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NNaa    XXLLIIVV    sseessjj ii
Jednym z pierwszych punktów
czerwcowej sesji by³a analiza realizacji
zadañ wynikaj¹cych z Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego w 2005 r.
Informacjê o tym jak plan jest realizo-
wany przedstawi³ radnym burmistrz.

Ogólnopolski Dzieñ Stra¿aka obchodzony uroczyœcie 
w ca³ym kraju, dla jednego z naszych mieszkañców by³
dniem wyj¹tkowym. Chojnowianin, do niedawna st. bryg.
Ryszard D¹browa, z r¹k prezydenta RP otrzyma³ awans 
na stopieñ nadbrygadiera.

65 rocznicê III deportacji na Sybir
Zwi¹zek Sybiraków ko³o w Chojnowie
obchodzi³ w kameralnych pomieszcze-
niach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Jakem wiedŸma Margolina
Wszystkim dzieciom przypominam
Bibliotekê odwiedzajcie
Ksi¹¿ki z niej wypo¿yczajcie!
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Z prac wydzia³ów 

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego 

* Rozpoczêto budowê oœwietlenia ulicznego

w ci¹gu ulicy Kazimierza Wielkiego. Miesz-

kañcy tej niewielkiej uliczki maj¹c w per-

spektywie œwiat³o w swoim otoczeniu, z pew-

noœci¹ z wyrozumia³oœci¹ potraktuj¹ chwi-

lowe niedogodnoœci.

* Uprz¹tniêty plac budowy przy ul. Z³oto-

ryjskiej zosta³ przekazany firmie, która

wkrótce rozpocznie tam prace przy budowie

budynku socjalnego. Wykonawca przyst¹pi³

ju¿ do prac przygotowawczych – wytyczono

m.in. miejsce tzw. posadowienia projekto-

wanego budynku.

* Ruszy³y prace przy remoncie szatni Klubu

Sportowego „Chojnowianka”. Obiekt, który

od lat by³ zaniedbany, wkrótce bêdzie nie do

poznania.

* Swoje oblicze zmienia tak¿e elewacja pó³-

nocnej pierzei rynku. Kamienice, podobnie

jak te po stronie przeciwnej, zgodnie z za-

twierdzon¹ dokumentacj¹ kolorystyczn¹ suk-

cesywnie nabieraæ bêd¹ kolorów, a co za tym

idzie i estetyki.

* Na terenie miasta odnawiane s¹ przejœcia

dla pieszych, wymieniane s¹ tak¿e nawierzch-

nie miejskich chodników – obecnie prace s¹

prowadzone przy ul. B. Chrobrego.

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 tabli-

cy og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od  06.06.2005 r. do 27.06.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat – 

cz. dz. nr 321/11 po³o¿onej przy ul. Reja (Za-

rz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr 54/2005),

2) w dniach od  06.06.2005 r. do 27.06.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu – dz. 34/4 po-

³o¿ona przy ul. Witosa (Zarz¹dzenie Bur-

mistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 czerwca

2005 r. Nr 55/2005)

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 18.07.05 r.

3) w dniach od  08.06.2005 r. do 29.06.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu – dz. 379/1

po³o¿ona przy ul. Solskiego (Zarz¹dzenie

Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 

8 czerwca 2005 r. Nr 56/2005)

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 20.07.2005 r.

4) w dniach od  24.06.2005 r. do 15.07.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu – dz. 135/8

po³o¿ona przy ul. Legnickiej (Zarz¹dzenie

Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 

24 czerwca  2005 r. Nr 59/2005)

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  05.08.2005 r.

********

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:

1) w dniach od  30.06.2005 r. do 21.07.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej – dz. nr

275/1 po³o¿ona przy ul. £okietka w Choj-

nowie (Zarz¹dzenie  Burmistrza Miasta

Chojnowa  z dnia 30 czerwca 2005 r. 

Nr 60/2005),

Rondo i nie tylko

Burmistrz Miasta w ramach spotkañ z Gene-

raln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad

we Wroc³awiu zaproponowa³ przebudowê

skrzy¿owania w rejonie ulic Wojska Polskie-

go, Z³otoryjska i Parkowa.

Na etapie opracowywania dokumentacji pro-

jektowej mo¿emy ju¿ stwierdziæ, ¿e propozy-

cja ta zosta³a uwzglêdniona i w miejsce ist-

niej¹cego skrzy¿owania zosta³o zaprojek-

towane rondo.

Na drodze krajowej nr 94, na odcinku Krzy-

wa – Chojnów przewiduje siê wzmocnienie

nawierzchni jezdni z ujednoliceniem jej sze-

rokoœci do 7.0 m oraz remont poboczy i od-

wodnienia drogowego. Przy realizacji remon-

tu drogi przewidziano przebudowê skrzy-

¿owañ drogowych, wyburzenie istniej¹cych

wiaduktów i wybudowanie nowych:

- wiadukt nad nieczynn¹ lini¹ kolejowa 

w Michowe, wiadukt nad ul. Piotrowick¹,

most nad rzek¹ Skor¹ w Chojnowie.

Dla budowy obwodnicy bêdzie przebudo-

wane kolizyjne uzbrojenie podziemne tj. sieæ

wodoci¹gowa, gazowa, oœwietlenie uliczne.

Brak quorum 

Drugie posiedzenie M³odzie¿owej Rady Miasta,

jakie mia³o odbyæ siê 20 czerwca nie dosz³o

do skutku z powodu absencji wiêkszoœci rad-

nych. Mia³a to byæ pierwsza robocza sesja tej

rady, niestety na 16 radnych stawi³o siê tylko 7,

nie mo¿na wiêc by³o rozpocz¹æ obrad.

- Podobnie wygl¹daj¹ nasze spotkania poza

sesj¹ – mówi przewodnicz¹ca MRM Justyna

Serkies. – Na ka¿de umówione spotkanie
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przychodz¹ g³ównie gimnazjaliœci, radni ze

szkó³ œrednich nie stawiaj¹ siê. 

Kolejn¹ sesjê zaplanowano dopiero po

wakacjach.

Spotkanie kadencji

Piêtnast¹ rocznicê samorz¹du terytorialnego

chojnowscy samorz¹dowcy uczcili 30 czerwca

w Domu Chemika podczas spotkania czterech

kadencji.

Obecny przewodnicz¹cy rady Tadeusz Bobyk

na jubileusz zaprosi³ wszystkich w³odarzy,

którzy pe³nili spo³eczn¹ funkcjê w okresie

ostatnich piêtnastu lat. W sumie by³o ich

oko³o 70. Niestety z ró¿nych wzglêdów nie

wszyscy odpowiedzieli na zaproszenie. 

W tym wyj¹tkowym spotkaniu uczestniczy³

tak¿e Edward Biegun – dyrektor Instytutu

Administracji Publicznej w Pañstwowej Wy¿szej

Szkole Zawodowej w Legnicy, który w krót-

kim wyst¹pieniu przedstawi³ dzia³alnoœæ samo-

rz¹du terytorialnego na przestrzeni piêtnastu lat.

By³o kilka okolicznoœciowych przemówieñ,

gratulacje i ¿yczenia. Na spotkaniu wspomi-

nano dzia³alnoœæ poprzednich kadencji, wy-

mieniano siê doœwiadczeniami, oceniano

w³asne dokonania na arenie nie tylko lokal-

nego samorz¹du.

Stwórzmy almanach

Kilkuosobowa grupa mi³oœników lokalnej

twórczoœci artystycznej pragnie wydaæ alma-

nach artystyczno-kulturalny Ziemi Chojnow-

skie. Ma to byæ wykaz osób zajmuj¹cych siê

kultur¹ w bardzo szerokim pojêciu, bez

wzglêdu na poziom artystyczny i formê prak-

tykowanej 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 dotych-

czas 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 choj-

nowskiego almanachu czekaj¹!

O wandalizmie cd.

Ten temat na ³amach naszej gazety, zdaje siê,

nie bêdzie mia³ swojego zakoñczenia. Do

ka¿dego numeru nap³ywaj¹ nowe sygna³y 

o kolejnych aktach wandalizmu.

Ostatni¹ dostarczyli mieszkañcy pewnej

wspólnoty, którzy byli œwiadkami dewasto-

wania betonowej ³awki na terenie ich posesji.

O dziwo wandalem okaza³ siê wspó³miesz-

kaniec, który z niewyjaœnionych dot¹d przy-

czyn ciê¿kimi narzêdziami, rozbi³ podwór-

kow¹ ³aweczkê w „drobny maczek”. Prawdo-

podobnie przyczyn¹ jego determinacji by³y

spotkania m³odzie¿y na tej¿e ³aweczce – my

jednak komentowaæ tego nie bêdziemy.

Kilka dni wczeœniej pracownik UM natkn¹³

siê na kolejne biedne drzewko, które dosiêg-

nê³a rêka bezmyœlnego wandala. Z³amane,

wyrwane z korzeniami, le¿a³o porzucone na

œcie¿ce.

Trojaczki – bliŸniaki

7 czerwca we wroc³awskiej klinice przysz³o

na œwiat troje chojnowskich obywateli – dwo-

je p³ci mêskiej, jedno ¿eñskiej. Pani Beata

Czerwieñska-Ginda – matka pierwszych 

w historii naszego miasta trojaczków, o mno-

giej ci¹¿y dowiedzia³a siê kilka miesiêcy

temu. Zaskoczenie i chwilowy szok by³y natu-

raln¹ reakcj¹ w tej sytuacji. Dziœ, kiedy 

w matczyne oczy patrz¹ trzy drobne twa-

rzyczki, radoœæ jest niewymowna. 

