Chojnowskie rozmaitoœci
Wydzia³ GGiOŒ informuje:
Zgodnie z art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póŸn.
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
13.01.2005r. do 2.02.2005r. wykazu lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y
w drodze bez-przetargowej na rzecz najemców znajduj¹cych siê w budynkach
po³o¿onych przy ul. Witosa (Zarz¹dzenie
Burmistrza
Miasta
Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2004 r. Nr 120/2004).
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 9.02.2005 r.

Przymiarki na Parkowej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wroc³awiu planuje remont drogi
krajowej Nr 94 na odcinku od wêz³a w Krzywej do miejscowoœci Michów.
11 stycznia w urzêdzie odby³o siê spotkanie
przedstawicieli Wroc³awskiego Biura Projektów we Wroc³awiu, które w imieniu inwestora – GDDKiA opracowuje dokumentacjê na remont w/w drogi.
Spotkanie dotyczy³o ustalenia optymalnych
warunków ewentualnych objazdów wyznaczonych na czas robót.
Plan prac przewiduje do wykonania w pierwszej kolejnoœci remonty mostów drogowych,
a nastêpnie remont nawierzchni i przebudowy
skrzy¿owañ.
Burmistrz zaproponowa³ na czas budowy objazd ulicami Boles³awieck¹ i Z³otoryjsk¹,
podkreœlaj¹c koniecznoœæ remontu mostu
w ul. Z³otoryjskiej.
Jednoczeœnie zawnioskowa³ o przebudowê
skrzy¿owania ulic Z³otoryjska-Parkowa Wojska Polskiego oraz przebudowê w³¹czeñ
do ul. Parkowej, wjazdu z ul. Legnickiej i
Bo-les³awieckiej.
Propozycje te musz¹ uzyskaæ zgodê Starostwa Powiatowego w Legnicy, wymienione
ulice i obiekt mostowy w ul. Z³otoryjskiej s¹
bowiem w gestii Powiatowego Zarz¹du Dróg
w Legnicy.

Dostêp do informacji
W Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr
5 - parter - zosta³o uruchomione stanowisko
komputerowe, które umo¿liwia mieszkañcom
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miasta Chojnowa pozyskanie informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji
Publicznej, portalach internetowych miasta
Chojnowa oraz w portalach urzêdów administracji publicznej. Stanowisko komputerowe
jest miejscem o charakterze publicznym, ogólnodostêpnym dla mieszkañców miasta Chojnowa i czynne jest w godzinach pracy urzêdu. Pracownicy wydzia³u sprawuj¹ nadzór
nad funkcjonowaniem stanowiska.

Na sesji o s³u¿bie zdrowia
i „mieszkaniówce”
Pierwsza w tym roku sesja rady miejskiej
odbêdzie siê w najbli¿sz¹ œrodê, 26 stycznia
o godzinie 14.00.
Wiod¹cymi tematami obrad bêd¹ informacje
o przygotowaniu chojnowskiej s³u¿by zdrowia do dzia³alnoœci w 2005 r i planie pracy
Miejskiej Komisji Mieszkaniowej na rok bie¿¹cy. Radni pracowaæ bêd¹ nad kilkom uchwa³ami, z których jedna dotyczy odwo³ania
przewodnicz¹cego rady.

W podziêkowaniu
przedsiêbiorcom
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ noworoczne spotkania
w³adz miasta z lokalnymi przedsiêbiorcami.
20 stycznia, do sali w „Domu Chemika” przybyli w³aœciciele mniejszych i wiêkszych firm,
którzy odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza.
- Noworoczne spotkanie ma byæ podziêko-

waniem od w³adz samorz¹dowych za to, co
przedsiêbiorcy robi¹ dla naszego miasta mówi burmistrz Jan Serkies. - Ponadto
wierzê, ¿e tego typu spotkania integruj¹ i s¹
przyczynkiem do wspó³pracy, zarówno
miêdzy samorz¹dem a przedsiêbiorcami, jak
i miêdzy samymi firmami.
Spotkanie uœwietni³ wystêp zespo³u Al. Antico
ze Szko³y Podstawowej nr 4, który gra muzykê dawn¹. Œredniowieczne melodie i kolêdy
w oryginalnym brzmieniu, wprowadzi³y na
salê niecodzienny klimat, w którym zdecydowanie ³atwiej rozmawia³o siê o dotychczasowych osi¹gniêciach i planach na przysz³oœæ.

Przyjmuj¹
podania
o
pracê
Dzia³aj¹ca od kilku
lat chojnowska firma „Feerum” s.c. Daniel
Janusz, Jaro-s³aw Urban, kupi³a 5 hektarów
ziemi
wraz
z nieruchomoœciami po by³ych zak³adach
Dolpakartu, którymi od jakiegoœ czasu zarz¹dza³ syndyk.
„Feerum” zajmuje siê g³ównie produkcj¹
obiektów magazynowo-suszarniczych i swoim zasiêgiem obejmuje ca³¹ Polskê.
- Koniunktura w rolnictwie zdecydowanie siê
poprawi³a - mówi wspó³w³aœciciel Daniel
Janusz. - Zapotrzebowanie na nasz¹ produkcjê
jest ogromne, dlatego firma niemal od pocz¹tku sukcesywnie siê rozwija. To dla nas
powód do zadowolenia, ale myœlê, ¿e tak¿e
i dla mieszkañców Chojnowa. Zakupione nieruchomoœci remontujemy, w kwietniu chcemy
uruchomiæ produkcjê, dlatego poszukujemy
pracowników. Zamierzamy zatrudniæ oko³o
30 osób. Potrzebujemy m.in. spawaczy, tokarzy, frezerów, blacharzy, pracowników pracuj¹cych na wysokoœciach.
Zainteresowanych odsy³amy wiêc do siedziby firmy na ul. Fabryczn¹ 1.
Bli¿sze informacje pod nr tel. 8188485.

