chór ¿ab, ropuch i cieciorek. Pejza¿
malowniczo wij¹cej siê rzeczu³ki, wpó³ciche chlusty i pluski, brzêczenie chmar z³otych pszczó³ ostudzi³y siermiê¿ne zapêdy zacietrzewionych chojnowskich druhów. Pospo³u, przy œwie¿ym podpiwku
uwarzonym z rodzimego chmielu odpoczêli i zakoñczyli swary
lingwistyczne.

Autorki dyktanda:
Ewa Kantor, Anna Pauch, Lucyna Spes i Ewa Wiêcek

Naprêdce zerwa³em siê z leœnego le¿a i poczu³em, ¿e jestem rzeœki
i zdrów jak ho¿y ¿aczek, gotów nawet do ¿mudnej wêdrówki
w poszukiwaniu Ÿród³a Skory. Nie mitrê¿¹c czasu, ruszy³em przed
siebie.”
Jerzy Kucharski

Chojnowski Hyde Park

Gor¹cy tydzieñ
W cieniu imprez zwi¹zanych z Dniami Chojnowa odby³a siê sesja
popularno-naukowa podsumowuj¹ca program edukacyjny “W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory” i III Chojnowskie Dyktando.
Program edukacyjny “W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory” przechodzi
do historii. By³ to pierwszy tego typu program, którego celem by³a
integracja najprzeró¿niejszych œrodowisk zwi¹zanych z Chojnowem
i mieszkañcami dorzecza Skory.
Niew¹tpliwym sukcesem tego programu by³ udzia³ w nim m³odzie¿y z Proboszczowa, Pielgrzymki, Uniejowic, Twardocic, Zagrodna,
Brochocina, Budziwojowa, Starego £omu, Goliszowa, NiedŸwiedzic i Chojnowa.
I chocia¿ program dobiega koñca, to pozosta³ po nim trwa³y œlad
w postaci przewodnika turystycznego “Rowerem do Ÿród³a Skory”.
Najprawdopodobniej jest to pierwszy tego typu przewodnik, a z ca³¹
pewnoœci¹ nasza Skora jest pierwsz¹ rzek¹ w Polsce, która posiada
opisan¹ trasê od jej ujœcia do Ÿród³a.
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Organizatorzy sesji popularno-naukowej
Barbara Landzberg i Jerzy Kucharski

Równie¿ III Chojnowskie dyktando przesz³o ju¿ do historii. Odby³o siê ono dziêki sponsorom, uczestnikom dyktanda i gronu
osób, które od trzech lat pomagaj¹ mi przy jego realizacji. W tegorocznym dyktandzie wziê³o udzia³ 146 uczestników. Mistrzem
Ortografii Ziemi Chojnowskiej zosta³ Przemys³aw Sapa³a
z Lubina, który o naszej imprezie dowiedzia³ siê z Radia PLUS.
Kto wygra IV Dyktando? To ju¿ za rok. Zapraszam.
Jerzy Kucharski
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam mieszkanie 59 m2, 3.pokojowe
w Chojnowie, nowe budownictwo, wysoki parter,
cena 63 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0697-368-112.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, Ip., wysoki standard, ul. £okietka 7d/4. Wiadomoœæ:
tel. 818-60-38 po godz. 21.00 lub 0602-118-526.
Sprzedam czêœæ stodo³y 120 m2 na dzia³ce
0,27 ha w Budziwojowie. Wiadomoœæ: tel.
(076) 818-63-17.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym budownictwie, 35 m2, I piêtro, po remoncie, drewniane pod³ogi, kompletne wyposa¿enie kuchni i ³azienki, ocieplone, nowe okna, telefon, spokojni i mili s¹siedzi. Dodatkowo do
sprzeda¿y gara¿ przy ul. Legnickiej (nad Skor¹).
Cena do uzgodnienia. kontakt 604-85-75-55
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w centrum Chojnowa 55m2 w starym budownictwie,
I piêtro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka. Na wiêksze
w starym budownictwie o podobnych warunkach. Tel. kon. 81-91-004.
Dom na wsi przedwojenny do remontu kapitalnego o pow. 100m2, 5 pokoi, kuchnia, ³azienka, piwnica, posesja z przylegaj¹c¹ dzia³k¹

orn¹, laskiem, ³¹k¹, stawem o ³¹cznej pow.
3,22ha - 100.000 z³, Witów 2 kolonia.
Wiadomoœæ: tel (076) 856-05-62.
Sprzedam dzia³ki budowlane, pod osiedle
domków w Go³aczowie. 505-799-210, 81-86-245.
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. 0692678-142.
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.
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.

Szko³a Podstawowa nr 4
im. J. Korczaka w Chojnowie
ul. Kiliñskiego 23
sprzeda 3 piece
centralnego ogrzewania Typ ECA 4
z pe³nym uzbrojeniem z moc¹ 350 KW,
sk³adane z elementów.
Tel. (076) 81-88-350.

***
sprzeda Komin stalowy φ 800
wysokoœæ komina 25m
tel. (075) 81-88-350.

Oferty nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie szko³y.

KREDYTY
Bez porêczycieli,
szybko i wygodnie,
ju¿ przy dochodach
600 z³ miesiêcznie
Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726

BANKOWE KREDYTY - HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

"CALLA"
Ryszard Szymañski
OFERUJEMY:

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.

Doradca Bankowo-Finansowy
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y US) TEL.076/ 844-39-25, 841-53-66
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Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych

z Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)

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

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

TELEFON DY¯URNY
CA£ODOBOWY
0606-779-172, 8187-176
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci
niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania
nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy,
tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym - 4 lata
od daty nabycia. Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania
decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej. Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 lipca 2005 r. o godz. 1100
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 14 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
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Ustala siê post¹pienie

w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 600 z³. 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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. 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.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.

CYKLINOWANIE
BEZPY£OWE POD£ÓG
UK£ADANIE POD£ÓG

TOCZENIE W DREWNIE

Sprzeda¿
drewna
opa³owego

Tel. 0660-418-596
14
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 377/1 o pow. 8138 m2, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa
przy ul. Parkowej (droga krajowa Legnica-Zgorzelec), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.
Cena wywo³awcza – 237.900,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 45.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê
stacj¹ paliw wraz z parkingiem dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne oraz us³ugi hotelarskie.
Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata
od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od
daty nabycia. Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 lipca 2005 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 18 lipca 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000
1490620000040 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 nieruchomoœci /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¿ 3.000,00 z³. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644
00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej. 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.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Uchwa³a Nr XLIII/197/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2005.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 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, 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ), i art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 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
i Nr 273, poz. 2703), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastepuje:
§ 1.
Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2005 uchwalonym Uchwa³¹ Nr XL/191/05
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 kwietnia 2005 r.. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1do niniejszej
uchwa³y.
2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w “ Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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