Kasia, Szymon i Bartek obecnie przebywaj¹

jeszcze w inkubatorach, ale lada dzieñ przy-

jad¹ do domu, a my tam na pewno bêdziemy.

Zawiadamiamy...

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologicz-

no-Pedagogicznej w Chojnowie informuje, ¿e

od 1 lipca 2005 r. do 31 paŸdziernika 2005 r.

poradnia mieœciæ siê bêdzie w budynku Oœrod-

ka Doradztwa Rolniczego w Chojnowie – 

ul. Reja 8.

Tel/fax 818-85-64 (bez zmian).

***
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

w Chojnowie informuje zainteresowanych

nauk¹ jêzyka obcego, ¿e w sierpniu urucho-

miony zostanie letni kurs j. niemieckiego.

Chêtnych zapraszamy w ka¿dy pi¹tek w go-

dzinach 18.00-19.00 do siedziby „Barki” – 

ul. Drzyma³y 4, gdzie uzyskaj¹ wiêcej informacji.

***
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

w Chojnowie informuje, ¿e w sierpniu przyj-

mowane bêd¹ zapisy do grup jêzykowych 

(j. polski, angielski i niemiecki), grupy mate-

matycznej, etycznej i sportowej. Zajêcia doty-

cz¹ m³odzie¿y szkolnej, a rozpoczn¹ siê we

wrzeœniu.

Kontakt i bli¿sze informacje w siedzibie „Barki”

– ul. Drzyma³y 4 w ka¿dy pi¹tek od godz.

18.00 do 19.00.

ZUS informuje

Oddzia³ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych 

w Legnicy informuje, ¿e od dnia 1 lipca na-

st¹pi³a zmiana godzin przyjêæ inetersantów 

w Oddziale i terenowych jednostka organiza-

cyjnych w Boles³awcu, G³ogowie, Jaworze,

Lubinie, Lwówku Œl¹skim, Z³otoryi, Polko-

wicach, Górze. 

* Godziny przyjêæ interesantów – ponie-

dzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek od 7.30 

do 14.30; œroda od 7.30 do 17.00.

* Godziny przyjêæ interesantów w punkcie

Rejestracji – od poniedzia³ku do pi¹tku 

w godz. 7.30 – 14.30.

Wyrazy g³êbokiego

wspó³czucia rodzinie

zmar³ego 

Kazimierza Fa³ata 

– d³ugoletniego cz³onka

Zarz¹du Zwi¹zku

Sybiraków 

sk³ada Zarz¹d Ko³a 

Zwi¹zku Sybiraków 

w Chojnowie
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Na  XLIV  sesji
Jednym z pierwszych punktów czerwcowej sesji by³a analiza realiza-

cji zadañ wynikaj¹cych z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2005 r.

Informacjê o tym jak plan jest realizowany przedstawi³ radnym burmistrz.

Wed³ug tej relacji wszystkie za³o¿enia zawarte na bie¿¹cy rok w WPI

s¹ wykonywane zgodnie z harmonogramem.

Trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni miejskich chodników, roz-

poczêto prace przy budowie budynku socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej,

rozpoczêto prace przy modernizacji stadionu Chojnowianki, wykona-

no dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ i uzyskano pozwolenie na

przebudowê i rozbudowê kanalizacji sanitarnej w ulicach: Z³otoryjska,

Spacerowa, Cicha i M³ynarska, trwa procedura przetargu nieograniczo-

nego na adaptacjê budynku administracji szkó³ na bibliotekê miejsk¹

przy pl. Zamkowym 2. Trwaj¹ prace przy budowie oœwietlenia ulic:

Matejki, Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Kochanowskiego,

Kiliñskiego i £u¿yckije, prowadzona jest procedura przetargu nie-

ograniczonego na budowê ulic: £u¿yckiej, Samorz¹dowej i Bielaw-

skiej. Uzyskano pozwolenia na budowê kot³owni w Miejskim Oœrodku

Pomocy Spo³ecznej, trwaj¹ procedury w³¹czenia terenów w Chojno-

wie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W kolejnym punkcie radni zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ klubów

sportowych funkcjonuj¹cych w naszym mieœcie.

Najwiêkszym z nich jest KS „Chojnowianka”, nie by³o jednak na sesji

reprezentanta tego klubu – zmiany personalne w zarz¹dzie „Choj-

nowianki” uniemo¿liwi³y uczestnictwo w sesji przedstawiciela tego

klubu.

O dzia³alnoœci m³odzie¿owych klubów mówili Bartosz Gêbala i Andrzej

Matuszewski. UKS Orient skupiaj¹cy zawodniczki pi³ki koszykowej 

i UKS Jedynka pi³ki rêcznej kojarzone s¹ na ogó³ z klubami stricte

szkolnymi. Tymczasem owe formacje

dzia³aj¹ na zupe³nie innych zasadach 

i zalicza siê je do tzw. sportów kwali-

fikowanych, niemniej skupiaj¹ m³o-

dzie¿ szkoln¹. 

Chojnowskie kluby sportowe mimo

trudnoœci finansowych, dzia³aj¹ bardzo

aktywnie, uczestnicz¹ w wielu turnie-

jach i zawodach, maj¹ w swoim

dorobku wiele znacz¹cych tytu³ów.

Radni zwrócili uwagê na fakt, ¿e 

w Chojnowie, oprócz Chojnowianki,

nie ma propozycji sportowych dla

ch³opców. Rzeczywiœcie, dotychczas

na arenie sportowej (g³ównie koszy-

kówki i pi³ki rêcznej) nasze miasto

reprezentowa³y dziewczêta. Z pew-

noœci¹ w niedalekiej przysz³oœci

któryœ z chojnowskich trenerów zainteresuje siê mêsk¹ czêœci¹

naszych sportowców i poprowadzi dru¿ynê, która, podobnie jak teraz

dziewczyny, bêdzie odnosiæ sukcesy.

Tymczasem chojnowska m³odzie¿ ma szansê wykazaæ siê na licznych

turniejach szkolnych i miêdzyszkolnych czy chocia¿by na propo-

nowanych przez szko³y zajêciach w ramach SKS.

***

Sprawozdanie 6/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 25 maja do dnia 29 czerwca br. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in. 

1. Rozpoczêto prace przy budowie oœwietlenia ulicznego w ci¹gu ul.

K. Wielkiego. 

2. Rozpoczêto wymianê nawierzchni chodnika przy ul. B. Chrobrego. 

3. Wykonano chodnik przy Pl. Zamkowym w czêœci z kostki granitowej 

i w czêœci z kostki pol-bruk (od ul. Chmielnej do ul. K. Jadwigi).

4. Podpisano umowê z wykonawc¹ na realizacjê budowy budynku

socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej 13a.

5. Utwardzono nawierzchniê drogi gruntowej przy targowisku miejskim. 

6. Rozpoczêto odnawianie oznakowania poziomego w ci¹gach dróg

miejskich – przejœcia dla pieszych.

7. Naprawiono oraz pomalowano kosze na œmieci zlokalizowane przy

ulicach i ci¹gach pieszych.

8. Zlikwidowano stare urz¹dzenia ogrodów zabaw przy ul. Tkackiej 

i ul. Paderewskiego 2. 

9. Pozyskano nieodp³atnie kamieñ od PKP w celu utwardzenia dróg 

o nawierzchni gruntowej oraz dla podbudowy w ramach remontów

chodników.

10. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na remont szatni KS „Choj-

nowianka”.

11. Odby³o siê otwarcie ofert dot. przetargów nieograniczonych na :

a. adaptacjê budynku administracji szkó³ na bibliotekê miejsk¹,

b. budowê ul. Samorz¹dowej,

c. dostawê materia³ów na remont chodników oraz us³ugi trans-

portowe.

12. W sprawie utworzenia Podstrefy LSSE w Chojnowie - otrzymano

pismo Zarz¹du LSSE informuj¹ce o dzia³aniach jakie gmina powinna

podj¹æ oraz o niezbêdnych nak³adach finansowych, które nale¿y

przeznaczyæ na utworzenie podstrefy.

13. Z³o¿ono wnioski do WFOŒiGW o dotacje na modernizacjê

kot³owni w budynku SP Nr 3, Przedszkolu Miejskim Nr 3 i MOPS.

14. Oczyszczono czêœæ elewacji frontowej budynku Urzêdu.

15. Rozpoczêto remont pomieszczeñ w budynku Urzêdu (budynek 1a).

16. Dokonano uzupe³nienia zatrudnienia pracowników robót pub-

licznych od 01.06.br. - 12 osób (za poœrednictwem Starostwa

Powiato-wego w Legnicy) oraz od 13.06.br. 4 konserwatorów

terenów zielo-nych i 4 malarzy w ramach prac interwencyjnych.

17. Wydano 3 postanowienia w sprawie opinii dotycz¹cej zmian 

w rozk³adach jazdy przewozów pasa¿erskich.

18. Og³oszono przetarg nieograniczony na najem gara¿u nr 6 przy ul. D¹-

browskiego 15 (po by³ej Stra¿y Po¿arnej).

19. W trakcie opracowania jest oferta inwestycyjna Miasta Chojnowa. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki i Ochrony Œrodowiska m.in. :

1. Sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne przy zastosowaniu

95% bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 8.491 z³.

