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Ä

Na XLVII sesji

Ä

W trakcie wrzeœniowej sesji, jednym z tematów by³a polityka ekorozwoju prowadzona w naszym mieœcie przez chojnowski samorz¹d.

Wybory 2005
Czekamy na prezydenta

W tegorocznych wyborach w Chojnowie uczestniczy³o
3910 wyborców. Na Prawo i Sprawiedliwoœæ oddaliœmy 24,07% g³osów,
na Platformê Obywatelsk¹ (21,05%).

Ä

Trojaczki spod znaku bliŸni¹t

Trojaczki, które 7 czerwca przysz³y
na œwiat we wroc³awskiej klinice s¹
pierwszymi w historii Chojnowa.

Ä

Europejskie spotkania

Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej
Chojnów odczuwa w ró¿ny sposób. Ten
najbardziej widoczny to coraz czêstsze
odwiedziny obcokrajowców.

Ä

Kamazem po torach
Prace zwi¹zane z modernizacj¹ chojnowskiego dworca zostan¹ zakoñczone w przysz³ym
roku. Wtedy tak¿e minie 160 lat
od uruchomienia tej linii kolejowej.

Chojnowskie rozmaitoœci
Z Kolorowe pojemniki
Wkrótce w okolicach naszych domów pojawi¹ siê kolorowe pojemniki do selektywnej
zbiórki œmieci. Urz¹d og³osi³ ju¿ przetarg na
zakup 40 kompletów w trzech kolorach –
pojemniki niebieskie na makulaturê, zielone
do zbiórki szk³a i ¿ó³te na tworzywa sztuczne.
Wyznaczono ju¿ miejsca gdzie ustawione bêd¹
kosze i jak tylko przetarg zostanie rozstrzygniêty bêdziemy musieli przyzwyczaiæ siê do
segregowania domowych odpadów.

ZWydzia³ GGiOŒ informuje
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 póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach 21.09.2005 r. do 12.10.2005 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców znajduj¹cych siê w budynku
po³o¿onym przy ul. Krasickiego 6 i ul. Jana
III Sobieskiego 8 (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 21 wrzeœnia 2005 r.
Nr 94/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i ptk 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 02.11.2005 r.

czego. Kandydatem mo¿e byæ osoba, która
posiada obywatelstwo polskie, jest pe³noletnia
i stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania
Rady Miejskiej Chojnowa. Zg³oszenia wraz
z oœwiadczeniami osób zg³aszanych do sk³adu
komisji nale¿y sk³adaæ w siedzibie Komisarza
Wyborczego w Legnicy, Plac S³owiañski 1,
pokój 403 (IV piêtro) w godzinach od 8.00 do
15.00 w terminie do dnia 10 paŸdziernika
2005 roku.
Komisarz
Wyborczy w Legnicy
Lech Mu¿y³o

Z Lekcje dla bezrobotnych
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
informuje, ¿e w najbli¿szy wtorek, 4 paŸdziernika, w obiekcie przy ul. Drzyma³y 4 o godz. 17.00
odbêdzie siê spotkanie organizacyjne dla bezrobotnych chc¹cych pobieraæ bezp³atne lekcje
j. niemieckiego. Zajêcia prowadziæ bêd¹ wolontariusze z odpowiednim przygotowaniem i kompetencjami. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 819-64-80.

ZM³odzi radz¹
M³odzie¿owa Rada Miejska odby³a swoje drugie posiedzenie.
Na sesji 27.09.2005 r. MRM podjê³a uchwa³ê
o swoim Planie Pracy. Przedstawiciele zaplanowali wspó³pracê z Samorz¹dami Szkolnymi,
zorganizowanie konkursu na stronê internetow¹ oraz przyst¹pienie do projektu „M³odzi

Z Upierzeni lotnicy
17 wrzeœnia w kawiarni “Jubilatka” odby³a siê
licytacja go³êbi pocztowych - zwyciêzców
trzeciej edycji wyœcigów tych ptaków. Z 253
zg³oszonych go³êbi, które rozpoczê³y swój lot
w Poczdamie, do mety dotar³o zaledwie 17.
Najlepsze z nich trafi³y pod m³otek – czyli
zosta³y oddane do sprzeda¿y. Aukcjê oraz
towarzysz¹c¹ jej imprezê zorganizowali znani
chojnowscy hodowcy: p. Zbigniew Kociuba
i p. Leszek Blecharz. Zgodnie z ich oczekiwaniami, gie³da cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, nie tylko wœród Polaków. Spotkanie
mia³o charakter miêdzynarodowy, przybyli na
nie hodowcy z Niemiec i Czech. Zawarto wiele
transakcji, wymieniono doœwiadczenia i wiedzê.
Okazuje siê, ¿e to popularne niegdyœ hobby wraca
do ³ask. Hodowla go³êbi, wed³ug chojnowskich
go³êbiarzy, znów staje siê popularna i przybywa
(w naszym mieœcie równie¿) mi³oœników tych
niezwyczajnych lotników.

Z Lalki w muzeum
Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprasza
na now¹ wystawê „Lalki œwiata” z kolekcji Fundacji „Cepelia” w Warszawie. Na wystawie
obejrzeæ mo¿na kilkaset lalek w strojach ludowych. Oprócz lalek polskich, prezentowane s¹

ZWybieramy radnego
Wojewoda Dolnoœl¹ski zarz¹dzeniem nr 159
og³osi³ wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
Chojnowa w zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu radnego Piotra Zegzdryna. 27 listopada
w okrêgu wyborczym nr 5 (lokal przy ul.
Krasickiego - Przedszkole Miejskie nr 3) mieszkañcy ul. Brzozowej, Boles³awa Chrobrego,
Grunwaldzkiej, Kiliñskiego (od nr 25 do 35),
Krasickiego, Paderewskiego, Sienkiewicza
i S³owackiego pójd¹ do urn, decydowaæ o wyborze swojego przedstawiciela.
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Legnicy
W zwi¹zku z zarz¹dzeniem nr 159 Wojewody
Dolnoœl¹skiego z dnia 8 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej Chojnowa w okrêgu
wyborczym 5
wzywam
pe³nomocników komitetów wyborczych do
zg³oszenia kandydatów do sk³adu Miejskiej
Komisji Wyborczej w Chojnowie. Przy zg³aszaniu kandydatów do sk³adu komisji pe³nomocnicy s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Komisarzowi Wyborczemu uwierzytelnion¹ kopiê
dokumentu o utworzeniu komitetu wybor-
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obywatele dzia³aj¹” organizowanego przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Podczas
obrad zosta³ z³o¿ony wniosek o poparcie proœby Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum nr 2
w sprawie zbiórki dla dzieci z misj¹
w Kamerunie. O przy³¹czenie siê do akcji poproszono miejskich radnych oraz uczniów
chojnowskich szkó³. O szczegó³ach bêdziemy
informowaæ na bie¿¹co.

Z Bezp³atne badania
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza, kobiety
w wieku 50 - 69 lat mog¹ wykonaæ bezp³atne
badania mammograficzne.
Badania bêd¹ przeprowadzane ka¿dego miesi¹ca do koñca roku 2005 - w miesi¹cu paŸdzierniku w dniach 14, 20, 24, 27. Zainteresowane panie informujemy, ¿e przed wizyt¹ nale¿y
siê zarejestrowaæ pod nr tel. (076) 72 11 835.

lalki z ró¿nych rejonów œwiata. Wystawa jest
niezwykle barwna, ponadto ma du¿e walory
poznawcze. Zachêcamy do obejrzenia nie
tylko dzieci, ale tak¿e doros³ych.

Z Zniszczyæ kasztanowcowiaczka
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa we Wroc³awiu informuje, ¿e
nale¿y przyst¹piæ do wygrabiania i niszczenia
opad³ych liœci kasztanowców, poprzez ich
palenie lub kompostowanie. S¹ to zabiegi profilaktyczne maj¹ce na celu zniszczenie liœci wraz z
poczwarkami.
Aktualnie jest to najbardziej bezpieczna i skuteczna metoda ograniczania populacji
Szrotówka kasztanowcowiaczka. Wa¿ne jest,
aby zgrabionych liœci nie pozostawiæ przez
zimê. Poprzez usuwanie liœci niszczy siê
poczwarki Szrotówka kasztanowcowiaczka,
a tak¿e grzyby chorobotwórcze powoduj¹ce
znaczne uszkodzenia liœci.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/611

Chojnowskie rozmaitoœci
Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza
Od kilku dni w centrum prowadzone s¹
jakieœ prace budowlane. Informacje jakie
kr¹¿¹ poczt¹ pantoflow¹ czêsto s¹ sprzeczne.
Czy móg³by Pan wyjaœniæ jaka inwestycja
jest prowadzona w tym miejscu?
- Prace ziemne prowadzone w Rynku maj¹ na
celu budowê kanalizacji z rozdzieleniem na
kanalizacjê sanitarn¹ i burzow¹. Prace dotycz¹ odcinka od ul. Ciemnej poprzez ul. Rynek,
ul. Konarskiego do ul. Królowej Jadwigi i s¹
w czêœci finansowane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotychczas funkcjonowa³a tu kanalizacja

ogólnosp³awna, któr¹ wybudowano jeszcze
w XIX wieku. Kana³y budowane by³y z kamienia i ceg³y. W wyniku d³ugoletniej eksploatacji ich stropy ulega³y stopniowemu za³amywaniu siê. W niedalekiej przysz³oœci mog³o
wiêc dojœæ do ca³kowitego ich zawalenia siê, a
co za tym idzie za³amania jezdni, uszkodzeñ
okolicznych budynków i oczywiœcie awarii
du¿ego odcinka kanalizacji.
Oprócz tego, ¿e bêdziemy teraz mieli kanalizacjê na miarê XXI wieku, wa¿n¹ informacj¹
dla mieszkañców bêdzie tak¿e ta, ¿e po
rozdzieleniu instalacji ogólnosp³awnej w obrêbie Rynku znikn¹ przykre zapachy wydostaj¹ce siê z kratek burzowych.