Modernizacja boiska
Dziêki staraniom Urzêdu Miejskiego zosta³y
przyznane œrodki na modernizacjê boiska
przy SP3 w Chojnowie. Wniosek z³o¿ony
w Fundacji “Polska MiedŸ” zosta³ pozytywnie rozpatrzony przez zarz¹d, który przeznaczy³ na ten cel 25.000 z³. Drugie tyle do³o¿y miasto. Uczniowie SP 3 wkrótce bêd¹
mogli cieszyæ siê now¹, zmodernizowan¹
baz¹ sportow¹.
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Uwaga wêdkarze
PZW Ko³o „Dolzamet w Chojnowie informuje, ¿e 30.01.2005 r. odbêdzie siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze w sali przy ul. Fabrycznej (lokal
p. Tomasia). Pierwszy termin - godz. 10.00, drugi termin - godz. 10.30.
Obecnoœæ cz³onków obowi¹zkowa.
Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów - Miasto zaprasza zrzeszonych w Kole
na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbêdzie siê 20 lutego 2005 r. o
godz. 9.00 w auli Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ul. Witosa (wejœcie od
podwórza). Przy braku kworum ustala siê drugi termin zebrania na godz. 9.30
w tym samym dniu, tj. 20 lutego 2005 r. w tym samym miejscu.
Ze wzglêdu na wa¿noœæ poruszanych spraw prosimy o liczne przybycie na
zebranie.

Podatek za pieska
31 marca 2005 roku up³ywa termin p³atnoœci podatku od posiadnia psów za 2005r.
W bie¿¹cym roku stawka podatku od jednego psa wynosi
21,00 z³.
Podatek nale¿y wp³acaæ w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie lub na rachunek bankowy:
Urz¹d Miejski w Chojnowie Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
13864400000001490620000020.
Podatnikami podatku od posiadania psów s¹ osoby fizyczne
posiadaj¹ce psy.
Podatku od posiadania psów nie pobiera siê:
1) z tytu³u posiadania psa bêd¹cego pomoc¹ dla osoby niepe³nosprawnej (niewidomej, g³uchoniemej, niedo³ê¿nej),
2) z tytu³u posiadania psa od osób samotnych w wieku powy¿ej 65 lat,
3) z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania
gospodarstw rolnych (w przypadku, gdy w gospodarstwie s¹
nie wiêcej ni¿ dwa psy).
Podatek od posiadania psów p³atny jest bez wezwania
do 31 marca danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni
od dnia wejœcia w posiadanie psa.
Podatek od posiadania psów pobiera siê w po³owie stawek,
je¿eli osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.

Jubilatka zaprasza
28 stycznia kawiarnia „Jubilatka” organizuje koncert muzyczny, podczas którego wyst¹pi zespó³ Deja Vu i Fusion Jazz.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych w najbli¿szy pi¹tek na godz. 20.00 - wstêp tylko 5,00 z³.
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Urz¹d Miejski
pl.Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Burmistrz Miasta
Chojnowa
OG£ASZA

Przetarg nieograniczony na:
Opracowanie zmiany ustaleñ
planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego w zakresie jednostki œródmiejskiej
1.Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia
mo¿na pobieraæ od dnia 24 stycznia 2005 r.
w siedzibie zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, II piêtro
pokój nr 10. Cena specyfikacji 20 z³ brutto.
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert
wariantowych i czêœciowych,
3. Termin realizacji zamówienia 200 dni od dnia
podpisania umowy do dnia wy³o¿enia planu do
publicznego wgl¹du.
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 z póŸ. zm.).
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto (wg za³¹cznika nr 2) – znaczenie 100 %
6. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego w pokoju nr 6 (Sekretariat). Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 16 lutego 2005 r.
do godz. 9.00 .
7. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 16 luty 2005 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiaj¹cego,
II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ).
8. Wykonawca bêdzie zwi¹zany z ofert¹ do 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna siê z up³ywem terminu
sk³adania ofert.
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Pocz¹tek nowego roku jest okazj¹ do podsumowania roku minionego.
Szczegó³ow¹ relacjê z ca³orocznej dzia³alnoœci urzêdu zda³ burmistrz miasta podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Z tego obszernego sprawozdania wybraliœmy
kilka, naszym zdaniem najistotniejszych dla mieszkañców kwestii, które s³u¿by
samorz¹dowe zrealizowa³y w 2004 r.