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

· dzia³kê budowlan¹ po³o¿on¹ przy ul. Broniewskiego 2a, 

· nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem gospodarczym przy ul. Koœ-

ciuszki.
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Na  XLIV  sesji
3. Przygotowano i przeprowadzono przetargi nieograniczone na sprzeda¿:

· dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul.Sikorskiego i ul.£okietka,

zakoñczony wynikiem negatywnym,

·nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1 po³o¿onej przy ul. Parkowej

(pod zabudowê stacj¹ paliw) zakoñczony wynikiem negatywnym.

4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie

Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach na sprzeda¿ :

· nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym

przy ul. Witosa,

· nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1 po³o¿onej przy ul. Parkowej

(pod zabudowê stacj¹ paliw),

· dzia³ki budowlanej przy ul. Broniewskiego 2a,

· 4 nieruchomoœci zabudowanych budynkami gospodarczymi,

po³o¿onych przy ul. Koœciuszki (teren by³ego „Hosmetu”).

5. Zawarto 2 umowy dzier¿awy:

· na teren zieleni po³o¿onym przy ul. Chmielnej,

· na miejsce parkingowe przy ul. Koœciuszki (na terenie by³ego

„Hosmetu”).

6. Wydano decyzjê zatwierdzaj¹c¹ projekt podzia³u dz. nr 247/17 przy

ul. Grodzkiej 6 dla firmy „Kraskór” P.P.H.U. Krauzowicz sp.j.

7. Wydano decyzjê w sprawie wygaœniêcia trwa³ego zarz¹du

przys³uguj¹cego ChZGKiM w Chojnowie – dzia³ki nr 175/38, 175/66 

i 174/2 o ³¹cznej powierzchni 5954 m2 (by³a oczyszczalnia œcieków

przy ul. Brzozowej).

8. Wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie drzew dla firmy „Kras-

kór”P.P.H.U. Krauzowicz sp.j. - 4 œwierki i 1 topola, z obowi¹zkiem

nasadzenia.

Z zakresu spraw obywatelskich :

1. Dodatki mieszkaniowe:

- Przyjêto 119 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

- Rozpatrzono i wydano -119 decyzji, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na

kwotê - 12.250,76 z³, (113 decyzji pozytywnych, 6 decyzji negatywnych).

- Za miesi¹c kwiecieñ wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê

80.059,74 z³.

- Wydano 9 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty dodatku mieszkaniowego.

2. Dowody osobiste:

Przyjêto 140 wniosków, wydano 152 dowody osobiste.

3. Paszporty :

Przyjêto 49 wniosków, wydano 37 paszportów.

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z

dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja

wyborcza do Sejmu Rzeczy-pospo-

litej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z

2001 r. Nr 46, poz. 499 z póŸn.

zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Tworzy siê obwód g³osowania

dla wyborców przebywaj¹cych 

w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêg-

nacyjnym "Niebieski Parasol" 

w Chojnowie.

§ 2.

Wymieniony w § 1 obwód otrzymu-

je nr 7, a siedziba obwodowej komisji

wyborczej bêdzie mieœci³a siê w

Dolnoœl¹skim Oœrodku

Pielêgnacyjnym "Niebieski Parasol"

przy ul. Szpitalnej 20 w Chojnowie,

tel. 81-88-256.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem

podjêcia i podlega og³oszeniu 

w "Gazecie Chojnowskiej" oraz na

tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie.

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Na podstawie art. 22, ust. 3 usta-

wy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. - 

o wyborze Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r.

Nr 47, poz. 544 z póŸn. zm.)

uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.

Tworzy siê obwód g³osowania

dla wyborców przebywaj¹cych 

w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêg-

nacyjnym "Niebieski Parasol" 

w Chojnowie.

§ 2.

Wymieniony w § 1 obwód otrzy-

muje nr 7, a siedziba obwodowej

komisji wyborczej bêdzie mieœ-

ci³a siê w Dolnoœl¹skim Oœrodku

Pielêgnacyjnym "Niebieski Parasol"

przy ul. Szpitalnej 20 w Chojno-

wie, tel. 81-88-256.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem

podjêcia i podlega og³oszeniu 

w "Gazecie Chojnowskiej" oraz

na tablicy og³oszeñ Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr XLIV/202/05 

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania do przeprowadzenia

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na

dzieñ  9 paŸdziernika 2005 r.

Uchwa³a Nr XLIV/201/05 

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania do przeprowadzenia

wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 25 wrzeœnia 2005 r.

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z

dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw ( Dz. U. z

2003 r., Nr 159, poz. 1547 z póŸn.

zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Miejska

Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1.

W uchwale nr LII/251/2002 Rady

Miejskiej w Chojnowie z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia

granic i numerów sta³ych obwodów

g³osowania oraz siedzib obwodowych

komisji wyborczych w mieœcie Choj-

nowie za³¹cznik do uchwa³y otrzymu-

je brzmienie okreœlone w za³¹czniku

do niniejszej uchwa³y.

§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku

Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹s-

kiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie

Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr XLIV/200/2005

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 czerwca 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia

granic i numerów sta³ych obwodów g³osowania oraz siedzib obwodowych

komisji wyborczych w mieœcie Chojnowie

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XLIV/200/2005 Rady Miejskiej Chojnowa
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Awans  za  pasjê

Ogólnopolski Dzieñ Stra¿aka obchodzo-
ny uroczyœcie w ca³ym kraju, dla jednego
z naszych mieszkañców by³ dniem wy-
j¹tkowym.

Chojnowianin, do niedawna st. bryg. Ry-
szard D¹browa z r¹k prezydenta RP otrzy-
ma³ awans na stopieñ nadbrygadiera.

Tegoroczne obchody œwiêta stra¿aków obfitowa³y w ró¿nego rodzaju

wyró¿nienia. W ca³ym kraju stra¿acy otrzymali 851 odznaczeñ pañst-

wowych, 1615 wyró¿niono odznakami Zas³u¿ony dla Ochrony

Przeciwpo¿arowej, a 1081 zosta³o awansowanych na wy¿sze stopnie.

4 maja w Pa³acu Prezydenckim przed g³ow¹ pañstwa stanê³o czterech

mianowanych na genera³a. Wœród nich znalaz³ siê mieszkaniec

Chojnowa - Ryszard D¹browa, lubuski komendant wojewódzki

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

- To wydarzenie by³o wa¿ne dla ca³ej naszej rodziny – mówi R. D¹-

browa. – W tej niecodziennej uroczystoœci towarzyszyli mi najbli¿si,

dziel¹c wspólnie ze mn¹ radoœæ podczas tak donios³ej chwili.

R. D¹browa mieszka w Chojnowie od 24 lat i mimo, i¿ nie jest choj-

nowianinem z urodzenia, identyfikuje siê z mieszkañcami grodu nad

Skor¹ niemal od pocz¹tku zasiedlenia w tym mieœcie.

- Jestem z tych, którzy ceni¹ sobie lokalny patriotyzm, ale identyfikujê

siê i przywi¹zujê raczej do ludzi, a nie do miejsc.

Zas³u¿ony awans, to nie tylko wynik oddania s³u¿bie, ale tak¿e efekt

zainteresowañ chojnowianina. Po¿arnictwo i ratownictwo R. D¹browa

traktuje bowiem jak swoj¹ pasjê, której, jak wiêkszoœæ hobbystów,

poœwiêca siê ca³kowicie. 

eg

Nadbrygadier Ryszard D¹browa (50 l.), absolwent Szko³y G³ównej

S³u¿by Po¿arnej w Warszawie. Od 1992r. pe³ni funkcjê Komendanta

Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy, a nastêpnie

komendanta miejskiego PSP w tym mieœcie. Z dniem 19 sierpnia

2002r. minister spraw wewnêtrznych i administracji powo³a³ st. bryg.

Ryszarda D¹browê na stanowisko lubuskiego komendanta woje-

wódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Nadbryg. R. D¹browa dowo-

dzi³ wieloma akcjami ratowniczo - gaœniczymi, a tym gaszeniem po-

¿aru lasu w KuŸni Raciborskiej w 1992 r. i akcj¹ ratownicz¹ w czasie

powodzi na terenie województwa legnickiego. Bra³ udzia³ w akcjach

ratowniczo-gaœniczych na terenie poligonu Trzebieñ w 1981 r., 1982 r. 

i 1983 r. W uznaniu zas³ug i dokonañ odznaczony zosta³ Krzy¿em

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrn¹ Odznakê “Zas³u¿o-

ny dla Ochrony Przeciwpo¿arowej”, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy-

¿em Zas³ugi za Dzielnoœæ, Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP RP,

Br¹zowym Medalem “Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”, Z³otym

Medalem “Za Zas³ugi Po¿arnictwa”, Srebrn¹ Odznak¹ “Za Zas³ugi 

w Ochronie Porz¹dku Publicznego”, Srebrn¹ Odznak¹ “Za Zas³ugi 

w Zwalczaniu powodzi”. Zainteresowania: po¿arnictwo, ratownictwo,

¿eglarstwo, wêdkarstwo.