Przypominamy, ¿e w ka¿dy wtorek w godz. 9.00 - 11.00 burmistrz czeka
na Pañstwa pytania pod numerem telefonu 818-86-77 lub 818-82-85.
M³odzie¿owa Rada Miasta Chojnowa og³asza konkurs na projekt strony internetowej
M³odzie¿owej Rady Miasta
W projekcie powinno znaleŸæ siê miejsce na :
- Cele M³odzie¿owej Rady Miasta;
- Jak i po co powsta³a M³odzie¿owa Rada Miasta;
- Ciekawostki; Newsy;
Ponadto powinny tam byæ:
- Odnoœnik do prezentacji radnych;
- Ksiêga goœci;
- Linki do oficjalnych adresów internetowych Chojnowa oraz chojnowskich szkó³;
- “Napisz do nas”- miejsce na komentarze przesy³ane z tej strony na adres e-mail MRM
- Dane autora
Regulamin!!!
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ uczniowie szkó³ gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
zamieszkali na terenie Chojnowa.
2. Prawa autorskie przechodz¹ na MRM, i ma ona wgl¹d na projekty oraz mo¿e wprowadziæ
do nich zmiany.
3. Z konkursu wykluczeni s¹ cz³onkowie M³odzie¿owej Rady Miasta.
4. Termin sk³adania prac mija z dniem 1.12.2005r. prace nale¿y sk³adaæ w formie elektronicznej na
podpisanych danymi osobowymi p³ytach CD-R oraz dyskietkach w biurze Urzêdu Miasta w pokoju
nr 4 w godzinach pracy biura.
5. Dla zwyciêzcy przewidziano nagrody.

Dy¿ury aptek
w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
-- paŸdziernik

Pod S³oñcem: 16.10.05,
Salix: 23.10.05,
Melisa: 02.10.05, 30.10.05
Farmed: 09.10.05,
Sobota:
zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00)
- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00
Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:
9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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Z ca³ego serca
dziêkujemy tym wszystkim,
którzy oddali swe g³osy
na kandydatów SLD
w wyborach
parlamentarnych 2005.
Zapewniamy, ¿e Ci, których
wybraliœmy nie zawiod¹.
Przewodnicz¹cy i cz³onkowie
SLD w Chojnowie

BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
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 LegnicaZgorzelec), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.
Cena wywo³awcza – 160.000,00 z³
(w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 32.000,00 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; zakoñcze-nie
zabudowy, tj. wybudowanie budynku
w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od
daty nabycia.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 listopada
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 31 paŸdziernika 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie Nr 5586440000000149062
0000040 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 nierucho-moœci
/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, po-zosta³ym
osobom.
Ustala
siê
post¹pienie
w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿
2.000,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 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.
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Na XLVII sesji
W trakcie wrzeœniowej sesji, która mia³a miejsce w minion¹ œrodê, jednym z tematów by³a polityka ekorozwoju prowadzona przez chojnowski samorz¹d w naszym mieœcie. Cele polityki ekologicznej realizowane s¹ w Chojnowie w ró¿nej formie.
* W zakresie czystoœci powietrza:
Kot³ownie opalane paliwem sta³ym sukcesywnie s¹ zastêpowane
kot³owniami gazowymi:
- w 2004 r. przebudowano kot³owniê w Miejskim Domu Kultury,
- w 2005 r. przebudowano kot³owniê w MOPS i w Przedszkolu
Miejskim nr 3; w trakcie przebudowy jest kot³ownia w Szkole
Podstawowej nr 3.
W ten sposób zakoñczona zostanie likwidacja kot³owni opalanych paliwem
sta³ym w jednostkach organizacyjnych podleg³ych tut. Urzêdowi.
* W zakresie ochrony wód:
Gmina posiada nowoczesn¹ oczyszczalniê œcieków we wsi Goliszów,
do której odprowadzane s¹ œcieki z terenu miasta.
- obecnie prowadzone s¹ dwa zadania zwi¹zane z rozbudow¹ i przebudow¹ sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowickiej,
Z³otoryjskiej, Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemnej, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego. W
ten sposób gmina uzyska 1550 mb nowej sieci kanalizacyjnej i 606 mb
nowej sieci wodoci¹gowej,
- wybudowano przepompowniê œcieków na terenie osiedla przy
ul.Wyspiañskiego w celu przerzutu œcieków do kanalizacji miejskiej,
- na prze³omie lat 2003-2005 zlikwidowano 30 szamb sta³ych pod³¹czaj¹c budynki do kanalizacji ogólnosp³awnej,
- trwaj¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ stacji uzdatniania wody w celu
poprawy jakoœci wody i obni¿enia kosztów eksploatacji,
- prowadzi siê systematyczn¹ wymianê przy³¹czy wodoci¹gowych,
- w ramach zabezpieczenia miasta w wodê gmina przejê³a do swoich
zasobów komunalnych nieruchomoœæ zabudowan¹ przepompowni¹
wody wraz z g³ównym ruroci¹giem zasilaj¹cym i zbiornikiem retencyjnym przy ul.Okrzei oraz szeœæ studni g³êbinowych we wsi Michów.
* W zakresie ochrony przyrody:
Zadanie to wykonywane jest w ramach zawartej umowy na utrzymanie
zieleni z firm¹ specjalistyczn¹ oraz w ramach prac publicznych:
- gmina zajmuje siê równie¿ tworzeniem nowych terenów zieleni
i zadrzewieñ. W ramach tych prac nasadzono w 2004 r. -172 drzewa,
128 krzewów i pn¹czy oraz w 2005 r. - 501 drzew z tego 309 na terenie
miasta w parkach i wzd³u¿ ulic oraz 192 drzewa na terenie oczyszczalni œcieków we wsi Goliszów tworz¹c strefê ochronn¹ zmniejszaj¹c¹
uci¹¿liwoœæ oczyszczalni dla okolicznych mieszkañców,
- sukcesywnie tworzone s¹ nowe tereny wypoczynku (ogrody zabaw)
oraz rozpoczêto prace przy tworzeniu nowego miejsca rekreacyjnego
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na terenie po
by³ej oczyszczalni œcieków, wyrównano teren z przeznaczeniem pod
nowe nasadzenia,
- zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody gmina prowadzi nadzór nad
gospodark¹ drzewostanem, nak³adaj¹c obowi¹zek nasadzenia drzew
w zamian za drzewa usuniête, przez co ma wp³yw na strukturê gatunkow¹ drzew i krzewów,
- co roku w bud¿ecie miasta zabezpiecza siê œrodki na utrzymanie
i konserwacjê drzew i zieleni,
- w roku bie¿¹cym pozyskano œrodki z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy w wysokoœci 6000 z³
jako refundacjê za nasadzenia drzew i krzewów.
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* W zakresie ochrony powierzchni ziemi:
Gmina dysponuje zmodernizowanym sk³adowiskiem odpadów komunalnych we wsi Bia³a, którego zakoñczenie eksploatacji przewiduje siê
na rok 2015.
- przyst¹piono do wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów.
Przygotowano dokumentacjê przetargow¹ na zakup 120 szt. pojemników na papier, szk³o, plastik. Obecnie na terenie miasta prowadzona
jest selektywna zbiórka odpadów typu PT (butelki plastikowe). Po-zosta³e odpady komunalne odbierane s¹ przez firmy specjalistyczne w
zakresie zbiórki i transportu odpadów. Odbiorc¹ wiêkszoœci odpadów
komunalnych jest gminny zak³ad bud¿etowy,
- ponadto co roku gmina koordynuje akcjê sprz¹tania œwiata przy czynnym udziale uczniów chojnowskich szkó³ podnosz¹c w ten sposób ich
œwiadomoœæ ekologiczn¹.
* W zakresie gospodarowania przestrzeni¹:
Gmina Miejska Chojnów posiada aktualne plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, które stanowi¹ akty prawa miejscowego.
- plany te posiadaj¹ prognozy oddzia³ywania na œrodowisko, w których
uwzglêdniono stopieñ degradacji œrodowiska oraz istniej¹ce warunki
fizjograficzne,
- ochrona œrodowiska polegaæ ma na dzia³aniach zmierzaj¹cych do
przywrócenia, w miarê istniej¹cych uwarunkowañ, równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym podniesieniu standardów zamieszkiwania.