Sprawozdanie Burmistrza
z realizacji programu dzia³ania w 2004 roku
(wyci¹g)
W zakresie inwestycji wykonano
zaplanowane zadania:
- przeprowadzono remont sto³ówki z zapleczem kuchennym w Gimnazjum nr 1,
- zakoñczono termomodernizacjê Szko³y Podstawowej nr 4,
- zakoñczono budowê ulicy Nowej z odwodnieniem i przebudow¹ odcinka instalacji ogólnosp³awnej,
- przeprowadzono wymianê zaplanowanych
nawierzchni chodników.
Ponadto wykonano:
- now¹ nawierzchniê asfaltow¹ na ul. Wolnoœci
(od ul. Rynek do ul. Reja),
- sieæ kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego i Staffa,
- renowacjê piaskowcowych obramieñ okiennych i drzwi bocznych Zamku Piastowskiego,
- kot³owniê gazow¹ w budynku Miejskiego Domu
Kultury przy ul.Ma³achowskiego 5,
- wewnêtrzn¹ instalacjê c.o. w budynku Muzeum Regionalnego Pl. Zamkowy 3,
- oœwietlenie uliczne w ci¹gu ulicy £u¿yckiej
w Chojnowie.
Pozyskano œrodki pozabud¿etowe na prowadzone inwestycje:
- dotacja z WFOŒiGW w wysokoœci 302.000 z³
na termomodernizacjê budynków SP Nr 4,
- dotacja z WFOŒiGW w wysokoœci 23.700 z³
oraz po¿yczka WFOŒiGW w wysokoœci 23.700 z³
na budowê kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa i
Broniewskiego,
- dotacja z WFOŒiGW w wysokoœci 36.120 z³
na budowê kot³owni gazowej w budynku MDK,
- dotacja w ramach Kontraktu dla województwa dolnoœl¹skiego na rok 2004 w wysokoœci
70.000 z³ na przebudowê zaplecza kuchennego
oraz sto³ówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1,
- dotacja z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego w wysokoœci 20.000 z³
na renowacjê piaskowcowych obramieñ okien
i drzwi w budynku muzeum,
- dotacja z PFRON we Wroc³awiu w wysokoœci 68.000 z³ na zakup samochodu osobowy
typu bus dla Warsztatów Terapii Zajêciowej
w Chojnowie.
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W zakresie wykonywania projektów
budowlanych:
* Wykonano dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ przebudowy kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulic: Ciemna, Rynek, Konarskiego.
* Ponadto wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na zadania:
- remont sto³ówki z zapleczem kuchennym
w Gimnazjum nr 1,
- remont k³adki nad rzek¹ w ci¹gu ul. Grodzkiej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ¯eromskiego,
- budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Z³otoryjskiej,
- budowa ulicy Samorz¹dowej,
- budowa kot³owni gazowej w budynku
Miejskiego Domu Kultury,
- budowa oœwietlenia ulicznego w ci¹gach ulic:
£u¿ycka, Kazimierza Wielkiego, Jana Matejki.
* Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych
przy ul. Bielawskiej jest w trakcie opracowywania – w roku bie¿¹cym wykonano niezbêdne
mapy do projektowania oraz plan zagospodarowania terenu. W roku 2005 w drodze przetargu nieograniczonego zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.
* Z zakresu planowania przestrzennego:
- uchwalono plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Samorzadowej i Parkowej,
- przyst¹piono do zmiany ustaleñ studium zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa i zmiany planów miejscowych,
- opracowano wnioski do Urzêdu Marsza³kowskiego o pozyskanie funduszy z Zintegrowanego Programu Rozwoju Gospodarczego –
Dzia³anie 3.1 na uporz¹dkowanie gospodarki
wodno – œciekowej i budowê ulicy Samorz¹dowej.
W zakresie organizacji robót publicznych:
- zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy w Legnicy, Filia w Chojnowie, umowê na roboty
publiczne dla 20 osób w okresie 01.04.04 –
30.09.04 r. na 6 m-cy. Zatrudnienie powy¿sze
realizowane by³o pod k¹tem wykonawstwa
nawierzchni chodników,
- na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych zakupiono 4117 m2 polbruku oraz