Serdecznie zapraszamy

na Pi¹ta Gminn¹ Impre-

zê Charytatywn¹ na rzecz

dzieci z najubo¿szych

rodzin, która odbêdzie

siê w niedzielê 10 lipca

2005 r. w Jaroszówce

na hipodromie Stad-

niny Koni. Pocz¹tek

godz. 12.00

W programie m.in:

- popisy orkiestr dêtych,

- wystêpy zespo³ów fol-

klorystycznych,

- pokazy tresury psów

policyjnych i pogranicz-

ników,

- klub tañca towarzys-

kiego “Impuls” z Pro-

chowic,

- wystêp zespo³u “Leg-

nica”,

- pokaz sprawnoœci gru-

py antyterrorystycznej,

- prezentacja samocho-

du FIAT,

- pokaz sprzêtu wojsko-

wego,

- aukcja przedmiotów

(ok. godz. 15.30) od zna-

nych osób z dedykacja-

mi, m.in.: Pani Prezy-

dentowej, Jurka Owsia-

ka, ministra Jerzego

Szmajdziñskiego,

- wielka loteria fantowa

(fina³ ok. godz. 20.00_

- wystêp zespo³u DAN-

CE FACTORY

- ponadto przeja¿d¿ki

konne, bryczkami, wojs-

kowymi hondami oraz

wiele innych atrakcji

dla dzieci i doros³ych.

Gwiazdy seriali: Z³o-

topolscy - Marek Siu-

dym, Œwiat Wed³ug

Kiepskich - Marzena

Kipiel-Sztuka, 13 Po-

sterunek - Pawe³ Bur-

czyk, a tak¿e Stanis-

³aw Szelc – Elita

““SSzzaannssaa  
nnaa  uuœœmmiieecchh””



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/605 7

18.06.2005 r. Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej w NiedŸwiedzi-

cach goœci³o rodziny nauczycielskie na swoim terenie szkolnym.

Spotkanie kole¿anek i kolegów mia³o charakter “Pikniku pod bocianim

gniazdem”. W sobotni ranek dzieci z mamami mog³y podziwiaæ

bocianie rodziny i piêkn¹ przyrodê  podczas spaceru po okolicy.

Na boisku szkolnym wrza³o, odby³ siê mecz pi³ki siatkowej o Puchar

Prezesa Oddzia³u ZNP w Chojnowie - oœwiata kontra samorz¹dowcy.

Stronê samorz¹dow¹ reprezentowali: J. Serkies, A. Pyrz, P. Ficek, 

W. Zatorski, M. Wróblewski, S. Gruszecki, B. Styrkowiec zaœ oœwiatê: 

A. Bujak, K. Ferenc, B. Gêbala, A. Urban, M.Cieœla, G. Ferenc, 

A. Gabruœ. Sportowym zmaganiom w upale kibicowa³y Panie Wójt 

B. Jasiñska i W. Chomiczewska.

Oœwiatowcy wygrali, choæ mêska czêœæ samorz¹dowa walczy³a za-

¿arcie. Dzieci pod parasolami drzew wywija³y pêdzlami na kartkach,

przekazuj¹c swoje wra¿enia. By³y barwne rybki, motylki, koniki, 

w oczach trzylatka fascynuj¹ce. M³odych artystów Prezes ZNP Stanis³awa

Janczyn hojnie obdarowa³a zabawkami. Goœci nakarmi³a Pani Zofia

Przy³ucka pysznym bigosem oraz kie³baskami z grilla, a nad ca³oœci¹

czuwa³a organizatorka sobotniego wypoczynku Pani Violetta Urban.

Spotka³y siê tam pokolenia, które gawêdzi³y sobie w cieniu drzew.

Byæ mo¿e ten piknik bêdzie zacz¹tkiem do nastêpnej okazji, by 

z trosk¹ zapytaæ o zdrowie sêdziwej Pani profesor, odpocz¹æ na ³onie

natury, a mo¿e bli¿ej poznaæ urocze zak¹tki naszej gminy.

Myœlê, ¿e jest takie, niejedno miejsce.

Dorota Czech Tielman

65 rocznicê III deportacji na Sybir

Zwi¹zek Sybiraków ko³o w Choj-

nowie obchodzi³ w kameralnych

pomieszczeniach Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej. 

22 czerwca na uroczystoœci ze-

brali siê cz³onkowie zwi¹zku i za-

proszeni goœcie.

Spotkanie zak³óci³o przykre wy-

darzenie – tego dnia na chojnow-

skim cmentarzu ¿egnano dwóch

cz³onków zwi¹zku.

- W tym roku opuœci³o nas ju¿

czterech kolegów – powiedzia³ na

wstêpie przewodnicz¹cy Tadeusz

Bisiorek. – Nasza organizacja

nie nale¿y do rozwijaj¹cych siê.

Jest nas coraz mniej, dlatego tak

wa¿ne s¹ wspólne spotkania i dzia-

³ania na rzecz zachowania pa-

miêci o wydarzeniach tamtych lat

i o ludziach, którzy prze¿yli piek³o

na ziemi.

Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ

zarówno tych, którzy z zsy³ki nigdy

nie powrócili jak i tych, którzy

odeszli na przestrzeni ostatnich lat.

Jubileusz uœwietniono uroczyst¹

dekoracj¹ Krzy¿ami Zes³añca Sybiru,

które z r¹k burmistrza otrzymali:

Stefania Ilczyszyn, Julia Mytkowska,

Maria Tymczyszyn, Sabina Wa-

wrykowicz, Franciszka Szklarz,

Józef Marciniszyn, Adam Bratko,

Edward G³owacki, Antoni Grzech.

W trakcie spotkania zaintereso-

wani mogli zapoznaæ siê z dotych-

czasow¹ publikacj¹ dotycz¹c¹

wywózki Polaków na wschód.

Ekspozycjê ogl¹daæ mo¿na by³o

na przygotowanej przez MBP

wystawie.

- Od lat wspó³praca z chojnowsk¹

bibliotek¹ uk³ada nam siê wzoro-

wo – doda³ przewodnicz¹cy

zwi¹zku – Ka¿da nasza inicjaty-

wa podejmowana jest przez pra-

cowników biblioteki z entuzjaz-

mem, wszyscy s³u¿¹ pomoc¹, bardzo

siê anga¿uj¹. 

Po czêœci oficjalnej Sybiracy

wspólnie z goœæmi oddali siê

wspomnieniom. Dla cz³onków

zwi¹zku ówczesne lata s¹ wci¹¿

¿ywe, ale wiêkszoœæ z nich, mimo

i¿ powrót do przesz³oœci jest

bolesny, chêtnie opowiada o swo-

ich prze¿yciach, daj¹c œwiadect-

wo prawdy i polskiej martyro-

logii. 

eg

Piknik Rodzinny “Pod bocianim gniazdem”

WW  rroocczznniiccêê  ddeeppoorrttaaccjjii
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£ucja Kowalczyk

Te wakacje spêdzê pracuj¹c na

dzia³ce. Bêdê kosiæ trawê. W swo-

im ¿yciu by³am tylko raz na waka-

cjach, by³o to 20 lat temu. A po-

tem tylko praca, praca, praca...

Kamil Kuhnet

Wyje¿d¿am na wakacje na obóz

harcerski, który bêdzie mia³

miejsce w Rokitkach. Ja sam nie

jestem harcerzem, ale mo¿e

za³apiê bakcyla.

Jakub Cebula

Wakacje spêdzam w domu. Mo¿e

jakaœ ma³a robota wpadnie, jak

to siê mówi praca dorywcza. Nie

mam ¿adnych wiêkszych planów,

mo¿e z czasem zorganizujê sobie

jakiœ wyjazd pod namiot.

Monika Czarachowicz

Wakacje jak co roku bêdê spê-

dzaæ z dzieæmi i mê¿em we Wro-

c³awiu u rodziny. Planujemy ca³y

ten czas spêdziæ nad jeziorem. Po

tygodniu niestety bêdziemy mu-

sieli wróciæ do domu.

Andrzej Marysiewicz

Planujê wyjechaæ na dwutygod-

niowy pobyt nad morze. Nie jadê

sam, jedziemy ca³¹ grup¹. Wyjazd

zorganizowany jest w ramach

szkolenia. Jest to obóz jêzykowy.

Po powrocie podejmê jak¹œ pracê

sezonow¹. 

***

Tych kilka wypowiedzi nie napawa

optymizmem, ale przecie¿ wypo-

czywaæ mo¿na na ró¿ne sposoby.

Doroœli oczywiœcie musz¹ zorga-

nizowaæ sobie urlop sami, dla

dzieci, na szczêœcie, jest kilka

ciekawych propozycji.

Akcja letnia w mieœcie dotyczy

dzieci z rodzin, których nie staæ na

sfinansowanie zorganizowanego

wyjazdu dla swoich pociech.

Podobnie jak w latach ubieg³ych

wiele chojnowskich dzieci skorzys-

ta z pomocy miasta, które dofi-

nansuje koszty kolonii i pó³kolo-

nii dla najm³odszych obywateli

Chojnowa.

Propozycj¹ wyjazdow¹ jest oœrodek

wypoczynkowo - kolonijny “Rusa³-

ka” w Rudnej ko³o Wolsztyna. 

Dla tych, którzy nad pe³n¹ swo-

bodê przedk³adaj¹ sta³¹

dyskretn¹ opiekê rodziców,

propozycj¹ s¹ pó³kolonie, które

ju¿ w sierpniu rozpoczn¹ siê w

SP nr 4. 
eg

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci 
Oddzia³ Okrêgowy w Legnicy, 

Pl. S³owiañski 1, 
posiada jeszcze wolne miejsca na koloniê 

do Ró¿anki ko³o K³odzka 
w terminie:

10.07. – 23.07.
23.07. - 05.08. 