***
Na tym posiedzeniu radni zapoznali siê tak¿e z opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu bud¿etu miasta Chojnowa za pierwsze pó³rocze. Oba te organy, po
szczegó³owym sprawdzeniu realizacji miejskiego bud¿etu wystawi³y
opiniê pozytywn¹.
eg
Sprawozdanie 8/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 01 wrzeœnia 2005r do dnia 27 wrzeœnia 2005r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m. in.:
1. Zakoñczono inwestycje i dokonano odbioru kot³owni gazowych
w budynku MOPS i Przedszkolu Miejskim nr 3 (inwestycje w czêœci dotowane przez WFOŒ i GW, MOPS – 11750 z³, Przedszkole Nr 3 – 42000 z³).
2. Zakoñczono stan „0” oraz œciany i strop parteru budynku socjalnego
przy ul Z³otoryjskiej 13 a, trwa wykonywanie œcian I piêtra.
3 Zakoñczono i odebrano roboty remontowe szatni K.S. Choj-nowianka. Trwaj¹ roboty przy remoncie kot³owni oraz przebudowie czêœci
mieszkalnej na pomieszczenia socjalne.
4. Trwaj¹ prace przy budowie ul. Samorz¹dowej.
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5. Trwaj¹ prace przy przebudowie kanalizacji na ul. Konarskiego, Rynek,
Ciemnej (inwestycja w czêœci dotowana przez WFOŒ i GW).
6. Trwaj¹ prace przy przebudowie sieci wodno- kanalizacyjnych na ul.
Spacerowej, Z³otoryjskiej, Cichej, M³ynarskiej (inwestycja w czêœci
dotowana przez WFOŒ i GW).
7. Trwaj¹ prace przy modernizacji kot³owni na gazow¹ w budynku SP3
(inwestycja w czêœci dotowana przez WFOŒ i GW – w kwocie 50500 z³).
8. Zakoñczono budowê studni g³êbinowej na stadionie.
9. Zakoñczono prace przy renowacji p³yty boiska K.S. Chojnowianka.
10. Wykonano chodnik przy ul Grunwaldzkiej (I etap).
11. Trwaj¹ prace przy budowie nawierzchni przed budynkiem K.S.
Chojnowianka na Stadionie Miejskim.
12. Zakoñczono remonty konserwacyjno- malarskie w Przedszkolu nr 3 i
Przedszkolu nr 1.
13. Trwaj¹ prace przy remoncie kapitalnym toalet w Gimnazjum Nr 2.
14. Trwaj¹ prace ziemne wokó³ budynku Gimnazjum Nr 2.
15. Trwa odnawianie elewacji budynków pó³nocnej pierzei Rynku.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95% i 92%, bonifikaty.
2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- 4 nieruchomoœci zabudowane budynkami gospodarczymi, po³o¿one
przy ul. Koœciuszki (teren by³ego „Hosmetu”),
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ nr 135/8 po³o¿on¹ przy ul. Legnickiej.
3. Przygotowano i przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone,
zakoñczone wynikiem negatywnym, na sprzeda¿: - dzia³ki budo-wlanej
przy ul. Broniewskiego 2b,
- nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1 po³o¿onej przy ul. Parkowej (pod zabudowê stacj¹ paliw),
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. £okietka - Sikorskiego,
- nieruchomoœci zbudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym
przy ulicy Witosa - dz. 22/12.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie
Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach : - na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanych przy ulicy Okrzei - dzia³ka nr 12/13 i 12/56 ,
- na dzier¿awê gruntu na targowisku miejskim.
5. Wydano 3 decyzje na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci.
6. Udzielono dotacji w kwocie 20 000 z³ jako dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich prezbiterium koœcio³a œw. Apo-sto³ów
Piotra i Paw³a w Chojnowie.
7. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie 2 drzew (jesion i wierzba) z obowi¹zkiem nasadzenia oraz odmówiono zezwolenia na usuniêcie drzewa
gat. œwierk dla osób fizycznych.
8. Wydano 4 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla:
- firmy Separator Service Sp. z o.o. ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno, firmy “METAL-CART” s.c. Jerzy Uziêb³o, Grzegorz Rudziak , ul. Fabryczna 1,
- PPUH “OSKAR” Jerzy Uziêb³o, ul. Fabryczna 1,
- Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Fedczyszyn Eugeniusz.

Uchwa³a Nr XLVII/219/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 wrzeœnia 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 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, z póŸn. zm.) 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, z pó¿. zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastepuje:
§ 1.
Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2005
poprzez:
zwiêkszenie dochodów o kwotê
- 6.250 z³
zwiêkszenie wydatków o kwotê
- 6.250 z³
2.
Plan dochodów po zmianach wynosi
23.436.350 z³
Plan wydatków po zmianach wynosi
26.346.463 z³
Plan przychodów po zmianach wynosi
3.430.113 z³
Plan rozchodów po zmianach wynosi
520.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
4.
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

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe:
-przyjêto 144 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 158 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê –
18.080 z³ ( 151 decyzji pozytywnych, 7 decyzji negatywnych),
-za miesi¹c wrzesieñ wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 73.080 z³,
-wydano 10 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty dodatku mieszkaniowego.
2. Dowody osobiste:
-wydano 136 dowodów osobistych,
3. Paszporty -przyjêto 31 wniosków -wydano 38 paszportów.
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WYBORY 2005
C Z E K A M Y N A P R E Z Y D E N TA
No i ju¿ po wyborach,...choæ to jeszcze nie koniec. Przed nami jeszcze kampania prezydencka.
A co do wyborów parlamentarnych, nie mo¿na
powiedzieæ, ¿eby cieszy³y siê wielkim wziêciem.
Bo có¿ mówiæ o spo³ecznym zainteresowaniu w sytuacji, w której bezrobocie osi¹ga znaczny pu³ap,
gdzie wiêkszoœæ m³odzie¿y koñcz¹cej szko³ê ma
tylko jedn¹ prognozê – staæ siê klientem Urzêdu
Pracy. Tote¿ – jaka przesz³oœæ taka teraŸniejszoœæ.
Ostatni okres czterech lat obecnej kadencji parlamentu, bynajmniej nie napawa optymistycznie. I mo¿e w³aœnie, dlatego – sta³o siê to, co staæ siê mia³o.
W tegorocznych wyborach w Chojnowie uczestniczy³o 3910 wyborców, co daje (z ³¹cznej liczby
uprawnionych 11688) zaledwie 33,45%. W skali
kraju wygl¹da³o to nieco lepiej, choæ ponad 40%
frekwencji te¿ nikogo optymistycznie nie napawa³o.
A same wybory? Lokale w zasadzie œwieci³y
pustkami (do czego zreszt¹ ju¿ przyzwyczailiœmy
siê). Przypomnieæ w tym momencie nale¿y rok
1989, kiedy to (w znacznie lepszych nastrojach)
po raz pierwszy wybieraliœmy, nie narzucony
w pe³ni parlament. Zdawaliœmy sobie wówczas
sprawê, ¿e jednak trzeba od czegoœ zacz¹æ. Nie
by³y to ju¿ wybory, w których uczestniczy³o
„dziewiêædziesi¹t dziewiêæ koma dziewiêæ” procenta wyborców (pamiêtamy jeszcze wybory
z okresu komuny, kiedy to taka liczba towarzyszy³a „spontanicznemu g³osowaniu” na przedstawicieli Frontu Jednoœci Narodu, czy te¿ PRONu).
By³o inaczej i to by³o buduj¹ce...
By³o! Bo kiedy po latach budowy III Rzeczypospolitej stajemy do kolejnych wyborów, okazuje siê, ¿e nie potrafimy podejœæ do nich rzeczowo.
Po prostu - unikamy ich. Czy jednak s³usznie?...
A wyniki naszych chojnowskich wyborów?
Podobnie, jak w ca³ym kraju, zag³osowaliœmy
tym razem na prawicê, a przede wszystkim na
dwie najwiêksze jej si³y – PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ, na któr¹ oddaliœmy 24,07% g³osów,
oraz PLATFORMÊ OBYWATELSK• RP (21,05%).
Podobnie jak w ca³ym kraju, na kolejnych miejscach z wynikami: 18,11; 16,48 i 8,68 procenta
wybraliœmy przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Samoobrony RP i Ligi Polskich
Rodzin. W grupie tej nie znalaz³o swojego miejsca Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskuj¹c 2,83%
g³osów naszych wspó³obywateli (przed laty partia ta wiod³a prym w Chojnowie, ale... byliœmy
wówczas z gmin¹ Chojnów „jednym cia³em”).
Kolejne partie to (poza wspomnianym ju¿ PSL):
Socjaldemokracja PL, Partia Demokratyczna
i Platforma Janusza Korwina-Mikke – ich wynik
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zamkn¹³ siê w granicach od 5 do 1 %. Natomiast
pozosta³e partie: Polska Partia Pracy, Ruch Pa-triotyczny, Polska Partia Narodowa, Dom Ojczysty,
Narodowe Odrodzenie Polski i Centrum – nie
uzyska³y nawet 1 % g³osów.
Czo³ówka kandydatów na pos³ów w Chojnowie
uzyska³a: Bronis³awa Kowalska – dotychczasowa pos³anka z ramienia SLD - 408 g³osów,
Józef Adam Lipiñski - PiS – 301 g³osów, Grzegorz
Schetyna - PO – 267 g³osów, Piotr Œlusarczyk – LPR
– 153 g³osy, Adam Bidnyk - Samoobrona RP
i Jerzy Szmajdziñski – SLD, dotychczasowy
minister obrony narodowej – ex aequo po 135
g³osów, Czes³aw Litwin – Samoobrona RP – 122
g³osy, Tadeusz Madziarczyk - PiS – 111 g³osów,
Ma³gorzata Jawor – PO – 99 g³osów i Hubert
Ranjan Costa – Samoobrona RP – 89 g³osów.
Z by³ych parlamentarzystów w Chojnowie ponad
5 % zwolenników uzyska³ ponadto tylko Ryszard
Zbrzyzny z Lubina (SLD), zdobywaj¹c 73 g³osy.
Podobnie sytuacja wygl¹da³a w wyborach do
senatu. W tych wyborach zwyciêstwo odniós³
bezapelacyjnie Tadeusz Maæka³a z Platformy Obywatelskiej (1162 g³osy – 14,54%), wyprzedzaj¹c
Tadeusza Lewandowskiego (1119 – 14%) i Rafa³a
Œlusarza (PiS) – 1056 – 13,21%. Na kolejnych
miejscach znaleŸli siê: Adam Grabowiecki – by³y
wójt Gminy Chojnów, Ryszard Matusiak,
Bogdan Maruszak, Kazimierz Ha³aszyñski, Józef
Kusiak i Micha³ Turkiewicz.

Mo¿na œmia³o wiêc powiedzieæ – Chojnów po
raz pierwszy w wyborach parlamentarnych przesun¹³ siê wyraŸnie „w prawo”. Chojnów, który
przez lata mia³ status miasta klasy robotniczej.
Tu bowiem by³o wiele zak³adów pracy, dzia³a³y
„prê¿ne organizacje partyjne” - jak to niegdyœ pisa³a
„Gazeta Robotnicza” – organ PZPR na teren Dolnego
Œl¹ska. Czêsto trafialiœmy w niej na wzmianki
o ideowym poparciu ludzi pracy najpierw dla partii,
póŸniej SdRP i SLD. Dziœ mity upad³y. I efektem
tego s¹ obecne wyniki wyborów (podobnie, jak
w wielu bliŸniaczych miasteczkach na terenie kraju).
Wybory w Chojnowie pod wzglêdem zainteresowania wyborców nie by³y buduj¹ce. Ale có¿ trzeba by³o siê tego spodziewaæ...
Czy to Ÿle, ¿e nasze miasto „przeorientowa³o siê”?
Uwa¿am, ¿e to kwestia indywidualnego podejœcia do sprawy. A jak to bêdzie wygl¹daæ – zobaczymy w niedalekiej ju¿ chyba przysz³oœci.
A na razie – czekamy na Prezydenta.
KAD£UBEK

Kandydaci, którzy otrzymali mandaty
do Senatu i Sejmu w okrêgu legnickim
SENAT
LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan,
MAÆKA£A Tadeusz,
ŒLUSARZ Rafa³ Józef.