inne niezbêdne materia³y do wykonania robót.
Starostwo Powiato-we zakupi³o na swoje chodniki 90 m2 polbruku.
W okresie od kwietnia do grudnia wykonano
w sumie 3527 m2 nawierzchni chodników,
w tym na drogach powiatowych 737 m 2
(m.in. ul. Drzyma³y, Mickiewicza, Chopina,
Reja, Bohaterów Getta Warszawskiego,
Piotra Skargi, Kolejowa).
Z zakupionego polbruku ok. 600 m2 pozosta³o do wykorzystania w roku 2005.
Wykonawstwo w/w chodników przeprowadzono pracownikami robót publicznych, firmy wykonuj¹cej gazoci¹g na ul. Drzyma³y,
oraz dodatkowo zatrudnionymi przez Starostwo
Powiatowe w Legnicy robotnikami publicznymi w iloœci 25 osób na 1,5 m-ca ( 17.11.04
- 31.12.04 r.).
Ponadto w/w pracownicy wykonali szereg prac
remontowych, malarskich oraz porz¹dkowych
na terenie miasta.
W zakresie organizacji prac
interwencyjnych:
Realizowano zatrudnienie na 8 stanowiskach
przez 12 mc-y, na 21 stanowiskach przez
6 m-cy oraz na 6 stanowiskach na 3 m-ce.
Ze wzglêdu na brak œrodków w Powiatowym
Urzêdzie Pracy nie zrealizowano nowego zatrudnienia na 12 m-cy. W ramach powy¿szego zatrudniano sprz¹taczki w podleg³ych jednostkach oraz wykonywano konserwacjê terenów zielonych nie objêtych przetargiem, jak
równie¿ szeroki zakres robót remontowo- malarskich w MDK, Gimnazjum Nr 2, SP Nr 4,
Domu Chemika, Przychodni Rejonowej, Komisariacie Policji, w mieszkaniach komunalnych przewidzianych do zasiedlenia, SP Nr 3
oraz przy renowacji elewacji w Rynku.
W zakresie gospodarki komunalnej
i utrzymania zieleni m.in.:
* wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
asfaltowych ulic miejskich o ³¹cznej powierzchni 700 m2,
* zosta³y zakupione i zamontowane progi podrzutowe na ulicach: Sikorskiego, Maczka,
Koœciuszki, Królowej Jadwigi, Grottgera,
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* zakupiono i zamontowano w ci¹gach ulic na
terenie miasta znaki drogowe (24 szt. - przejœcie dla pieszych, 3 szt. - ograniczenie do 3,5 t,
6 szt. - ograniczenie prêdkoœci do 50 km/h, 10
szt. - ust¹p pierwszeñstwa, 6 szt. - uwaga
dzieci),
* przeprowadzono prace zwi¹zane z odnowieniem oznakowania poziomego: przejœcia
dla pieszych, w ci¹gach dróg miejskich z uwzglêdnieniem szkó³, œwietlic, przedszkoli oraz g³ównych ci¹gów komunikacyjnych /42 przejœcia/,
* wykonano bie¿¹ce naprawy k³adek na
ul. Grodzkiej i ul. Rac³awickiej,
* przeprowadzono kwartalne przegl¹dy stanu
oœwietlenia z przedstawicielami Energii Pro
Koncernu Energetycznego w Chojnowie,
* zakupiono 49 opraw energooszczêdnych,
sodowych (100 W) oœwietlenia, które s¹ systematycznie montowane w miejscach starych
opraw rtêciowych, w ramach umowy na konserwacjê oœwietlenia ulicznego,
* zakupiono kosze uliczne, które zosta³y zamontowane w ci¹gach ulic na terenie miasta /47 sztuk/
* tereny pozosta³e, nie objête przetargiem,
utrzymywano przy pomocy pracowników
interwencyjnych,
* w rejonie fontanny w Rynku posadzono
drzewa /klony kuliste/ zgodnie z projektem
Pani Katarzyny Karasek oraz ustawiono 2 ³awki i
2 donice na kwiaty,
* usuniêto suche drzewa: ul. Witosa, ul. Krasickiego, ul. Sienkiewicza, ul. S³owackiego,
ul. Legnicka, ul. Chmielna, ul. Z³otoryjska,
Park Piastowski – razem 31 szt.,
* przeprowadzono korekty koron drzew,
* w 2004 roku posadzono 100 drzew liœciastych,
71 drzew iglastych, 128 szt. krzewów i pn¹czy,
* w roku 2004 zamontowano nowe ogrody
zabaw przy ul.: Sikorskiego, „Morskiego Oka”,
ul. £okietka, teren w rejonie ul. Kolejowej,
Witosa, Koœciuszki i Pl. Dworcowego, ul. Baczyñskiego, ul. Samorz¹dowa i po 2 huœtawki
w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 3,
* zakupiono 3 huœtawki podwójne i piaskownice
do zamontowania przy ul. Tkackiej w roku 2005.
Z zakresu gospodarki gruntami i ochrony
œrodowiska:
- w 2004 r zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chojnowa zosta³ opracowany projekt zagospodarowania terenu przy ul. Bielawskiej pod zabudowê
jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ wraz z infrastruktur¹ techniczn¹.
Wydzielono dwadzieœcia dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ oraz jedn¹ pod lokalizacjê
stacji transformatorowej.
- na podstawie planu realizacyjnego na zespó³
gara¿y dla samochodów osobowych przy ul. Sikorskiego, dokonano podzia³u na 114 dzia³ek.
W wyniku przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzeda¿ nieruchomoœci przeznaczonych
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pod zabudowê gara¿ami sprzedano 24 dzia³ki.
- nieruchomoœæ po³o¿ona przy ul. Samorz¹dowej
przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod stacjê paliw oraz
motel, by³a przedmiotem dwóch przetargów ustnych nieograniczonych zakoñczonych wynikiem negatywnym. Informacja o przetargach,
poza ustawowym obowi¹zkiem zamieszczenia w prasie lokalnej, zosta³a wys³ana równie¿ do wiêkszych koncernów.
W najbli¿szym czasie zostanie og³oszony kolejny
przetarg na sprzeda¿ przedmiotowej nierchomoœci,
- sprzeda¿ dzia³ki po³o¿onej przy ul. Chmielnej przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ mimo kolejnych przetargów zakoñczy³a siê wynikiem negatywnym. W najbli¿szym czasie zostanie og³oszony kolejny przetarg.
- Uchwa³¹ Nr XXXI/147/04 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 29 wrzeœnia 2004 r. zosta³
zatwierdzony plan gospodarki odpadami dla
Miasta Chojnowa, który nakreœli³ kierunki
zarz¹dzania oraz gospodarowania odpadami.
W wyniku czynnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomoœci
- sprzedano dwie nieruchomoœci zabudowane
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
(przy ul.Chmielnej 14 i przy ul.Koœciuszki)
oraz dwie nieruchomoœci w drodze rokowañ
po dwóch bezskutecznych przetargach przy
ul. Okrzei (by³e przedszkole i portiernia),
- sprzedano jedn¹ dzia³kê w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzielon¹ dzia³k¹ bêdzie spe³nia³a wymogi dzia³ki
budowlanej po³o¿on¹ przy ul. Lubiñskiej (zak³ad wulkanizacyjny),
- oddano umow¹ u¿yczenia do bezp³atnego
u¿ywania dla muzeum Regionalnego w Chojnowie obiekt “Basztê Tkaczy”oraz lokal u¿ytkowy (dawna sto³ówka) dla Chojnowskiego
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej “Barka”
w celu wykonywania dzia³alnoœci statutowej.
- Jak ocenia Pan miniony rok?