Odp³atnoœæ 595 z³. Mo¿liwe zni¿ki.
Informacje pod nr tel. (076) 854-86-44.

No i mamy kolejne
wakacje

Ponad 2200 uczniów chojnowskich szkó³ podstawowych i gimnazjów

27 czerwca rozpoczê³o kolejne wakacje. Radoœæ dwumiesiêcznej laby

dotknê³a zarówno uczniów i nauczycieli jak i rodziców, którzy przez

kilkanaœcie tygodni odpoczywaæ bêd¹ od zadañ domowych, nie bêd¹

musieli na ostatni¹ chwilê za³atwiaæ nieza³atwionych szkolnych

spraw, nie bêd¹ musieli stresowaæ siê stresami swoich pociech…

Przyszed³ czas na zas³u¿ony odpoczynek dla wszystkich. Oby nas

tylko lato nie zawiod³o i s³onko œwieci³o przez ca³e wakacje.

Gdzie wybieramy siê w tym roku?
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Tak organizatorzy kolejnej edycji imprezy
„Dzieci Rodzicom” zatytu³owali tegoroczny
spektakl wystawiony na deskach MDK 
22 czerwca.

Szko³a Podstawowa nr 4, od lat, pod koniec roku szkolnego, organizu-

je widowisko muzyczne adresowane do rodziców, prezentuj¹c pod-

czas wystêpów artystyczny dorobek szko³y. Ka¿dy kolejny pokaz ma

swoj¹ fabu³ê, wiod¹cy w¹tek i charakteryzuj¹cy go klimat. 

W tym roku m³odzi artyœci przenieœli publikê kilkadziesi¹t lat wstecz,

do czasów bardzo bliskich widowni – okresu lat 60. – 80.

Melodie z tamtych lat, utwory znanych wykonawców wplecione 

w treœæ o spotkaniu po latach absolwentów pewnej podstawówki,

stworzy³y wspania³y rock and rollowy musical.

Do spektaklu zaanga¿owa³y siê wszystkie grupy artystyczne „czwórki”:

zespo³y taneczne Rytm i Reeplay, szkolny chór i zespó³ fletowy

Konsonans. W nietypowych dla siebie klimatach odnalaz³ siê nawet

zespó³ muzyki dawnej All Antico. 

Role doros³ych absolwentów bez zastrze¿eñ odegrali cz³onkowie

szkolnego kó³ka teatralnego.

Gratulacje nale¿¹ siê wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Nie

mo¿na zapominaæ te¿ o zaanga¿owaniu rodziców, którzy pomagali

przy tworzeniu kostiumów, b¹dŸ za kulisami trzymali w ryzach (nie

zawsze zdyscyplinowanych) artystów.

Wiêkszoœæ sondowanej przez nas tu¿ po finale publiki nie szczêdzi³a

„ochów” i „achów”. Wszyscy jednak przyznaæ musieli, ¿e takiego

widowiska w wykonaniu uczniów szko³y podstawowej nie obejrzy siê

w promieniu co najmniej kilkuset kilometrów.

Trudno s³owami zdaæ relacjê z wokalno-tanecznego widowiska, nawet

zdjêcia nie do koñca oddaj¹ efekt kilkumiesiêcznej pracy, dlatego ju¿

dzisiaj zapraszamy na przysz³oroczn¹ imprezê i odbiór szkolnego

przedstawienia „na ¿ywo”.

eg

Spotkanie  po  latach

Gor¹ce podziêkowania Panu Dariuszowi Putyrze
za zakupienie strojów pi³karskich dla dru¿yny

Konrad-Konradówka sk³ada trener dru¿yny oraz

ca³y zespó³.

Dzieci z zespo³u tanecznego REEPLAY, ich opie-

kunowie oraz rodzice serdecznie dziêkuj¹ wszys

tkim, którzy pomogli przy organizacji wyjazdu do

Konina na 26 Miêdzynarodowy Dzieciêcy Festiwal

Piosenki i Tañca. W spe³nieniu marzeñ pomogli:

Rada Miejska Chojnowa, Burmistrz Miasta,
Zak³ad Utylizacji Odpadów Zwierzêcych Profet,
Ryszard i Wioletta Szymañscy, Kwiaciarnia Arka,
Zbigniew Cichocki – Rafex, Alfred Gruszka
- Apteka Salix, Andrzej Bobik - Drukarnia

Unifot, Zenon Hajtko - Komerc Sp. z o.o.,
Stanis³aw Kryszczuk - Cukiernictwo –
Piekarnictwo, Miros³aw Turek - Narzêdzio-
wiec, Bogdan Paradysz – Dolpap, Ryszard
Pacu³a – BHPE, Edward ¯akieæ - restau-
racja Wiatrak, Jan Kryszczuk – PPUH Jan
Kryszczuk, Edward Piasecki - PPH Eksport
- Import Dany S.A. z o.o., Zofia i Roman
M¹czniewscy, Henryk Dzia³o – Tartacznictwo,
Zdzis³aw Ragan - Wulkanizacja –
Mechanika, Mieczys³aw Kowalczyk - Sk³ad
Opa³u.

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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Organizatorzy balów charytatywnych Dolnoœl¹s-

kiego Oœrodka Pielêgnacyjno- Rehabilitacyjnego

“Niebieski Parasol”, potrafi¹ zadziwiæ. 

Ich taneczne imprezy kierowane do wszystkich 

o szczerym sercu maj¹ swoje klimaty, temat prze-

wodni i specyfikê.

Tym razem goœcie uczestniczyli w nocy œwiêto-

jañskiej po góralsku. 

W Hubertówce Ko³a £owieckiego w Bia³ej przy

³awach z góralskim jad³em i napitkiem, przy mu-

zyce i œpiewie wybierano najdzielniejszego har-

nasia (zosta³ nim Zdzis³aw Michnej), szukano

kwiatu paproci (sokolim wzrokiem wykaza³a siê

Justyna Piróg), puszczano wianki na wodzie.

Pracownicy oœrodka zaserwowali uczestnikom nie

tylko nie lada zabawê, ale i jad³o smakowite - dzik,

kwasica, pierogi, ¿eberka z kapust¹, chleb ze smalcem,

ogórek ma³osolny i coœ tam jeszcze, ale doœæ ju¿

wyliczanki, bo uruchamiaj¹ siê kanaliki œlinian-

kowe…

Nadmiaru spo¿ytych kalorii pozbywano siê w tañcu.

Echo plenerowej zabawy nios³o siê daleko, daleko

w dal, a harce trwa³y do bladego œwitu.

Uzyskane dziêki tej imprezie œrodki finansowe,

spo¿ytkowane zostan¹ na potrzeby pensjonariuszy

„Niebieskiego Parasola”.

eg

Czek Fundacji Banku Zachod-

niego WBK S.A. przekaza³a Sto-

warzyszeniu Rodzin Katolickich

Teresa Kasprzak z Chojnow-

skiego Oddzia³u Banku podczas

koncertu “Chojnowianie Chojno-

wianom wieñcz¹cego obchody

Dni Chojnowa.

Kolejny raz Fundacja Banku Za-

chodniego WBK S.A. wspar³a

wakacyjny wypoczynek dzieci 

z rodzin w trudnej sytuacji. 

W ubieg³ym roku z funduszy prze-

kazanych przez fundacjê zaku-

piono m.in. ok. 200 par obuwia

sportowego na letnie wêdrówki 

i zimowe ferie. 

Dziêkujemy

Parasol i górale CCzzeekk  nnaa  uuœœmmiieecchh
ddzziieecckkaa

Urz¹d  Miejski

59-225  Chojnów, pl. Zamkowy 1 

e-meil - urzad.miejski@chojnow.net.pl

tel. 076 -  81 88 285,  fax  076 -  81 87 515

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza przetarg nieograniczony na przebudowê sieci wodoci¹gowej 

i kanalizacyjnej w Chojnowie

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): - g³ówny przedmiot: 45.23.13.00-8

Zamawiaj¹cy dopuszcza sk³adanie ofert czêœciowych. Specyfikacjê istotnych

warunków zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Zamawiaj¹cego-II- piêtro

pok. nr 13 B lub za poœrednictwem poczty -  cena specyfikacji 25,00 z³ + koszty

przesy³ki. Kryteria oceny ofert:

Cena  -  znaczenie  100 %

W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 22

ust.1 oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U.  z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) oraz

spe³niaj¹cy jednoczeœnie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego tj. Urz¹d Miejski w Chojnowie,

59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy 1 , I piêtro pok. nr 6 - sekretariat.

Termin sk³adania ofert: 11.07.2005 r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nast¹pi:

11.07.2005r. godz. 10.00 w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, 59-225 Chojnów,

Pl. Zamkowy 1, pok. nr 11 - (sala posiedzeñ). Termin wykonania zamówienia:

31.10.2005r. Termin zwi¹zania ofert¹ -  09.09.2005r.

Wymagane wadium:

- Czêœæ I - 9 000,00 z³

- Czêœæ II - 7 000,00 z³

Og³oszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówieñ

Publicznych w dniu 17.05.2005 r. (opublikowano w BZP - nr 102 z dnia

24.05.2005r. pozycja 23624). Osoba upowa¿niona do kontaktów: Janusz

Miko³ajczyk, Tel. 076  81 86 681,   076  81 87 840.

Wartoœæ zamówienia - powy¿ej 60.000 euro.