SEJM
ŒLUSARCZYK Piotr Jan,
LIPIÑSKI Adam Józef,

WITEK El¿bieta Barbara,
ZUBOWSKI Jan Kazimierz,
MADZIARCZYK Tadeusz Józef,
SZMAJDZIÑSKI Jerzy Andrzej,
ZBRZYZNY Ryszard,
SCHETYNA Grzegorz Juliusz,
SAWICKA Beata Dorota,
CYBULSKI Piotr,
LITWIN Czes³aw,
COSTA Hubert Ranjan.
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Trojaczki spod znaku bliŸni¹t
Zdarzaj¹ siê raz na 7225 porodów. Na ogó³ rodz¹ siê jako wczeœniaki,
ale starannie pielêgnowane i pod sta³¹ kontrol¹ medyczn¹ rozwijaj¹
siê prawid³owo i szybko doganiaj¹ swoich rówieœników.
Trojaczki, które 7 czerwca przysz³y na œwiat we wroc³awskiej klinice
s¹ pierwszymi w historii Chojnowa. S¹ te¿ pierwszymi dzieæmi
m³odego ma³¿eñstwa Pañstwa Beaty i Daniela Ginda.
- O tym, ¿e bêdzie wiêcej ni¿ jedno dziecko dowiedzieliœmy siê bardzo wczeœnie – mówi mama
trojaczków. – Liczyliœmy siê z tym od pocz¹tku, bo w rodzinie mê¿a jest kilkoro bliŸniaków, by³a wiêc du¿a szansa, ¿e nam siê te¿
przytrafi¹.
- Mam m³odsze siostry bliŸniaczki i wujków
bliŸniaków, by³o wiêc niemal oczywiste, ¿e
jeœli nie teraz to w przysz³oœci z pewnoœci¹ w
naszej rodzinie pojawi¹ siê dwojaczki – dodaje
ojciec maluchów.
- Ale wiadomoœæ o ci¹¿y trojaczej, powali³a
nas z nóg – wtr¹ca p. Beata. - Pierwsz¹ reakcj¹
by³a panika i przera¿enie czy podo³amy …?
Ze wsparciem przyszli najbli¿si. Najpierw
psychicznym, teraz tak¿e czynnym fizycznym.
Pracy przy trójce noworodków nigdy nie
ubywa. Nigdy te¿ nie za wiele r¹k do pomocy. Najbardziej zaabsorbowane s¹ oczywiœcie
mamusia i babcia. Tatuœ trojaczków ciê¿ko
pracuje na od¿ywki, pieluchy, œrodki pielêgnacyjne i inne niezbêdniki w potrójnych
iloœciach.
- Najtrudniej jest w nocy. Nasze maleñstwa nie
wiedz¹ jeszcze, ¿e noc jest do spania i
regene-rowania si³ – one wtedy najczêœciej
p³acz¹, fikaj¹ i krzycz¹, a my ucz¹c siê ich
jêzyka, staramy siê zaspokajaæ ich potrzeby i
nabieraæ wprawy w minutowych drzemkach.
W pokoju, gdzie zamieszka³y trojaczki, znaczn¹
czêœæ pomieszczenia zajmuj¹ trzy ³ó¿eczka.
Œrodkowe, z ró¿ow¹ poœciel¹ jest Kasi. Po jej
obu stronach œpi¹ bracia – Szymon i Bartosz.
Od niedawna, bo wczeœniej dzieci przebywa³y w klinice i pojawia³y siê w domu „na
raty”. Trojaczki urodzi³y siê kilka tygodni
przed terminem. Wa¿y³y po 1200-1300 g. Wymaga³y sta³ej opieki lekarzy neonatologów,
czyli specjalistów od opieki nad wczeœniaka-

Kasia

mi, nie mog³y wiêc razem z mam¹ przyjechaæ
do Chojnowa w kilka dni po urodzeniu. Teraz,
kiedy ju¿ s¹ wszystkie razem w domu, nadal
s¹ pod czujnym okiem specjalistów.
- Wymagaj¹ rehabilitacji i czêstych kontroli.
Mimo, ¿e bardzo ciê¿ko jest wybraæ siê z trójk¹
maluchów do lekarza, wiemy, ¿e to konieczne.
Na szczêœcie dzieci nabieraj¹ wagi i si³, ich
zdrowie te¿ wraca do normy, nie ma wiêc wiêkszych powodów do niepokoju.
Kilka tygodni temu, chojnowskie trojaczki
odwiedzi³ burmistrz, który nota bene sam niedawno kolejny raz zosta³ ojcem. Do noworodków, jak powszechnie wiadomo, nie przychodzi siê z pustymi rêkoma, dlatego obok
¿yczeñ i gra-tulacji na rêce rodziców burmistrz przekaza³ tak¿e prezenty.
Huœtawkê, trzy rowerki i trzy nocniczki z pozytywk¹, maluchy bêd¹ mia³y na póŸniej. Zapas
pieluch i œrodków pielêgnacyjnych z pewnoœci¹ przydadz¹ siê na ju¿.

Bartosz

Szymon

Bli¿sza i dalsza rodzina, znajomi i przyjaciele, sukcesywnie i systematycznie zaliczyli
ju¿ krótkie wizyty nie szczêdz¹c ochów i achów,
pomocnych uwag i praktycznych porad.
Pierwsz¹ oficjaln¹ imprez¹, jaka wkrótce czeka
trojaczki bêd¹ chrzciny. Babcia ju¿ za³amuje
rêce i martwi siê jak ogarn¹æ tak¹ uroczystoœæ
w standardowym M-3.
- Jesteœmy doœæ liczn¹ rodzin¹, dlatego spodziewamy siê wielu goœci, a przecie¿ samych
chrzestnych bêdzie szeœcioro…
Có¿, mówi¹, ¿e od przybytku g³owa nie boli.
W tej konkretnej sytuacji jednak o ból g³owy
nie trudno. Koj¹ go jednak te chwile, kiedy na
trzech s³odkich buŸkach pojawia siê pierwszy
uœmiech, kiedy trzy pary oczu wpatruj¹ siê

w nachylon¹ nad nimi twarz, kiedy trzy maleñstwa ze spokojem œpi¹ w ramionach najbli¿szych. Tych chwil bêdzie coraz wiêcej…
eg

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.

Dary s¹ 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 potrzebna kuchenka gazowa, lodówka, talerze.
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Katyñ w poezji

N

iezwykle wzruszaj¹ce by³o spotkanie
z poetk¹ Alicj¹ Patey-Grabowsk¹, które
odby³o siê 21 wrzeœnia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w ramach tegorocznych
obchodów Dnia Sybiraka.
A przyczyn wzruszenia by³o kilka. Nie tylko
temat spotkania – tragedia katyñska - ale
i nasz specjalny goœæ i uczestnicy spotkania.
Bo by³o to spotkanie kilku pokoleñ. Obok licznie przyby³ych cz³onków chojnowskiego
Zwi¹zku Sybiraków, kombatantów, byli i ci,
którzy II wojnê œwiatow¹ znaj¹ tylko z opowiadañ, ksi¹¿ek czy filmów – wœród nich m³odzie¿
z Gimnazjum nr 2. I to w³aœnie kilka uczennic
tej szko³y przygotowanych przez nauczyciela
bibliotekarza Jadwigê Stachowicz rozpoczê³o
spotkanie prezentuj¹c wiersze z antologii
„Krzyk o œwicie: Katyñ w poezji” opracowanej
przez Alicjê Patey-Grabowsk¹. Piêknej recytacji
towarzyszy³a powaga i zaduma. I tak by³o potem
ju¿ do koñca tej niemal pó³toragodzinnej opowieœci o bolesnej przesz³oœci, opowieœci poetki,
a jednoczeœnie córki oficera zamordowanego
w Katyniu. Niektórzy z nas p³akali. Bo nie tylko
s³yszeliœmy, ale widzieliœmy ma³¹ Alicjê nie
znaj¹c¹ ojca, dorastaj¹c¹ w cieniu prawdy,
o której nie wolno by³o mówiæ. Widzieliœmy,
jak po latach milczenia, kiedy pragnienia wolnoœci narodu polskiego nie da³o siê ju¿ zatrzymaæ, pojecha³a z pierwsz¹ oficjaln¹ delega-cj¹
do Katynia. W nieca³y rok potem ujrza³a ojca
po raz pierwszy – w warszawskim archiwum,
na cudem ocala³ej fotografii...
Postanowi³a ocaliæ pamiêæ o Katyniu, w tym
co jest dla niej bardzo wa¿ne – w poezji.
Tak powsta³a antologia „Krzyk o œwicie”, gdzie
obok wierszy m.in. Czes³awa Mi³osza, Kazimierza Wierzyñskiego s¹ utwory jeñców obozu
w Starobielsku i Kozielsku, a tak¿e wiersze
dzieci zamordowanych, w tym trzy jej teksty.

Swoimi refleksjami zwi¹zanymi z Katyniem
podzielili siê równie¿ inni uczestnicy spotkania: Regina Wiêc³aw, Tadeusz Bisiorek
i Józef Marciniszyn.
Spotkanie to by³o nie tylko zadum¹ nad nasz¹
histori¹, ale okazj¹ do poznania poetki, cz³owieka niezwykle wra¿liwego i ciep³ego. Dowiedzieliœmy siê, jak zaczê³a siê jej literacka
pasja, o czym i w jaki sposób pisze. Alicja
Patey-Grabowska podkreœli³a, ¿e w procesie
tworzenia najwa¿niejsze jest dla niej natchnienie.
Us³yszeliœmy kilka bardzo poruszaj¹cych wierszy.
I chocia¿ spotkanie z poetk¹ skoñczy³o siê dla
nas zbyt szybko, to w bibliotece pozosta³y jej
ksi¹¿ki i obietnica, ¿e jeszcze nas odwiedzi.