O to co uda³o siê zrobiæ z zak³adanego planu i jakie
plany maj¹ w³adze na najbli¿sze miesi¹ce zapytaliœmy
burmistrza Jana Serkiesa.
- By³ to dobry rok dla naszego samorz¹du zarówno pod wzglêdem finansowym, jak i inwestycyjnym. Uda³o siê zrealizowaæ wszystkie planowane na 2004r. zadania, które
mieszkañcy miasta z pewnoœci¹ zauwa¿yli.
Ale s¹ te¿ te niewidoczne, jak np. promocja
miasta, któr¹ prowadzimy od pocz¹tku kadencji. Ma ona na celu nie tylko zaprezentowanie grodu nad Skor¹ poza naszymi granicami, ale i wskazanie przedsiêbiorcom mo¿liwoœci inwestycyjnych.
Dziêki wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem

Pracy wielu naszych mieszkañców znalaz³o w
minionym roku zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych i prac publicznych. Myœlê,
¿e by³a to obopólna korzyœæ - tak dla zatrudnionych, jak i dla miasta.
Kontynuowane s¹ tak¿e rozpoczête kilka miesiêcy temu dzia³ania, które owocowaæ bêd¹
w przysz³oœci. Skierowaliœmy np. pismo do
ministra gospodarki i pracy w sprawie utworzenia na naszym terenie legnickiej podstrefy
ekonomicznej. Powstanie podstrefy wi¹¿e siê
z pozyskaniem kilkuset miejsc pracy, które
bez w¹tpienia przyczyni³yby siê do zmniejszenia skali bezrobocia. Pocieszaj¹cy jest fakt,
¿e w naszym mieœcie ten powa¿ny problem
nie pog³êbia siê. Wielu chojnowskich pracodawców, wbrew pozorom, rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ i zatrudnia nowych pracowników, wielu
utrzymuje dotychczasowe miejsca pracy.
W ubieg³ym roku na terenie Chojnowa, powsta³o tak¿e kilka nowych firm.
- Co przynios³o Panu najwiêksz¹ satysfakcjê?
- Bez w¹tpienia wzrost inwestycji. Jeszcze
kilka lat temu miasto wydawa³o na inwestycje 2% bud¿etu, w minionym roku przeznaczyliœmy na ten cel 12%. Wiele inwestycji
wspieranych by³o œrodkami pozabud¿etowymi, które pozyskaliœmy z ró¿nych Ÿróde³. Bez
tych funduszy nie dosz³oby np. do termomodernizacji SP 4, przebudowy i budowy nowego odcinka kanalizacji w ul. Staffa i Broniewskiego, modernizacji kot³owni w MDK
czy renowacji portalu w Muzeum Regionalnym. Gros tych zadañ przyniesie wymierne
korzyœci ekonomiczne w przysz³oœci.
Poza tym satysfakcjonuje wszystko co uda
zrobiæ siê dla miasta i jego mieszkañców, np.
nawi¹zanie kontaktów zagranicznych. Mam
nadziejê, ¿e wkrótce podpiszemy umowy partnerskie z francuskim miastem Commentry
i niemieckim Egelsbach.
- Jakie plany na rok bie¿¹cy?
- Plan inwestycji na 2005 r., jest ambitny, co
oznacza, ¿e w Chojnowie wiele jest jeszcze
do zrobienia, g³ównie w sferze komunalnej.
Na ten rok zaplanowaliœmy m.in. budowê budynku socjalnego, budowê kilku ulic, remont
elewacji kamienic pó³nocnej strony Rynku,
budowê i modernizacjê kanalizacji sanitarnej i
oœwietlenia, no i utworzenie wspomnianej pod-strefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Znacz¹ce oszczêdnoœci przyniesie bez w¹tpienia
modernizacja kot³owni w kilku podleg³ych placówkach, gdzie tradycyjne kot³ownie na opa³ sta³y,
zostan¹ zamienione na ekonomiczne gazowe.
Nadal bêdziemy starali siê o jak najwiêcej œrodków spoza naszego bud¿etu - s¹ mo¿liwoœci,
nale¿y z nich korzystaæ.
eg
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Zagra³a i sporo zebra³a
Setki gor¹cych serc bi³o w Miejskim Domu Kultury
podczas XIII Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Jeœli doliczyæ serduszka na kurtkach, czapkach,
spodniach i butach, tych chojnowskich serc by³o tysi¹ce. Te tysi¹ce prze³o¿y³y siê na z³otówki - chojnowska Orkiestra zebra³a tego dnia ponad 14 tys. z³.
Co siê dzia³o na scenie?
Licznie zgromadzona publicznoœæ oklaskiwa³a tego dnia szkolne zespo³y artystyczne, zaprezentowali siê tak¿e chojnowscy rycerze
i rodzime zespo³y muzyczne dzia³aj¹ce przy
MDK - The Twitch,The Menels, Narayan
i Haward. Gwiazd¹ wieczoru by³a grupa
The TWISTERS z Wêgliñca.

W latach ubieg³ych…
2004 r. - 15.697,50 z³
2003 r. - 16.859,38 z³
2002 r. - 10.505,39 z³
2001 r. - 5.125,15 z³

***

W przerwach licytowano przedmioty przekazane przez Jurka Owsiaka i chojnowskich przedsiêbiorców. Ta forma zbiórki wzbogaci³a nasz¹ kasê o 2.056 z³ i 50 Euro.
Wszyscy, którzy chcieli daæ odpocz¹æ uszom,
wzglêdnie nieco siê posiliæ, korzystaæ mogli
z uruchomionej w tym celu kawiarenki w sali
recitalowej MDK. Ciep³a kawa, herbata, p¹czki i smakowite ciasta idealnie relaksowa³y
i zaspokaja³y g³ód.