Burmistrz Miasta

Chojnowa

I. Og³asza przetarg nieograniczo-

ny na najem lokalu u¿ytkowe-

go po³o¿onego w Chojnowie: 

Lokal u¿ytkowy - gara¿ przy

ul. D¹browskiego 15 (Teren

by³ej Stra¿y Po¿arnej)

- Nr 6 pow. 40,86 m2

Przetarg odbêdzie siê w dniu

11.07.2005 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie, sala nr 11, 

II piêtro.

Wadium w kwocie - 100 z³.

nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu

Miejskiego do godz. 945 dnia

11.07.2005 r. 

Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniu

08.07.2005 r. - drzwi bêd¹

otwarte w godzinach 900 - 1500.

Zastrzega siê prawo

uniewa¿nienia przetargu

bez podania przyczyny.
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Mieszkañcy Chojnowa z pewnoœci¹ przyzwy-

czaili siê, ¿e w czerwcu odbywa siê bardzo

sympatyczna impreza, której kulminacyjnym

momentem jest uroczysty akt pasowania

przedszkolaków na czytelników Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej. Mieli czas, ¿eby siê do tej

imprezy przyzwyczaiæ, bowiem tak jest ju¿ od

12 lat, a od d³u¿szego czasu odbywa siê ona w

ramach obchodów Dni Chojnowa.

Muszê przyznaæ siê, ¿e i my bibliotekarze przy-

zwyczailiœmy siê, ¿e co roku takim spotkaniem

w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kul-

tury koñczymy biblioteczn¹ edukacjê przed-

szkolaków klas O z wszystkich chojnowskich

przedszkoli. Zale¿y nam bardzo, aby ka¿de

Pasowanie na Czytelnika by³o wa¿ne, tak jak

by odbywa³o siê po raz pierwszy i ostatni, aby

by³o inne od tych poprzednich. Nieskrom-nie

muszê siê przyznaæ, ¿e dziêki entuzjazmowi

bibliotekarzy, zw³aszcza z Oddzia³u dla

Dzieci i M³odzie¿y – pani Marzeny Luty 

i pani Ma³gorzaty Krzywdy –  a tak¿e bardzo

du¿emu zaanga¿owaniu przedszkoli i szkó³

udaje nam siê nie tylko przygotowaæ ciekaw¹

imprezê promuj¹c¹ czytelnictwo, ale te¿

wspaniale siê na niej bawiæ.

Tegoroczne Pasowanie prowadzi³y niezwyk³e

osoby – Fio³kowa Wró¿ka i wiedŸma Margolina.

Bo te¿ i Pasowanie by³o niezwyk³e, po prostu

by³o to Baœniowe Pasowanie na Czytelnika,

tematycznie zwi¹zane z twórczoœci¹ Hansa

Christiana Andersena. Wybraliœmy taki motyw

przewodni imprezy, nie tylko dlatego, ¿e Andersen

jest bardzo znanym i czytanym pisarzem, ale

tak¿e, aby w ten sposób podkreœliæ obcho-

dzony obecnie Rok Andersena.

W tym roku, w cyklu lekcji bibliotecznych, któ-

rych uroczystym zakoñczeniem by³o w³aœnie

to Pasowanie, wziê³o udzia³ ok. 190 dzieci. 

Andersenowski charakter naszego spotkania

zaakcentowaliœmy nie tylko poprzez tytu³ i

scenografiê imprezy, ale tak¿e jej program

artystyczny. Uczestnicy Pasowania obejrzeli

inscenizacjê pt. “Calineczka”, w której wyst¹pi³y

dzieci ze Œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 4,

przygotowane bardzo pomys³owo i starannie

przez pani¹ Bernardê Mormul i pani¹ Bo¿enê

Szarek. 

Ponadto, w holu MDK wystawione zosta³y

wybrane prace konkursu plastycznego 

„W œwiecie baœni Andersena”, w którym licz-

nie uczestniczy³y przedszkolaki (na konkurs

wp³ynê³y 103 prace). Wystawê tê mo¿na jeszcze

zobaczyæ – w bibliotece przy ul. Œciegiennego.

Jak co roku, tak¿e i tym razem, podczas Paso-

wania odby³ siê egzamin z wiedzy o ksi¹¿ce 

i bibliotece, po akcie œlubowania wszystkie dzieci

otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i ksi¹¿eczki.

Mieliœmy te¿ okazjê poznaæ jeszcze jednego

niezwyk³ego goœcia, pani¹ Stefaniê Mincger,

która jak powiedzia³a jedna z wró¿ek: to

„…Pani, która wiersze dla dzieci uk³ada pas-

jami”.

Kilka jej ciep³ych, wzruszaj¹cych wierszy, 

z podarowanego nam tomiku, zaprezentowa³a

Fio³kowa Wró¿ka i wiedŸma Margolina.

„Strumyk”

P³yn¹³ ma³y strumyk

P³yn¹³ w œwiat daleki.

P³yn¹³ dnie i noce

Szuka³ mamy – rzeki.

Mama wielka rzeka

Ca³y dzieñ i w nocy

Daleko do morza

Swoje wody toczy.

Gdy ma³ego synka

Z daleka ujrza³a,

Piêknie go radosnym

Szumem powita³a.

Teraz p³yn¹ razem

P³yn¹ tak bez koñca.

Srebrnymi falami

Œmiej¹ siê do s³oñca.

Cieszymy siê, ¿e pani

Stefania by³a z nami

na Pasowaniu. Mamy

te¿ nadziejê, ¿e uda nam

siê goœciæ j¹ ponownie

- na specjalnym spot-

kaniu w bibliotece.

Od kilku lat sta³ym elementem naszej imprezy s¹

wystêpy artystyczne przedszkolaków.

I tym razem równie¿ nie zawiedliœmy siê – przed-

szkola zaprezentowa³y siê naprawdê barwnie i

ciekawie. Dzieci na sali czêsto ¿ywio³owo

w³¹cza³y siê, œpiewaj¹c i tañcz¹c razem z wy-

konawcami. I w³aœnie tak, zakoñczy³o siê

nasze Pasowanie – radosna impreza czytelnicza,

trwaj¹ca dziêki dobrej wspó³pracy bibliotekarzy

i nauczycieli chojnowskich przedszkoli 

i szkó³. 

B.L.

Baœniowe Pasowanie na Czytelnika

Nie mo¿na narzekaæ na rozwój wydarzeñ

podczas ka¿dego wieczorku muzycznego 

w kawiarni Jubilatka. 18 czerwca odby³ siê

ostatni taki wieczorek tu¿ przed wakacjami.

Tym razem zaprezentowa³a siê boles³a-

wiecko-chojnowska grupa, pod nieco

zakodowan¹ nazw¹ - 59-700. 

Zespó³ powsta³ na gruzach chojnowskiej for-

macji DEJA VU. 59-700 uprawia tzw. fuzz-

ian jazz. To trudny do odbioru gatunek muzy-

czny dla przeciêtnego s³uchacza, to raczej kli-

maty dla koneserów. Nie brakuje ich jednak

w Chojnowie! 

Czas jakoœ tak b³yskawicznie zlecia³ tamtej

soboty. Grupa Dariusza Sobañskiego pozyty-

wnie urozmaici³a tych kilka godzin.

Przy okazji okaza³o siê, ¿e na sali znajduje

siê pe³ny sk³ad REPUTACJI...

Mo¿na wiêc by³o przewidzieæ dalszy rozwój

wydarzeñ – na koniec imprezy pop³ynê³y

republikañskie dŸwiêki.

Piotr Misikiewicz

“Fuzja emocji w Jubilatce”

Jakem wiedŸma Margolina

Wszystkim dzieciom przypominam

Bibliotekê odwiedzajcie

Ksi¹¿ki z niej wypo¿yczajcie!
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Gdy wyje¿d¿asz na urlop lub wakacje 

1. Chroñ swoje mieszkanie przed w³a-

maniem:

- opuszczaj¹c lokal zawsze zamykaj drzwi,

zabezpiecz okna i wejœcie balkonowe,

je¿eli wyje¿d¿asz na d³u¿ej, poproœ s¹siada,

znajomego, rodzinê o opiekê nad mieszka-

niem. Osoba opiekuj¹ca siê niech wyjmu-

je pocztê ze skrzynki, wieczorem zapali

œwiat³o, w³¹czy radio lub telewizor.

- nie chwal siê stanem maj¹tkowym i wy-

posa¿eniem mieszkania, rzeczy wartoœ-

ciowe, pod nieobecnoœæ odpowiednio

zabezpiecz,

- nie oddawaj kluczy od mieszkania osobom

obcym, uczul swoje dzieci w tej kwestii,

- nie zawieraj przypadkowych znajomoœci

i nie zapraszaj nieznajomych do mieszkania,

- sprawdzaj to¿samoœæ osób wchodz¹cych

do mieszkania np. inkasenta, listonosza, itp.

2. Nie zostawiaj w samochodzie torby 

z zakupami, saszetki, odzie¿y, telefonu

komórkowego i innych cennych przed-

miotów!

* Swój pojazd zostawiaj w miejscach strze-

¿onych, dobrze oœwietlonych i uczêszcza-

nych przez ludzi.

* Wychodz¹c z pojazdu zamykaj okna 

i drzwi.

*Stosuj w samochodzie blokady i zabez-

pieczenia antyw³amaniowe.

3. Rady dla rodziców!

* Dziecko do 10 roku ¿ycia nie zostaje samo

w domu, starsze mo¿e zostaæ na krótko. 