***

Alicja Patey-Grabowska
Poetka, autorka utworów dla dzieci i sztuk
scenicznych, urodzi³a siê w Warszawie, gdzie
ukoñczy³a szko³ê œredni¹ i studia wy¿sze (filologiê polsk¹ na UW).
W 1961 r. debiutowa³a jako poetka w „Almanachu M³odych”.
Wyda³a zbiory wierszy: „Z krêgu” (1968),
„Adam-Ewa”, „Drzewo od wewn¹trz”, „Rana
ziemi”, „Oto ja kobieta”, „Zwierzyniec”,
„Znamiê czasu”, „Oda do cia³a”„W imiê
mi³oœci”. Utwory dla dzieci: „Ko³ysanka”,
„Przed snem”, „Przygoda Kropelki”, „Wigilijny wieczór”, „Przygody lalki Babi i pajacyka Koko”, „Przedziwna historia o skrzatach,
elfach i trollach”.
Jest autork¹ antologii: wierszy wspó³czesnych
poetek „Ja i Ty”, „W imiê mi³oœci” (prezentacja twórczoœci poetek od XVIII w.) oraz
antologii wierszy katyñskich „Krzyk o œwicie”.
Zajmuje siê popularyzacj¹ polskiej poezji na
terenie bibliotek i szkó³ w kraju i zagranic¹.

„Zbigniew Herbert – poeta
kultury i moralista”
Jesienna szaruga za oknem, a w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej
cisza i skupienie. W tak sprzyjaj¹cej atmosferze rozmowy o poezji
staj¹ siê niew¹tpliw¹ przyjemnoœci¹, zarówno dla s³uchaj¹cych jak
i dla wyk³adowcy. Przekonali siê o tym wszyscy, którzy mieli okazjê
uczestniczyæ w „Chojnowskich Spotkaniach z Literatur¹” - imprezie
organizowanej cyklicznie przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Powiatowy Zespó³ Szkó³.
Spotkanie, które odby³o siê 28 wrzeœnia, w ca³oœci zosta³o poœwiêcone twórcy, kolejnemu ju¿ z krêgu starych mistrzów, znakomitemu drama-topisarzowi, eseiœcie i poecie – Zbigniewowi Herbertowi. W
pierwszej czêœci pó³toragodzinnego spotkania, Tadeusz Sznerch, legnicki
literatu-roznawca i krytyk literacki, przybli¿y³ s³uchaczom sylwetkê
poety. Uczyni³ to jak zawsze w sposób interesuj¹cy, pos³uguj¹c siê informacjami wykraczaj¹cymi poza program szkolny, tym samym
umo¿liwi³ m³o-dym ludziom poszerzenie zakresu wiedzy dotycz¹cej
polskiej literatury wspó³czesnej.
Z opowieœci Tadeusza Sznercha wy³oni³ siê obraz twórcy wiernego
swoim zasadom, stoj¹cego na stra¿y takich wartoœci jak wolnoœæ, godnoœæ i wiernoœæ historii. Odwo³uj¹cego siê w swoich utworach do
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Chojnów odwiedzi³a w 1993 r. Jej wiersze
znalaz³y siê w wielu zagranicznych antologiach, m. in. w j. niemieckim, w³oskim,
greckim, japoñskim, francuskim, ukraiñskim
i rosyjskim.
Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

humanistycznej tradycji kultury europejskiej i rozwa¿aj¹cego problemy wspó³czesnego cz³owieka, cywilizacji oraz sztuki. Swoj¹ wypowiedŸ Tadeusz Sznerch popar³ analiz¹ kilku utworów Zbigniewa
Herberta, bêd¹cych niejako przekrojem twórczoœci tego wybitnego
poety. Wiersze zaprezentowa³a bibliotekarka Ma³gorzata Krzywda. To
ze wszech miar ciekawe spotkanie zakoñczy³ utwór pt. „Raport
z oblê¿onego Miasta”, powsta³y w 1982 r., a odnosz¹cy siê do stanu
wojennego.
Jesieñ jeszcze trochê potrwa, ciekawe spotkania z literatur¹, organizowane przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, tak¿e. Nastêpne z cyklu –
ju¿ w paŸdzierniku. Tym razem serdecznie zapraszamy na spotkanie
z refleksyjn¹ poezj¹ Jana Paw³a II.
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Europejskie spotkania
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej Chojnów odczuwa w ró¿ny
sposób. Ten najbardziej widoczny to coraz czêstsze odwiedziny obcokrajowców zainteresowanych wieloma dziedzinami ¿ycia naszego miasta.
Jednymi z ostatnich zagranicznych goœci by³y delegacje trzech pañstw
– W³och, Finlandii i Niemiec, które przyjecha³y do nas na zaproszenie
Szko³y Podstawowej nr 3.
„Trójka” od ubieg³ego roku uczestniczy w unijnym programie
Sokrates Comenius, który realizuje w³aœnie ze szko³ami z goszcz¹cych
w Chojnowie pañstw.
- Nasz program pod has³em „Woda - eliksir ¿ycia” rozpoczêliœmy w ubieg³ym
roku szkolnym - mówi dyrektor SP 3 Mariusz Szklarz – Jego celem jest ekologiczna edukacja dzieci i m³odzie¿y poprzez realizacjê wspólnego
programu z innymi europejskimi pañstwami. Trzyletnia praca w programie Comenius zakoñczy siê wybudowaniem w ka¿dej szkole ma³ej
fontanny oraz wydaniem dokumentacji na CD.
Zajêcia dotycz¹ce programu skierowane s¹ do uczniów klas m³odszych,
dlatego wymiana dzieci w tym projekcie nie jest mo¿liwa. Uczniowie kontaktuj¹ siê poprzez swoich doros³ych przedstawicieli nawi¹zuj¹c kontakty miêdzy sob¹ w ró¿ny sposób.
- Na zajêciach w szkole nasze dzieci robi¹ prace plastyczne dla swoich
zagranicznych kolegów, pisz¹ listy, o ile to mo¿liwe rozmawiaj¹ przez
Internet. – wyjaœnia Justyna Piróg. - Wiele z nich bardzo ciekawych jest tego
obcego jeszcze dla nich œwiata i deklaruje ogromn¹ chêæ poznania
rówieœników z unijnych pañstw.
Za³o¿eniem realizowanego programu jest wspólne realizowanie projektów i poszczególnych zadañ, a spotkania maj¹ na celu wymianê
dorobku, spostrze¿eñ i wra¿eñ.
- To tak¿e okazja do poznania innych narodowoœci, ich kultur, zwyczajów, a
w naszym przypadku tak¿e sposobów nauczania – mówi Jarmo Virtanen.
Opinie o chojnowskiej oœwiacie wœród goœci by³y jednomyœlne.
- Zdecydowanie wy¿szy poziom nauczania i dydaktyki – powiedzia³a Ursula
Eilebrecht. - Wszyscy jesteœmy pod wra¿eniem zdyscyplinowania i wiedzy
dzieci. Lekcja pokazowa, w której uczestniczyliœmy, potem mo¿liwoœæ
prowadzenia zajêæ dowiod³y, ¿e oœwiata ró¿ni siê w poszczególnych krajach.
Goœcie przyznali, ¿e s¹ zaskoczeni (pozytywnie) Polsk¹ i naszym
regionem. Wycieczka do Wroc³awia, Szklarskiej Porêby, Legnicy czy
wreszcie spacery po grodzie nad Skor¹ zdecydowanie zmieni³y stereotypy
i obraz Polski w œwiadomoœci pañstw nazywanych wysokorozwiniêtymi.
- Udzia³ w projekcie, partnerstwo z innymi pañstwami spe³niaj¹ dodatkow¹ rolê – mówi dyrektor M. Szklarz. – Poznajemy siê nawzajem,

mamy okazjê przekonaæ siê jak niewiele wiemy o naszych s¹siadach,
jak wiele ka¿de z pañstw ma do zaoferowania. Myœlê, ¿e to zjawisko,
mimo i¿ nie zamierzone, w programach unijnych spe³nia podstawow¹
rolê.
Kolejne spotkanie partnerów projektu Comenius odbêdzie siê
w Finlandii w lutym 2006 r.
eg
Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 3 dziêkuje w³adzom miasta za
pomoc, ¿yczliwoœæ i wsparcie organizacji wizyty zagranicznych goœci.
Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty
Europejskiej w ramach programu Socrates Comenius. Treœci samego
projektu lub materia³ów nie odzwierciedlaj¹ stanowiska Komisji
Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a zwi¹zku
z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za
nie odpowiedzialnoœci.

“Najpiêkniejsza latem”
Wybory “Miss Ziemi Chojnowskiej”, by³y kiedyœ jedn¹ z wielu
atrakcji w naszym mieœcie. Impreza
jednak zniknê³a z naszego kalendarza wydarzeñ kulturalnych.
Zniknê³a, owszem, aczkolwiek wcale
to nie oznacza, ¿e w Chojnowie brak
³adnych i atrakcyjnych dziewczyn.
Pojawi³o siê bowiem nowe
pokolenie nastolatek, które mo¿e
(jeœli bêdzie chcia³o) zakrêciæ
w g³owie niejednemu ekspertowi
od p³ci piêknej. A jeœli ktoœ w to nie
wierzy, to s³u¿ymy ostatnim,
œwie¿utkim przyk³adem.
W podlegnickich Jezierzanach, na
terenie tamtejszego oœrodka wypoczynkowego, zorganizowano
“Wybory Miss Lata 2005 r.” I mi³o
jest nam donieœæ, ¿e to zaszczytne