A na ulicach…
86 wolontariuszy (20 na terenie gminy Chojnów i 66 na terenie miasta) stara³o siê nak³oniæ mieszkañców, by w zamian za czerwone
serduszko wspomogli, choæ groszem, wielkie
orkiestrowe dzie³o Jurka Owsiaka. I przyznaæ
nale¿y, ¿e uda³o im siê to niezgorzej. Po
prze-liczeniu wydobytych z puszek pieniêdzy
oka-za³o siê, ¿e 11.953 z³ i 19 gr zasili w tym
roku konto Orkiestry pieniêdzmi z miasta i
gminy Chojnów.
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WOŒP to przedsiêwziêcie organizacyjnie
spore, nawet w lokalnych tylko warunkach.
Nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie praca ca³ego
sztabu ludzi. Im wszystkim - wolontariuszom, wystêpuj¹cym na scenie artystom i ich
opie-kunom, ofiarodawcom przedmiotów na
licytacjê i tym, którzy w licytacji wziêli
udzia³ - w imieniu Orkiestry DZIÊKUJEMY!

eg

Dzie³o licytacji wspomogli w tym
roku: Pose³ Bronis³awa Kowalska, Pose³
Tadeusz Maæka³a, burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Tadeusz Bobyk, radny
Wojciech Urbaniak, radny Jerzy Kucharski, Sklep Sportowy w ChojnowieJan i Zenon Rudziak, Robert Wierzbicki,
Sklep ART-DEKO w Chojnowie - Piotr
Klucznik, Sklep Papier-Zabawki Andrzej Mytkowski, Zdzis³aw Równanek, Sklep Smyk w Chojnowie - Ma³gorzata Darmoros, Biuro Turystyczne
GROMAD-Janina Chamar-Ma³ota,
Handel Towarami Masowymi-Maria
i Mieczys³aw Kowalczykowie, Firma

Komerc w Chojnowie-Zenon Hajtko, Firma Dany w Chojnowie - Edward
Piasecki, Kwiaciarnia Arka - Wioletta
Szymañska, Sklep Komuterowy REPUS
- Ireneusz Wiêc³aw, Firma Expans Zbigniew Iwanicki, Sklep Komputerowy
MEDIART - Arkadiusz Rybczyñski,
Firma Narzêdziowiec-Miros³aw Turek,
Pasmanteria-Ma³gorzata i Andrzej Sajnóg, Sklep Komputerowy REMAR Marcin Wiszniewski, Sklep RTV-AGD Dorota Wróbel, Hurtownia Papiernicza
WJM w Chojnowie - Jerzy Macowicz,
Firma DAMI - Justyna i Mariusz
Traczyk, Kwiaciarnia -Irena Kowalska,
Firma Metal-Cynk -Andrzej Ciekañski,
Apteka Salix - Alfred Gruszka, Zak³ad
Fotograficzny Pañstwa Giersoków, Studio Komputerowe Rivendell-Adam Piróg, Studio Fotograficzne-Waldemar
Krische, Ireneusz Józefczuk, Sklep Chemiczny Anmar - Andrzej Marek Ubych,
Zbigniew Halikowski, Pawe³ Wróbel,
Józef Noga, Bank Spó³dzielczy-Bogus³awa Mrozik, Bank Zachodni-Joanna
Gruman, Stra¿ Po¿arna w Chojnowie.
W ramach WOŒP
9 stycznia o godz. 16.30 na sali sportowej
Gimnazjum nr 2, zosta³ rozegrany mecz
Pó³noc – Po³udnie chojnowskiej koszykówki.
Spotkanie odby³o siê z okazji XIII Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Po
prezentacji zawodników obie dru¿yny przyst¹pi³y do gry. Lepsza okaza³a siê dru¿yna
Po³udnia, która zwyciê¿y³a 96:90.
Zdobycze punktowe zawodników:

PÓ£NOC:
G. Ferenc 24 (4), J. Dzia³o 19 (1), R. Kozio³ 13,
M. Podobiñski 11, K. Ruta 8, D. Poznar 6
(1), J. Wiszniowska 6, J. Siwka 3.