W widocznym miejscu powieœ kartkê 

z numerami telefonów do krewnych, za-

ufanych s¹siadów, na policjê.

* Jeœli dziecko jest same w domu, nikomu

nie otwiera drzwi.

* Dziecko do 7 roku ¿ycia mo¿e bawiæ siê

na podwórku tylko pod opiek¹ doros³ych.

* Tam gdzie jest du¿o ludzi (markety,

pla¿a, bazary, dworce) nie wolno dziecka

spuszczaæ z oka. 

* Koszulka, plecak lub torba z wypisanym

imieniem dziecka mo¿e u³atwiæ kontakt

niepo¿¹danym osobom.

* Dziecku nie wolno jeŸdziæ okazj¹ i staæ

samemu na przystanku.

* Gdy ktoœ zatrzyma samochód i pyta 

o wskazanie drogi, dziecko powinno staæ

w pewnej odleg³oœci od pojazdu. Jeœli kie-

rowca nagle wychodzi z auta, dziecko

wie, ¿e natychmiast trzeba uciekaæ.

* Nigdy od nikogo nie wolno dziecku przyj-

mowaæ s³odyczy i innych prezentów, o ka¿dej

takiej propozycji informuje rodziców.

Telefony alarmowe:

- Policja 997

- Stra¿ Po¿arna 998

- Pogotowie 999

- Komórkowe 112

Komisariat Policji w Chojnowie:

-  818-86-87 lub 997.

INFOLINIA TURYSTYCZNA

Telefon bezpieczeñstwa dla turystów z za-

granicy, gdzie mo¿na zasiêgn¹æ niezbêd-

nych informacji np. gdy staniemy siê ofia-

rami przestêpstwa 

0 800 200 300 (bezp³atny).

18.06.2005 w Szkole Podstawowej Nr 2 

w Polkowicach odby³ siê turniej pi³ki

rêcznej - dziewcz¹t kl. IV o Puchar Dy-

rektora w ramach “Dni Polkowic”.

W zawodach uczestniczy³y zespo³y ze

Œrody Œl¹skiej, Polkowic, Gaworzyc 

i Chojnowa.

Chojnów reprezentowany by³ przez uczen-

nice Szko³y Podstawowej Nr 4.

By³ to jednoczeœnie debiut nowo powsta-

³ego zespo³u, i tak wspaniale reprezentan-

tki chojnowskiej “czwórki” w zawodach

zajê³y pierwsze miejsce.

Kolejnoœæ dru¿yn w turnieju:

1. Szko³a Podstawowa Nr 4 Chojnów

2. Szko³a Podstawowa Nr 2 Polkowice

3. Szko³a Podstawowa Gaworzyce

4. Szko³a Podstawowa Nr 1 Œroda Œl¹ska

5. OSIR Œroda Œl¹ska

Dru¿yna SP 4 wyst¹pi³a w sk³adzie:

Justyna Jamry, Weronika Franczak,

Ewa Pa³upska, Klaudia ¯elichowska,

Aleksandra Zawadzka, Karolina Serkies,

Monika Ogonowska, Jenifer Kowalczyk,

Diana Saj, Agnieszka Mi³uch, Dorota

B³asiak, Ewelina Poparda.

Trener zespo³u Bronis³aw Konarski

Apel
do mieszkañców!

Wymieniasz meble lub sprzêt AGD, 

masz zbêdn¹ odzie¿, chcesz wspomóc 

potrzebuj¹c¹ rodzinê? 

Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym czego Ci zbywa. 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

wspólnie z redakcj¹ “G.Ch.” prosi o wsparcie

dzia³añ na rzecz chojnowskich rodzin.

Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy 

do osób potrzebuj¹cych.

Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ formê pomocy,

ofiarodawcom podziêkujemy na ³amach 

Gazety Chojnowskiej.

Dary bêd¹ przyjmowane w ka¿dy pi¹tek w

godz. 18.00 - 19.00 

w sto³ówce przy ul. Drzyma³y 4 

(dawna sto³ówka MPGKiM).

Kontakt tel. 818-66-84. 

UWAGA!
Pilnie potrzebne s¹ meble kuchenne,

pokojowe oraz lodówka.

Udany debiut

PPoolliiccjjaa  rraaddzzii

FHU "DANA" Danuta Marciniszyn
Chojnów ul. Zielona 2 (teren tartaku)

wjazd od ul. Zielonej i Drzyma³y

Czynne od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00 - 17.00

Tel. 076 819-25-01, 888-175-239,
695-698-826.

UWAGA !!!
* Konkurencyjne ceny wêgla i z³omu - 

mo¿liwoœæ negocjacji cen!

* Rabat do 5% ceny wêgla!

* Uwzglêdniamy reklamacji odnoœnie jakoœci 

wêgla!

* Transport i roz³adunek do piwnic w cenie 

zakupu!

* Us³ugi lombardowe 

SSkk³³aadd    ooppaa³³uu ,,     
sskkuupp    zz ³³oommuu
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DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w Chojnowie,

parterowy, z wykorzystanym poddaszem – stan
surowy, dzia³ka 7,5 a. Wiadomoœæ: tel. 0604-178-939. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, Ip., wy-
soki standard, ul. £okietka 7d/4. Wiadomoœæ:
tel. 818-60-38 po godz. 21.00 lub 0602-118-526.

Sprzedam kawalerkê w Chojnowie o pow. 27 m2,
IIIp., po remoncie (ul. Paderewskiego).
Wiadomoœæ: tel.818-14-62 lub 0607-925-142.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, o pow.
64 m2, po wymianie okien, ul. £okietka. Wia-
domoœæ: tel. 818-62-34. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow.
52,30 m2, IIp., kuchnia, ³azienka, 1000 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0602-173-504.

Sprzedam niedrogo mieszkanie w³asnoœcio-
we w Chojnowie, pow. 43 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka. Wiadomoœæ: tel. 818-18-59 lub
0692-102-273.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie, IVp, pow. 57 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, wc. Wiadomoœæ: tel. 818-71-90.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w no-
wym budownictwie, 65 m2, I piêtro, po remon-
cie, drewniane pod³ogi, kompletne wyposa¿enie
kuchni i ³azienki, ocieplone, nowe okna, telefon,
spokojni i mili s¹siedzi. Dodatkowo do sprze-
da¿y gara¿ przy ul. Legnickiej (nad Skor¹). Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 604-85-75-55.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 40 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, parter, po remon-
cie. Wiadomoœæ: tel. 0604-056-438.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
3.pokojowe w nowym budownictwie, pow. 57
m2, IVp., w centrum Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 847-47-09.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie w no-
wym budownictwie (ul. Sikorskiego) o pow. 53 m2.
Wiadomoœæ: tel. 817-88-38 po godz. 18.00.

Sprzedam kawalerkê, pow. 35 m2, na par-
terze. Wiadomoœæ: tel. 818-82-73.

Kupiê mieszkanie w starym lub nowym budow-
nictwie, mo¿e byæ do remontu – minimum 3 pokoje.
Wiadomoœæ: tel. 819-15-99 lub 0510-593-914.

Kupiê mieszkanie 3 lub 4 pokojowe na osied-
lu w Piotrowicach. Wiadomoœæ: tel. 819-75-51
lub 0605-732-646.

Zamieniê mieszkanie ca³e IIp., ok. 80 m2 + ga-
ra¿ + ogródek, atrakcyjna okolica, na 2.pokojo-
we z wygodami powy¿ej parteru (nie IVp.) w sta-
rym budownictwie z gara¿em. 
Wiadomoœæ: tel. 0606-971-340.

Zamieniê mieszkanie komunalne, IIp., pow.
80 m2, na pokój z kuchni¹ (IIp.) z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 819-77-13, po godz. 18.00.

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie,
IIp., o pow. ok. 30 m2, pokój z kuchni¹, na podob-
ne na ni¿szej kondygnacji. Wiadomoœæ: ul. Wojska
Polskiego 22/7.

Poszukujê do wynajêcia kawalerki w starym
lub nowym budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 0693-521-139, po godz. 15.00.

Posiadam do wynajêcia 3.pokojowe miesz-
kanie w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-85-53.

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 dzia³ki budowlane o pow. 10a lub
15a w Go³aczowie (energia elektr.).
Wiadomoœæ: tel. 0696-874-927.

Sprzedam grunt rolny, uprawiany, kl. IIIb, 
2 km od Chojnowa (kierunek Chojnów- Goli-
szów), pow. 2,34 ha, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-15-80 lub 0505-157-871.

Kupiê 1 h pola lub ³¹ki w okolicach Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 819-75-51 lub 0605-732-646.

Posiadam do wynajêcia pole namiotowe (okoli-
ce Chojnowa) z wod¹ i elektrycznoœci¹ nadaj¹ce
siê równie¿ do prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, np. auto-handel. 
Wiadomoœæ: tel. 0602-173-504.

Sprzedam sukniê œlubn¹ rozm. 44/46, dwu-
czêœciow¹, ró¿owo-bia³¹, spódnica z halkami,
pokryta at³asem i delikatnym bia³ym tiulem, de-
likatnie podczepiana aplikacj¹, w bardzo dobrym
stanie, cena 800 z³. Wiadomoœæ: tel. 0600-808-784
lub 818-66-657 po godz. 20.00.

OG£OSZENIA  DROBNE

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.

OOffeerrttyy  nnaallee¿¿yy  sskk³³aaddaaææ  
ww  sseekkrreettaarriiaacciiee  sszzkkoo³³yy..
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LLLL eeee tttt nnnn iiii aaaa     pppp rrrr oooo mmmm oooo cccc jjjj aaaa     
nnnn aaaa     pppp aaaa nnnn eeee llll eeee !!!!