miano zdoby³a w³aœnie chojnowianka – 17.letnia Kasia Ha³aburda.
Do udzia³u w konkursie namówi³a Kasiê pani Kazia, z pobliskiego sklepu. Przy okazji do walki o tytu³ najpiêkniejszej, zosta³a
te¿ namówiona m³odsza siostra
Kasi - Magda.
Nasza miss w tym roku zdaje maturê. Obowi¹zki szkolne teraz dzielnie i m¹drze musi dzieliæ z obowi¹zkami, jakie spad³y na jej g³owê, po zdobyciu korony. Pierwsze
zawodowe szlify modelki, Kasia
zdobywa ju¿ w barwach agencji
modelek “Matylda”. ¯eby tego by³o
ma³o, poznaje te¿ uroki bycia hostess¹. Jak smakuje kawa zaparzona
rêk¹ Kasi przekonali siê ju¿ m.in.:
bracia Cugowscy i Golec, Moni-
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ka Brodka, Marcin Rozynek, podczas ostatniego festynu KGHM w
Lubinie. Wkrótce nasza Miss
Lata, zapozna siê te¿ z planem
filmowym. Szczegó³ów póki co
nie bêdziemy zdradzaæ. Byæ mo¿e
r¹bka tajemnicy uchylimy w nastêpnym wydaniu gazety.
W tych wszystkich niecodziennych
wydarzeniach, bierze tak¿e udzia³
m³odsza siostra. Razem jest zawsze
raŸniej. Pomiêdzy ¿yciem uczennicy a obowi¹zkami modelki, Kasia
odprê¿a siê przy poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Humor
jej podnosz¹ nagrania Edyty Bartosiewicz i grupy DE MONO. Nie
pogardzi te¿ muzyk¹ taneczn¹.
Kasia uwielbia tañczyæ. Z literatury
preferuje fantastykê. W szczegól-

noœci prozê Mercedes Lackey.
A my ¿yczymy Kasi, na pierwszym
miejscu, zaliczonej matury na szeœæ.
I ¿eby podnieœæ j¹ na duchu, przytoczymy zdanie eksperta fotograficznego pana Tadeusza Bijaka:
“Ona ma oczy które nie k³ami¹”.
Piotr Misikiewicz
fot. Bogdan Misikiewicz
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Jubileusz Jubilatki
Ciekawe czy w naszym regionie jest kawiarnia, która istnieje nieprzerwanie od 40 lat?
Spróbujemy kiedyœ to wyjaœniæ. Na pewno
jednak nasze miasto takim faktem mo¿e siê
chlubiæ. Chojnowska “Jubilatka” dobi³a do
swojego 40-lecia istnienia. I z tej w³aœnie
okazji, w sobotê 24 wrzeœnia odby³a siê niezwyk³a uroczystoœæ. W jubilatkowej scenerii
obchodzono ten wspania³y jubileusz. Na
pocz¹tek w odœwiêtny nastrój, wprowadzi³
wszystkich Zespó³ Folklorystyczny Pieœni
i Tañca z Lubina prezentuj¹c tradycyjny fol-

“I tylko noc¹
do Jubla pójœæ”
Przytaczaj¹c w nieco zmienionej formie s³owa kultowego utworu grupy D¯EM, w sobotni wieczór 17 wrzeœnia, kawiarni “Jubilatka”, mia³y miejsce istne czary - mary.
Nasz legendarny ju¿ lokal, we w³adanie wziê³a
m³odzie¿. Ale i nie tylko oni. Po prostu po
wakacyjnej przerwie, ruszy³y wieczorki muzyczne. Charakteryzuj¹ siê one przede wszystkim tym, ¿e króluj¹ tu wówczas przeró¿ne
odmiany rocka. Œciany tej kawiarni, nie raz
i nie dwa widzia³y t³umy ludzi z³aknionych
solidnie brzmi¹cego i dobrze zagranego rocka.
Jednak w tamten sobotni wieczór, pewne wyobra¿enia przesz³y wszelkie oczekiwania samych organizatorów.
Ju¿ od pierwszych minut imprezy zabrak³o
miejsc. A nowi klienci wci¹¿ nap³ywali. Na
scenie panowa³ istny misz - masz.
Zespó³ 59-7OQUARTET dawkowa³ tzw.
fussionjazz. Z kolei THE TWISTERS czêstowa³ wszystkich wspania³ymi porcjami
bluesrocka. Zapanowa³ muzyczny cug.
Gdyby nie zmêczenie muzyków, istnia³aby
doœæ du¿a doza prawdopodobieñstwa, ¿e
wszystkich zasta³by blady œwit. I nikt by siê
wcale nie obrazi³. A i tak zosta³ pewnie
niedosyt pt. “dlaczego ten czas tak szybko mija?”
Pani Alu, no to kiedy nastêpna impreza?
My tak lubimy siê bawiæ!
Piotr Misikiewicz
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swoj¹ dzia³alnoœæ. Ech ³ezka siê w oku zakrêci³a. Bawiono siê do bladego œwitu co tylko
œwiadczy, ¿e zaproszonym goœciom (wœród
których dominowa³a elita chojnowskiego biznesu i polityki) dopisywa³y szampañskie
humory.

klor krzewiony z pokolenia na pokolenie.
Kultura regionalna w narodzie nie ginie.
PóŸniej nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie
pami¹tkowej gabloty. Burmistrz Jan Serkies,
wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie.
G³ówna bohaterka tego wieczoru, pani Alicja
Dul, od zawsze zwi¹zana z „Jubilatk¹” przedstawi³a pokrótce dzieje kawiarni.
Œpiewom sto lat nie by³o koñca. Muzycznie
czas umili³ zespó³ KOCIUBY. Ale nie tylko.
Wszyscy czekali na legendarnych KANIBALI.
I pop³ynê³y ze sceny, niezapomniane szlagiery, z czasów gdy ten zespó³, rozpoczyna³

A my ze swej strony ¿yczymy pani Alicji Dul
wytrwa³oœci, cierpliwoœci, dobrych
pomys³ów i kolejnych 40 lat, w dzia³alnoœci
tego, jednego z wielu, punktu kulturalnego w
naszym mieœcie.
Piotr Misikiewicz
fot. Bogdan Misikiewicz

WSPOMNIENIE
Z HARCERSKIEGO LATA
W tym roku Hufiec ZHP Chojnów zorganizo-wa³ dwie formy wypoczynku letniego:
Stanicê harcersk¹ w Rokitach i harcersk¹
koloniê w Bielawie.
Stanica w Rokitach jest form¹ nie obozowej
akcji letniej dla dzieci z gminy Chojnów.
Od 1 lipca do 8 sierpnia uczestnicy Stanicy
mogli siê przenieœæ w czasy œredniowiecza dok³adnie do grodu zamku Camelot. Przez
cztery turnusy prowadzone by³y tu warsztaty
muzyczne, teatralne, taneczne, gry i zabawy,
m.in. wyprawa w poszukiwaniu eliksiru
szczêœcia czy skarbu Templariuszy. Gród
zamku Camelot posiada³ swoj¹ bramê oraz
flagê, która by³a wci¹gana na maszt zawsze
na porannych apelach.
Drug¹ akcj¹ letni¹ by³a kolonia harcerska
w Bielawie. Trwa³a ona od 1 do 14 sierpnia.
Bielawa to miasto po³o¿one wœród Gór Sowich,
które posiadaj¹ swój urok.
Nie by³o czasu na nudê. Program by³ zró¿nicowany i ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Na uczestników kolonii czeka³y wycieczki
w góry, na basen i do pobliskiego oœrodka
wczasowego nad zalewem. Nie zabrak³o
œpiewów i pl¹sów harcerskich.
Podsumowuj¹c obydwie akcje letnie, Harcerskie Lato 2005 by³o udane. Dopisa³a pogoda,
m³odzie¿ bawi³a siê znakomicie i przekona³a
siê, ¿e byæ harcerzem to fajna sprawa.

Trzeba podkreœliæ, ¿e instruktorzy harcerscy
to wolontariusze, którzy pracuj¹ spo³ecznie
prowadz¹c na co dzieñ dru¿yny harcerskie
oraz wspó³pracuj¹c w organizowanych przez
ZHP Hufiec Chojnów wszelkich akcjach.
Prawdziw¹ nagrod¹ dla nich jest uœmiech dzieci,
a tego lata go nie brakowa³o!
T¹ drog¹ informujemy, ¿e nasz rok harcerski
zakoñczymy obchodami 30-lecia Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego w Chojnowie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze
imprezy.
Jednoczeœnie zapraszamy chêtnych (z w³asnym sprzêtem) do bezp³atnej nauki gry na gitarze prowadzonej przez naszych harcerzy w
miesi¹cu paŸdzierniku (czwartki o godz.
17.30) w Harcówce ZHP – Dom Chemika.
Czuwaj
pwd Aleksandra £ysiak HO
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Chojnowski Hyde Park

Kamazem
po torach
To nie ¿art. Aktualnie trwaj¹ prace nad modernizacj¹ torowiska linii kolejowej Wroc³aw Wêgliniec. Jeœli ktoœ z Czytelników nie by³
ostatnio na naszym dworcu kolejowym, to
niech tam nie idzie. Niech poczeka do przysz³ego roku, gdy zostan¹ zakoñczone prace.
Chojnowski dworzec ma zachowaæ swój pierwotny wystrój z pocz¹tku XX wieku. W przysz³ym roku powróc¹ charakterystyczne daszki
nad peronami, a perony bêd¹ wy³o¿one kostk¹.
Utrudnieniem tych prac jest ci¹g³y ruch poci¹gów osobowych i towarowych. Ruch odbywa siê tylko jednym torem. Po drugim je¿d¿¹
ka-mazy i tatry osuwaj¹ce masy ziemi i
t³ucznia. Kierowcy tych pojazdów pochodz¹ z
ró¿nych stron naszego kraju. Jednym z nich
by³ Pan Krzysiek z Warszawy. Trafi³ tu na
zastêpstwo kolegi. Po pracy uda³o mu siê
poznaæ Chojnów i okolice. I chocia¿
Chojnów to nie Warszawa, to jednak mamy
wiele cieka-wych miejsc. S¹ i takie, których
warszawiacy mogliby nam pozazdroœciæ.