PO£UDNIE:
W. Jakubiak 29, G. Owczarek 23 (2), M. Jakubiak 11, M. S³adkiewicz 9, T. Kosmecki 7,
J.Józefczuk 6, K.Stolarski 5, G.Noga 4,
J. Jandu³a 2.
Mecz zosta³ zorganizowany dziêki du¿ej pomocy sponsorów - Pana Piaseckiego z firmy
DANY i Pana Halikowskiego.
Podczas meczu Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, odby³a siê zbiórka pieniêdzy do
puszek wolontariuszy.
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O stanie bezrobocia s³ów kilka
W naszej gazecie ukaza³a siê niedawno informacja o zasi³ku dla bezrobotnych, który od 1 stycznia tego roku uprawnieni pobieraæ bêd¹ tylko
przez pó³ roku. Ta wiadomoœæ poruszy³a wielu
naszych Czytelników. Pytania typu dla-czego?,
z jakiego powodu?, jak d³ugo taki prze-pis
bêdzie obowi¹zywa³?- pojawia³y siê najczêœciej.
O wyjaœnienie tych kwestii poprosiliœmy najbardziej kompetentn¹ osobê w tych sprawach dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Filia
w Chojnowie Bo¿enê Konopnick¹.
Bo¿ena Konopnicka - Ka¿dego roku po zakoñczeniu pó³rocza G³ówny Urz¹d Statystyczny oblicza przeciêtn¹ stopê bezrobocia na obszarze dzia³ania poszczególnych powiatowych urzêdów. Obliczona
stopa bezrobocia zgodnie z Ustaw¹ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest podstaw¹ okreœlania d³ugoœci pobierania zasi³ków dla bezrobotnych. W naszym przypadku stopa ta jest obliczana
³¹cznie dla powiatu ziemskiego i grodzkiego – czyli dla ca³ego terenu
objêtego dzia³aniem Powiatowego Urzêdu Pracy w Legnicy. Wyliczona przez GUS stopa bezrobocia na koniec czerwca 2004 r. wynosi³a
23,7 %, wiêc nie przekroczy³a 125 % przeciêtnej stopy krajowej –
z tego powodu okres pobierania zasi³ku w naszym urzêdzie wynosi
6 miesiêcy. Wyj¹tkiem s¹ osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia, posiadaj¹ce
sta¿ pracy powy¿ej 20 lat – one nadal bêd¹ pobiera³y zasi³ek przez 12
miesiêcy. Wyliczana w ten sposób stopa bezrobocia nie odzwierciedla
jednak rzeczywistej sytuacji na terenie miasta i gminy Chojnów. Mimo
spadku poziomu bezrobocia, sytuacja na lokalnym rynku pracy nadal
jest bardzo trudna.
Emilia Grzeœkowiak - Rozumiem, ¿e w zestawianiu z ca³ym powiatem tracimy?
B.K. –Na pewno trac¹ osoby uzyskuj¹ce prawo do zasi³ku dla bezrobotnych, dla których niejednokrotnie zasi³ek jest jedynym Ÿród³em
utrzymania.
E.G. Skupmy siê na naszych statystykach. Jak obecnie przedstawia siê
sytuacja w Chojnowie?
B.K. - Na terenie dzia³ania filii PUP poziom bezrobocia na dzieñ
31 grudnia 2004 r. wynosi³ 3037 osób, w tym 538 posiada prawo do
zasi³ku. Podkreœliæ nale¿y, ¿e w analogicznym okresie poprzedniego
roku liczba bezrobotnych by³a wy¿sza o 287 osób. W ca³ym roku 2004
zarejestrowa³o siê 3081 osób.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
„Barka” poszukuje chêtnych osób,
które podejm¹ siê spo³ecznego
nauczania jêzyka niemieckiego.
Lekcje dla dzieci maj¹ pomóc

najm³odszym
w nauce i wzbogaciæ ich umiejêtnoœci.
Bêdziemy wdziêczni
za zainteresowanie i pomoc.
Kontakt pod numerem tel.
(076) 819-64-80.
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E.G. - Czy akcesja Polski do Unii wp³ynê³a w jakiœ sposób na stan
bezrobocia?
B.K. - Je¿eli pyta pani o to czy zwiêkszy³a siê liczba ofert pracy np. z zagranicy, to odpowiem, ¿e w tej kwestii niewiele siê zmieni³o. Nie zaobserwowaliœmy te¿ nagminnych wyjazdów bezrobotnych do innych
pañstw. Niew¹tpliwie poprawi³a siê natomiast sytuacja finansowania
naszych dzia³añ. Dziêki œrodkom z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, które zasili³y nasz bud¿et mogliœmy zwiêkszyæ liczbê osób kierowanych na szkolenia, sta¿e, refundowane miejsca pracy, itp. - w sumie 788 osób bezrobotnych, o 83 osoby wiêcej ni¿ w roku poprzednim.
W minionym roku ponad 300 osób skorzysta³o z proponowanych
szkoleñ, 135 skierowano do prac interwencyjnych, 85 osób znalaz³o
zatrudnienie w ramach robót publicznych, niemal 260 m³odych ludzi
odby³o sta¿e i przygotowania zawodowe.
Wed³ug mnie, to zadawalaj¹ce liczby, chocia¿ zawsze chcia³oby siê
wiêcej.
E.G. - Jak zapowiada siê ten rok dla bezrobotnych?
B.K. - Jestem optymistk¹. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ubieg³oroczne
œrodki unijne objê³y tylko drug¹ po³owê roku, mo¿na siê spodziewaæ,
¿e w 2005r., tych funduszy bêdzie wiêcej, a to oznacza aktywizacjê wiêkszej liczby bezrobotnych. Kolejne sta¿e, prace interwencyjne, szkolenia, refundacje miejsc pracy. W tym miejscu chcia³am zainteresowaæ
przedsiêbiorców, w³aœcicieli mniejszych i wiêkszych firm, wspó³prac¹
z nasz¹ jednostk¹ - oferujemy bowiem kilka mo¿liwoœci pomocy pracodawcom w zatrudnieniu osób.
Korzystaj¹c z okazji chcia³abym poinformowaæ, ¿e w roku 2005
planujemy zorganizowanie 40 ró¿nego rodzaju szkoleñ, których lista
ju¿ wywieszona jest na naszej tablicy. Propozycje szkoleñ kierowane
s¹ zarówno do mê¿czyzn, jak i do kobiet. Z pewnoœci¹ z tak obszernej
oferty, ka¿dy zainteresowany bêdzie móg³ wybraæ coœ dla siebie.
Oczekujemy zg³oszeñ, które bêd¹ podstaw¹ do wszczêcia procedur
przygotowawczych.
E.G. - Dziêkujê za rozmowê.