Nowe kolekcje,
atrakcyjne ceny!

CYKLINOWANIE
BBEEZZPPYY££OOWWEE    PPOODD££ÓÓGG
UK£ADANIE POD£ÓG      TOCZENIE W DREWNIE

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

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

"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)

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

CC hh oo jj nn óó ww     uu ll ..     OO kk rr zz ee ii     88 aa
TT ee ll ..     88 11 99 -- 11 11 -- 44 11
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) 
w zwi¹zku  z art. 81 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568, z 2003 r. oraz z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.
Ustala siê zasady udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków,
sposób jej rozliczania i kontroli oraz postêpowania
z wnioskiem o udzielenie dotacji.

§ 2.
1. Dotacje z bud¿etu Miasta Chojnowa mog¹ byæ udzie-
lone osobom posiadaj¹cym tytu³ prawny do zabytku.
2. Dotacje bêd¹ udzielane na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na tere-
nie miasta Chojnowa.
3. Dotacje mog¹ byæ udzielane tylko wnioskodaw-
com, którzy wyka¿¹ siê poniesieniem wk³adu
w³asnego na wykonanie prac objêtych wnioskiem.
4. Dotacja mo¿e byæ udzielona na prace, które: 
1) zostan¹ przeprowadzone w roku, w którym
dotacja ma byæ udzielona,
2) rozpoczêto w roku poprzedzaj¹cym rok z³o¿enia
wnios-ku i bêd¹ kontynuowane w roku z³o¿enia wniosku.

§ 3.
1. Udzielenie dotacji mo¿e nast¹piæ na podstawie
wniosku strony o udzielenie dotacji, w którym strona
okreœli prace, na które ma byæ udzielona dotacja i ter-
min ich wykonania oraz okreœli wysokoœæ dotacji, 
o któr¹ siê ubiega.
2. Wniosek sk³ada siê osobno na ka¿dy zabytek, na
który ma byæ udzielona dotacja. 
3. Wnioski o udzielenie dotacji sk³ada siê w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie 15 dni od daty
wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, a w kolejnych
latach do 15 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy.
4. Wniosek sporz¹dzony zgodnie z za³¹cznikiem nr l
do uchwa³y powinien byæ podpisany przez osobê
upowa¿nion¹ do sk³adania oœwiadczeñ woli w imie-
niu wnioskodawcy. 
5. Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz
Miasta w terminie 30 dni od daty z³o¿enia wniosku,
uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci:
1) wysokoœæ œrodków bud¿etu miasta w roku bud-
¿etowym przeznaczonych na realizacjê zadania, 
o którym mowa w § l,
2) ocenê przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji  zadania, w tym w relacji do zakresu
rzeczowego zadania,
3) ocenê mo¿liwoœci realizacji zadania przez
wnioskodawcê,
4) analizê i ocenê wykonania zadania w okresie poprzed-
nim, z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci
ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten
cel œrodków.
6. Kwota dotacji zostanie okreœlona na podstawie
do³¹czonych do wniosku dokumentów okreœlaj¹-
cych nak³ady i zostanie zapisana w umowie o przyz-
naniu dotacji.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. l nale¿y
do³¹czyæ uwierzytelnione kopie dokumentów:

1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez
wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku,
3) pozwolenie konserwatora zabytków na prowa-
dzenie prac, które maj¹ byæ przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowê lub zg³oszenie robót (je¿eli
prace wymagaj¹ uzyskania takiego pozwolenia lub
zg³oszenia w³aœciwemu organowi nadzoru
budowlanego),
5) kosztorys inwestorski prac z uwzglêdnieniem cen
zakupu materia³ów niezbêdnych do ich przeprowa-
dzenia i sk³adników cenotwórczych,
6) informacjê o wielkoœci œrodków w³asnych przez-
naczonych na wykonanie prac objêtych wnioskiem
i informacjê o wielkoœci dotacji przyznanych przez
inne podmioty,
7) informacjê o tym, czy wnioskodawca ubiega siê
o dotacjê na prace objête wnioskiem u innego
organu mog¹cego udzieliæ dotacji.

§ 4.
1. Udzielenie dotacji nastêpuje na podstawie umowy
zawartej przez miasto z  wnioskodawc¹, któremu zos-
ta³a przyznana dotacja.
2. Umowa, o której mowa w ust. l powinna zawieraæ
w szczególnoœci:
1) dok³adne oznaczenie stron umowy,
2) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania propono-
wanego do realizacji,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) okreœlenie czasu, na jaki umowa zosta³a zawarta,
5) okreœlenie wysokoœci dotacji jak¹ miasto prze-
ka¿e oraz warunki i terminy jej przekazania,
6) ustalenie zasad i terminów rozliczeñ,
7) zobowi¹zanie wnioskodawcy do prowadzenia do-
kumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania
zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym,
8) zobowi¹zanie wnioskodawcy do poddania siê
kontroli przeprowadzonej przez miasto,
9) zobowi¹zanie wnioskodawcy do przestrzegania
ustawy Prawo zamówieñ publicznych podczas realiza-
cji zadania okreœlonego w umowie o przyznaniu dotacji,
10) okreœlenie sankcji z tytu³u niewykonania, nien-
ale¿ytego wykonania umowy lub wykorzystania
dotacji na inne cele, ni¿ okreœlone w umowie,
11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku przez-
na-czenia jej na inne cele ni¿ okreœlone w umowie,
12) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku niewy-
korzystania lub czêœciowego niewykonania zadania.
3. Kopiê umowy zawartej pomiêdzy miastem i wnios-
kodawc¹ otrzymuje w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce
po³o¿enia zabytku wojewódzki konserwator zabytków.
4. Umowê zawiera siê na czas nie d³u¿szy ni¿ okres
jednego roku bud¿etowego.
5. Wnioskodawca nie mo¿e wykorzystaæ œrodków
uzyskanych na podstawie umowy na inne cele ni¿
okreœlone w umowie.
6.  Prawa i obowi¹zki stron nie mog¹ byæ przenos-
zone na osoby trzecie.
7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê, za
zgod¹ stron, mo¿liwoœæ zmiany w ci¹gu roku zakresu
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w for-
mie aneksu do umowy.

§ 5.
1. Wnioskodawca zobowi¹zany jest do prowadze-
nia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej otrzymanej
dotacji na  realizacjê umowy oraz wydatków zwi¹-
zanych z jej realizacj¹.
2. W przypadku wykorzystania na realizacjê umo-
wy tylko czêœci przekazanej kwoty dotacji, niewyko-
rzystana czêœæ dotacji podlega zwrotowi.

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2
nastêpuje w terminach ustalonych w umowie, nie
póŸniej ni¿ do 31 stycznia nastêpnego roku bud¿e-
towego, na rachunek bie¿¹cy bud¿etu miasta.

§ 6.
Uruchomienie œrodków nastêpuje jednorazowo lub
w kilku ratach, w zale¿noœci od specyfiki wykony-
wanego zadania i postanowieñ umowy. Przekazanie
kolejnej raty œrodków nast¹pi po rozliczeniu poprzedniej.

§ 7.
1. Wnioskodawca zobowi¹zany jest do przedstawie-
nia wydzia³owi merytorycznie odpowiedzialnemu
za wykonanie zadania, rozliczenia zadania pod
wzglêdem rzeczowym i finansowym, wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. l, powinno
nast¹piæ w terminie do 30 dni po zakoñczeniu realizacji
zadania.
3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez wydzia³
merytoryczny powinno nast¹piæ w terminie do 30
dni od przed³o¿enia rozliczenia zadania, nie póŸniej
ni¿ do dnia 31 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego.

§ 8.
1. Wydzia³ merytoryczny obowi¹zany jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na
zasadach w niej okreœlonych, w szczególnoœci w zakresie:
1) sposobu realizacji zadania,
2) gospodarowania przekazan¹ dotacj¹,
3) prowadzenia dokumentacji umo¿liwiaj¹cej ustal-
enie kosztów zadania.
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz
prowadzonego nadzoru - wydzia³ merytoryczny
dokonuje oceny:
1) terminu realizacji zleconego zadania,
2) prawid³owoœci wykorzystania przekazanej dotacji
na realizacjê zadania.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci 
w realizacji zadania, kontrola wykorzystania dota-
cji prowadzona jest przez Wydzia³ Finansowy.

§ 9.
Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku niewykonania umowy,
nieterminowego wykonania umowy lub wykorzys-
tania œrodków na cele niezgodne z przedmiotem
umowy. Podstawê do rozwi¹zania umowy stanowi¹
wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 10.
Zapewnia siê jawnoœæ postêpowania w sprawie
przyjêcia wniosku, przyznania i rozliczenia dotacji.

§ 11.
1. Wielkoœæ œrodków finansowych przeznaczonych
w roku bud¿etowym na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
okreœla uchwa³a bud¿etowa.
2. Informacjê, o wielkoœci udzielonych dotacji 
z bud¿etu miasta oraz o sposobie ich wykorzystania
Burmistrz Miasta przedstawia w sprawozdaniu
rocznym z wykonania bud¿etu miasta.

§ 12.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego .

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Maciej Cieœla

Uchwa³a Nr  XLIV/206/05

Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z bud¿etu miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, 

sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postêpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.
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