Wieœci z KP
O Wyimaginowana mafia
15 wrzeœnia dy¿urny chojnowskiego komisariatu odebra³ niepokoj¹ce zawiadomienie.
Zdenerwowany mê¿czyzna opowiada³ o niecodziennym zdarzeniu jakie mia³o miejsce kilka chwil wczeœniej.
Ów mê¿czyzna wraca³ w³aœnie z Niemiec,
gdzie zakupi³ passata na zlecenie pewnego
duchownego. W Jaroszówce drogê zajecha³y
mu dwa ciemne samochody. Z jednego z nich
wysiad³ ros³y mê¿czyzna kieruj¹c siê wprost
na przera¿onego kierowcê. Zakapturzony osi³ek bez s³owa wyci¹gn¹³ poszkodowanego
z samochodu nieco go przy tym poturbowa³
i z piskiem opon odjecha³. Za nim pozosta³e auta.
Nasz bohater zosta³ na drodze os³upia³y, przestraszony i jednoczeœnie szczêœliwy, ¿e uszed³
z ¿yciem z mafijnego napadu. Och³on¹wszy
nieco skierowa³ siê do najbli¿szego domostwa
sk¹d zadzwoni³ na policjê.
Chojnowscy policjanci z przejêciem wys³uchali niecodziennej w naszej spokojnej okolicy opowieœci i natychmiast przyst¹pili do rutynowych czynnoœci. Do akcji w³¹czy³a siê
nawet sekcja kryminalna z Legnicy. Dzia³ania by³y prê¿ne i bardzo efektywne. Ju¿ po
kilku godzinach okaza³o siê, ¿e ca³a historia
to…. blef.
Pseudoposzkodowany wymyœli³ sensacyjne
zdarzenie maj¹c nadziejê, ¿e uda mu siê
w ten sposób wejœæ w posiadanie niema³ej
gotówki. Plan siê nie powiód³. Ksi¹dz odzyska³ pieni¹dze i zamówi³ auto u uczciwego
„handlarza”, a ten nieuczciwy bêdzie teraz
odpowiada³ za zawiadomienie o niepope³nionym przestêpstwie.
eg

O To s¹ przestêpcy

Okazuje siê, ¿e ³atwiej tu wypocz¹æ i znaleŸæ
zaciszne miejsca na przesympatyczne
imprezy. To opinia mieszkañca Warszawy.
My zazwyczaj narze-kamy. A mo¿e za du¿o
narzekamy?
Powstaje równie¿ nowy wiadukt kolejowy,
który u³atwi przejazd w kierunku Goliszowa.
Stary, w¹ski bêdzie wykorzystywany przez
pieszych i rowerzystów.
Prace zwi¹zane z modernizacj¹ chojnowskiego dworca zostan¹ zakoñczone w przysz³ym
roku. Wtedy tak¿e minie 160 lat od uruchomienia tej linii kolejowej. Warto o tym pamiêtaæ, gdy¿ rozwój kolejnictwa na Dolnym
Œl¹sku w po³owie XIX wieku przyczyni³ siê
równie¿ do rozwoju naszego miasta.
Jerzy Kucharski
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Pijani kierowcy wioz¹ œmieræ - o prawdziwoœci tego has³a nikogo nie trzeba przekonywaæ.
Wydaje siê jednak, ¿e wielu posiadaczy
mechanicznych czy niemechanicznych
pojazdów w chwilach alkoholowego upojenia
zupe³nie o tym zapomina – a bezmyœlnych
kierowców na naszych drogach jest coraz
wiêcej.
Chojnowska policja odnotowa³a w tym roku
znaczny wzrost kolizji i wypadków drogowych z ofiarami.
Od stycznia 2005 r. na terenie dzia³añ naszego komisariatu by³o 29 wypadków i 147 kolizji. Przyczyn¹ wielu z nich jest alkohol. Najbardziej uci¹¿liwi, wed³ug funkcjonariuszy, s¹
pijani rowerzyœci.
- NietrzeŸwy rowerzysta stwarza takie same
zagro¿enie na drodze jak pijany kierowca
samochodu– mówi komendant KP Chojnów
kom. mgr Adam Grabas - Najbardziej niepokoj¹cy jest fakt, ¿e ukarani kierowcy nie zdaj¹
sobie sprawy, ¿e zasiadaj¹c ponownie za kierownic¹, nawet bêd¹c trzeŸwymi, pope³niaj¹
kolejne przestêpstwo.

W chwili, kiedy u kierowcy policja stwierdzi
minimum 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, badany staje siê przestêpc¹.
W myœl art. 178a § 1 – „kto znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu l¹dowym, wodnym lub
powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat dwóch”. W tym samym art. w § 2 czytamy – „kto znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego,
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie
zamieszkania inny pojazd ni¿ okreœlony w paragrafie 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do roku”.
- Zdarza siê, ¿e mimo zakazów s¹dowych kierowca nadal prowadzi pojazd – dodaje komendant. – To jest kolejne, zupe³nie odrêbne przestêpstwo, za które kierowca bêdzie ponownie
karany.
W ostatnich latach na naszych drogach pojawi³y siê setki, sprowadzanych z ró¿nych stron
Europy, samochodów, których wiek i stan
techniczny pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia.
Brawura, brak wyobraŸni i wreszcie nieodpowiedzialnoœæ po spo¿yciu alkoholu doprowadzaj¹ do tragedii, czêsto osób postronnych.
- Przykro to mówiæ, ale coraz trudniej jest
nam nad tym zapanowaæ – wyjaœnia komendant. – Mandaty, wnioski do s¹du, odbieranie
praw jazdy – wszystko to nie przynosi po¿¹danych rezultatów. Je¿eli osoby, które siadaj¹ za kierownic¹ po spo¿yciu alkoholu maj¹ za
nic ludzkie ¿ycie, trudno w takiej sytuacji
egzekwowaæ przestrzeganie prawa.
Warszawscy policjanci chc¹ publikowaæ w internecie i gazetach zdjêcia pijanych kierowców.
Jesteœmy jak najbardziej „za”, tylko, co na to
ustawa o ochronie danych osobowych?!
Zanim wsi¹dziesz za kierownicê po spo¿yciu nawet minimalnej dawki alkoholu pomyœl o ewentualnych konsekwencjach.
Co dziesi¹ty wypadek powoduj¹ nietrzeŸwi
kierowcy!
eg
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom piêtrowy na osiedlu Wyspiañskiego w Chojnowie o pow. 200 m2 na dzia³ce
475 m2, po remoncie, ogrzewanie kominkowe+gazowe,
do zamieszkania, gara¿ wolnostoj¹cy - pilne. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.
Okazja - komfortowy dom wolnostoj¹cy dwupiêtrowy, podpiwniczony, salon, 2 ³azienki, 5 pokoi,
kuchnia, jadalnia z kominkiem, ogrzewanie gazowe
i na drzewo, dzia³ka 650 m2, cena 375.000 z³. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.
Sprzedam dom, ul. Mickiewicza 8a, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-97.
Sprzedam dom do zamieszkania, piêtrowy, nowy, pow. 120 m2+gara¿, ogrodzony, dzia³ka zagospodarowana, ogrzewanie gazowe, w rozliczeniu - mieszkanie. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-70 wieczorem
lub 0695-698-826.
m2,

Sprzedam mieszkanie o pow. 65
Ip., ul. £okietka 7d/4, Chojnów, wysoki standard. Wiadomoœæ: tel. 818-60-38 po godz. 21 lub 0602-118-526.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 51,7 m2,
parter, po kapitalnym remoncie, ogrzewanie centralne - elektryczne, nowe, piwnica, komórka, strych,
cena 58 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0602-586-339 lub
0608-584-130.
Sprzedam mieszkanie 65 m2, ul. £okietka wraz
z meblami kuchennymi, wymienione okna, drewniane
pod³ogi, 4 pokoje, barek, kominek. Wiadomoœæ:
tel. 818-62-34 lub 0663-024-170.
Zamieniê mieszkanie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka w nowym budownictwie, po remoncie w
cen-trum Chojnowa, na podobne lub mniejsze o
zbli¿o-nym standardzie w Legnicy lub okolicach

Chojno-wa, mo¿e byæ w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 819-64-82.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w Chojnowie, parter, 3 pokoje, kuchnia, wc,
³azienka, 69 m2, na dwa mieszkania 1.pokojowe
i 2.pokojowe w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0509-869-458.

Sprzedam choinki (œwierk) z bry³¹
ziemi, doskona³e do gruntu przed
zim¹ lub donicy na œwiêta, wiosn¹
do ogrodu.
Bardzo du¿y wybór.
Wysokoœæ od 1,2 do 2,5 m.
Sprzeda¿ od 1.10.2005 r.
Cena niezmienna od 5 lat - 10 z³/szt.

Zamieniê mieszkanie komunalne, kawalerkê
28 m2, parter w nowym budownictwie, po generalnym remoncie na wiêksze, sp³acê zad³u¿enie. Wiadomoœæ: tel. 0880-058-222 lub 0693-787-048 lub
818-84-69.

Zamówienia pod nr telefonów
0608-556-221
81-91-724 po godz. 18.00.

Kupiê mieszkanie 3.pokojowe, Ip., w nowym
budownictwie o wysokim standardzie. Wiadomoœæ:
tel. 818-81-94 lub 0887-229-836.

Posiadam trzypokojowe mieszkanie do wynajêcia
na ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: tel. 0509-656-277.
Posiadam do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 818-67-34.
Posiadam 2.pokojowe mieszkanie do wynajêcia
w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 818-76-77.

US£UGI
Kursy prawa jazdy kat. B. Wiadomoœæ:
tel. 0880-132-195.
Korepetycje z jêzyka niemieckiego dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i liceum. Wiadomoœæ: tel. 0888-459-525.

INNE
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one w po³udniowej czêœci miasta miêdzy ulicami: Asnyka
i Z³otoryjsk¹ o pow. od 844 m 2 do 1333 m 2 .
Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.
Sprzedam gara¿ w³asnoœciowy z gruntami.
Lokalizacja - za “Biedronk¹" - wjazd od ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 818-82-89 lub 0604-439-221.

"CALLA"
Ryszard Szymañski
OFERUJEMY:
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

Urz¹d Miejski
59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1, tel. 076 81-88-285, fax 076 81-87-515
e-meil - urzad.miejski@chojnow.net.pl

Sk³ad opa³u,
skup z³omu

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza przetarg nieograniczony na:
zakup wraz z dostaw¹ pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- papier, plastik, szk³o
Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV):
25 22 33 00 - 3 - pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych

FHU "DANA" Danuta Marciniszyn
Chojnów ul. Zielona 2
(teren tartaku)
wjazd od ul. Zielonej i Drzyma³y

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie
Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów II piêtro pokój nr 13 B
lub za poœrednictwem poczty Cena specyfikacji 6,00+ koszt przesy³ki.
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych.
3. Termin realizacji zamówienia 30.11.2005 r.
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24 ust.1 i 2
oraz z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19 poz.177 ze zmn.) oraz spe³niaj¹cy jednoczeœnie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wymagane wadium w wysokoœci 1 700,00 z³
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena - znaczenie - 100%
7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat).
termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 19.10.2005 r. o godz. 9.00.
8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie 19.10.2005 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiaj¹cego,
II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ).
9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany z³o¿on¹ ofert¹ do dnia 18.11.2005 r.
10. Osoba upowa¿niona do kontaktów: Józef Kowalski tel. 076 81 86 681.
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OKAZJA - NOWOŒÆ

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 reklamacje odnoœnie
jakoœci wêgla!
* Transport i roz³adunek do piwnic
w cenie zakupu!
GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/611

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
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 7 listopada 2005 r.
o godz. 1200 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 31 paŸdziernika 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/. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 350 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 13864400000001490620000020 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.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 19/611

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ 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 – dot. dz. nr 379/1.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 4 listopada 2005 r. o godz. 1100 – na dz. 34/4,
o godz. 1130 – na dz. 379/1 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 28 paŸdziernika 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¿ 400 z³ – dot. dz. 34/4
i 350 z³ – dot. dz. 379/1.
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
13864400000001490620000020 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.
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Wybory prezydenckie – 9.10.2005 r.
Sk³ady Obwodowych Komisji Wyborczych w Chojnowie
1. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Chojnowie z siedzib¹
w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie, ul. Ma³achowskiego 5
1. Danuta Miller
- Przewodnicz¹ca komisji
2. Henryk Iwanicki
- Z-ca Przewodnicz¹cej komisji
3. Zdzis³aw Szymaszek
- cz³onek komisji
4. Kacper Ruta
- cz³onek komisji
5. Bogus³aw Pabis
- cz³onek komisji
6. Ma³gorzata Hojdycz-Smoliñska
- cz³onek komisji
7. El¿bieta Cichocka
- cz³onek komisji
8. Artur Szczepanowski
- cz³onek komisji
9. Zbigniew Trawka
- cz³onek komisji
10. Barbara Kuta
- cz³onek komisji
2. Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Chojnowie z siedzib¹
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, ul. Koœciuszki 30
1. Julian Skowron
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Monika Kosiorowska
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Jacek Rosiñski
- cz³onek komisji
4. Bogumi³a Pabis
- cz³onek komisji
5. Ma³gorzata Malik
- cz³onek komisji
6. Kazimiera Czmil
- cz³onek komisji
7. Patryk Walasek
- cz³onek komisji
8. Andrzej Piwowarczyk
- cz³onek komisji
9. Iwona Jakubowska
- cz³onek komisji
10. Jadwiga Malik
- cz³onek komisji
3. Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Chojnowie z siedzib¹
w Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie, ul. Konarskiego 4
1. Mariusz Szewczyk
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Kornel Pawlak
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Teresa Miller
- cz³onek komisji
4. Arkadiusz Pabis
- cz³onek komisji
5. Alicja Wróbel
- cz³onek komisji
6. Zdzis³aw Karpiak
- cz³onek komisji
7. Artur Kasprzak
- cz³onek komisji
8. Beata Ni¿yñska
- cz³onek komisji
9. Ma³gorzata Karpiak
- cz³onek komisji
10. Teresa Marciniszyn
- cz³onek komisji

4. Agata Peimal
5. Irena Wujtak
6. Maria Chuda
7. Bartosz Podhorodecki
8. Izabela Marciniszyn
9. Monika Lekka
10. Ma³gorzata Nowakowska

- cz³onek komisji
- cz³onek komisji
- cz³onek komisji
- cz³onek komisji
- cz³onek komisji
- cz³onek komisji
- cz³onek komisji

7. Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 w Chojnowie z siedzib¹
w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêgnacyjnym “Niebieski Parasol”
w Chojnowie, ul. Szpitalna 20
1. Andrzej Wierzbicki
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Marta Pi¹tek
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Maria Szczepanowska
- cz³onek komisji
4. El¿bieta Pawlak
- cz³onek komisji
5. Ryszard Malik
- cz³onek komisji
6. Ma³gorzata Szczepanowska
- cz³onek komisji
7. Lidia Trawka
- cz³onek komisji
8. Ewelina Iwanicka-Sankiewicza
- cz³onek komisji
9. £ucja Rewaj
- cz³onek komisji
11. Renata Bisiorek
- cz³onek komisji

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544 z póŸn. zm.)
podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarz¹dzonych na dzieñ 9 paŸdziernika 2005 r.

4. Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Chojnowie z siedzib¹
w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18
1. Józef Chudzik
- Przewodnicz¹cy komisji
2. £ucja Iwanicka
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Jan Denisiak
- cz³onek komisji
4. Zofia Bernasiewicz
- cz³onek komisji
5. Krzysztof Karpiak
- cz³onek komisji
6. Monika Gul
- cz³onek komisji
7. Jolanta Jankowska
- cz³onek komisji
8. Zofia Czajkowska
- cz³onek komisji
9. Zofia Kaczorowska
- cz³onek komisji
10. Ewa Szlêk
- cz³onek komisji
5. Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Chojnowie z siedzib¹
w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie, ul. Krasickiego 1
1. Józef Kulas
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Przemys³aw P³omiñski
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Artur Michnej
- cz³onek komisji
4. Maciej Ko³odziejczyk
- cz³onek komisji
5. Ewelina Karpiak
- cz³onek komisji
6. Iwona Gruszka
- cz³onek komisji
7. Anna Konarska
- cz³onek komisji
8. Marzena Rogowska
- cz³onek komisji
9. Tomasz Rej
- cz³onek komisji
10. Margareta Krzeœniowska
- cz³onek komisji
6. Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Chojnowie z siedzib¹
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, ul. Kiliñskiego 23
1. Edward Szczepanowski
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Czes³aw Demiañczuk
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Patrycja Œwi¹tek
- cz³onek komisji
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G³osowanie odbêdzie siê w lokalach wyborczych w dniu 9 paŸdziernika 2005 r.
od godz. 6.00 do godz. 20.00. W przypadku ponownego g³osowania, II tura
g³osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbêdzie siê
w dniu 23 paŸdziernika 2005 r. od. godz. 6.00 do godz. 20.00. Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w
Choj-nowie przy ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.
Burmistrz Miasta Chojnowa
/…/ Jan Serkies
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Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych
mê¿czyzn urodzonych w 1987 roku

Og³oszenie
Burmistrza Miasta
Chojnowa

Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.
2416 z póŸn. zmianami) oraz § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i ust. 2, § 4, § 5, § 6 ust. 1 i ust.
2, § 7 i § 11 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 5 maja
1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 40, poz.
173 z póŸn. zm.) podaje siê do wiadomoœci, ¿e w okresie od 24 paŸ-dziernika 2005 r. do 28 paŸdziernika 2005 r. - przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa
Na pods.art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi
zmianami) zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa w dniach od 14.10.
2005 r. do 28.11.2005 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie: 59-225 Chojnów, Plac
Zamkowy nr 1, w pokoju nr 10,
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do rejestracji podlegaj¹ mê¿czyŸni, obywatele
polscy, urodzeni w roku 1987 r., zameldowani na pobyt sta³y lub czasowy
trwaj¹cy ponad 2 miesi¹ce, na terenie miasta Chojnowa. Obowi¹zkowi
zg³oszenia siê do rejestracji podlegaj¹ tak¿e mê¿czyŸni, którzy nie ukoñczyli
24 lat ¿ycia, je¿eli nie maj¹ uregulowanego stosunku do s³u¿by wojskowej.
Rejestracja odbêdzie siê w sali nr 11, IIp. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
Przedpoborowy obowi¹zany jest osobiœcie zg³osiæ siê do rejestracji w terminie i miejscu okreœlonym w obwieszczeniu lub wezwaniu imiennym.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego
z obowi¹zku zg³oszenia siê do rejestracji.
Przedpoborowy zg³aszaj¹cy siê do rejestracji obowi¹zany jest przedstawiæ
dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy
stwierdziæ jego to¿samoœæ. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego
zg³oszenia siê do rejestracji wskutek kalectwa, u³omnoœci lub choroby
ob³o¿nej, mo¿e spe³niæ ten obowi¹zek za poœrednictwem pe³noletniego
cz³onka najbli¿szej rodziny. W takim przypadku, osoba dokonuj¹ca zg³oszenia
przedpoborowego obowi¹zana jest przedstawiæ dokument stwierdzaj¹cy
niemo¿noœæ osobistego zg³oszenia siê przedpoborowego, w³asny dowód osobisty oraz wy¿ej wym. dokumenty. Przedpoborowy obowi¹zany jest zawiadomiæ pisemnie, osobiœcie lub za poœrednictwem innej osoby, w³aœciwego burmistrza, o przeszkodach zg³oszenia siê do rejestracji - najpóŸniej w dniu wyznaczonym na zg³oszenie siê do rejestracji. Przedpoborowy, który po
rozpoczêciu rejestracji zamierza zmieniæ miejsce pobytu, obowi¹zany jest
zg³osiæ siê do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu. W razie
niezg³oszenia siê przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny,
Burmistrz Miasta nak³ada grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê w trybie przepisów o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art. 31 ust. 6 cytowanej wy¿ej ustawy.
Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zg³osz¹ siê we
w³aœciwym czasie i miejscu do rejestracji, lub nie przed³o¿¹ wymaganych
dokumentów, podlegaj¹, w myœl. art. 224 pkt 1 powo³anej wy¿ej ustawy, grzywnie lub karze ograniczenia wolnoœci.
Burmistrz Miasta
Chojnowa
Chojnów, dnia 26 wrzeœnia 2005r.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmianami studium
odbêdzie siê w dniu
9.11.2005 r. w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie: 59225 Chojnów, Plac Zamkowy nr
1,
w
pokoju
nr 10, o godzinie 10.00.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy,
osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, mog¹
wnosiæ uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie
do Burmistrza Miasta Chojnowa
na adres: 59-225 Chojnów, Plac
Zamkowy 1, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19.12.2005 r.
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