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 pod numerem telefonu 818-66-84.
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Jak w du¿ej rodzinie
21 grudnia uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej zorganizowali dla swoich cz³onków i opiekunów Wigiliê, która dla wielu z nich by³a niecodziennym prze¿yciem.
Wieczerzê niepe³nosprawni przygotowali
sami pod okiem wychowawców, nie dziwi
wiêc fakt, ¿e œwi¹teczne potrawy wyj¹tkowo
smakowa³y, a do wspólnego sto³u wszyscy
zasiedli z satysfakcj¹. Wœród biesiadników
znaleŸli siê te¿ zaproszeni goœcie: burmistrz
miasta Chojnowa p. Jan Serkies, ks. Piotr
Ró¿ycki – wikary parafii pw. Œw. Ap. Piotra
i Paw³a, prezes Spo³ecznego Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski
w Chojnowie p. Stanis³aw Kryszczuk oraz
w-ce przewodnicz¹cy Stowarzyszenia p. Maciej
Cieœla, a tak¿e przedstawicielki Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie
z kierownikiem p. Ew¹ Wiszniewsk¹.
Goœci przywita³ kierownik placówki p. Andrzej
Pyrz. Zarówno jego wyst¹pienie, jak i wy-

powiedzi zaproszonych goœci nawi¹zywa³y
do rodziny i zwi¹zanych z ni¹ zbli¿aj¹cych
siê œwi¹t.
Niepe³nosprawna m³odzie¿ zaprezentowa³a
wiersze oparte na tekstach K.I. Ga³czyñskiego i znanych polskich kolêdach. W trakcie
spotkania typowo rodzinn¹ atmosferê podkreœla³y œpiewane przez zebranych kolêdy.
Dla wielu uczestników ta wigilia by³a czymœ
zupe³nie nowym, mogli j¹ bowiem prze¿yæ jak
w pe³nej rodzinie, niektórzy swoim zachowaniem wyra¿ali zachwyt nad tym, ¿e œwiêta mo¿na
w³aœnie tak, a nie inaczej spêdziæ - œwiêta pe³ne
wzajemnej mi³oœci i serdecznoœci. „Pierwszy
raz w ¿yciu tak siê najad³em, w moim domu
nie ma takich kolacji no i tyle ludzi razem jak
w du¿ej rodzinie” powiedzia³ uczestnik
Ryszard.
Dla wielu z nich Wigilia by³a wielkim prze¿yciem, wœród wielu wydarzeñ jakie maj¹
miejsce w warsztatowej rodzinie zdarzaj¹ siê
chwile które, chcielibyœmy zatrzymaæ na d³u¿ej. Niew¹tpliwie, ta Wigilia by³a jedn¹ z nich.
(r)

Bal pokoleñ
Modlitw¹, œwi¹tecznymi ¿yczeniami i chwil¹
ciszy ku pamiêci Ludwika Stachnika, który
pe³ni³ w zwi¹zku funkcjê przewodnicz¹cego
komisji socjalnej rozpoczêli spotkanie uczestnicy zorganizowanego przez Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów balu op³atkowego.

¯yczenia wszelkiej pomyœlnoœci przyby³ym
i ich rodzinom z³o¿yli ks. Piotr Ró¿yczki
i burmistrz miasta.
Ponad 150 osób kolêdowa³o i bawi³o siê przy
muzyce zespo³u rodziny Laszkiewiczów
z Wojciechowa.
- Te nasze tradycyjne ju¿, spotkania maj¹
s³u¿yæ integracji seniorów z m³odszym pokoleniem - mówi prezes zwi¹zku Jan Paryœ. - To
jedna z nielicznych okazji, kiedy mo¿emy
wspólnie, w tak licznym gronie, pobiesiadowaæ i oderwaæ siê od codziennoœci, która, zw³aszcza dla naszych cz³onków, nie jest kolorowa.
Zabawa trwa³a do œwitu. To dowód na to, ¿e
wszyscy œwietnie siê bawili, a wiek i pokoleniowe relacje nie musz¹ dzieliæ.
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***
Nastêpnego dnia na spotkaniu op³atkowym,
w wype³nionej po brzegi sali “Domu Chemika”,
bawili siê m³odzi chojnowianie. Trzymaj¹c
w d³oni bia³y op³atek ¿yczenia wszystkim obecnym z³o¿y³ burmistrz Jan Serkies, ks. pra³at
Tadeusz Jurek oraz organizator spotkania, ks.
Piotr Ró¿ycki. Ciep³e s³owa ¿yczeñ jeszcze przez
d³ug¹ chwilê us³yszeæ mo¿na by³o na sali.
Serdecznoœci nie by³o koñca, a uroku dodawa³y œpiewane wspólnie kolêdy.
Uczestników “op³atka” bawi³, w rytmach najwiêkszych przebojów, zespó³ muzyczny Pañstwa
Laszkiewiczów. Chojnowska m³odzie¿, kolejny raz, pokaza³a jak mo¿na wspaniale siê
bawiæ, a spêdzone razem chwile by³y dla nich

okazj¹ do nawi¹zania nowych przyjaŸni,
które bêd¹ siê umacniaæ podczas nastêpnych
spotkañ. Gor¹ca atmosfera na parkiecie trwa³a do
ostatnich taktów, a czas nieub³aganie mija³
i o pó³nocy trzeba by³o rozejœæ siê do domów.
eg, D.R.

Nauczycielski op³atek
Tradycyjnie ju¿, w pierwsz¹ niedzielê po Nowym Roku odby³o siê, z inicjatywy ks. Kanonika W³adys³awa Bystrka, spotkanie op³atkowe chojnowskich nauczycieli i pracowników oœwiaty, w którym wziêli udzia³ tak¿e
zaproszeni goœcie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹
o godz. 15.00, odprawion¹ przez ks. Miros³awa
Makowskiego, który zosta³ zaproszony specjalnie na t¹ okazjê. Gospodarzem drugiej
czêœci uroczystoœci byli nauczyciele z Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II.

W efektownie udekorowanej sali uczestnicy
spotkania mieli okazjê obejrzeæ program
artystyczny przygotowany przez uczniów pod
opiek¹ nauczycielek: Anny Rozmus i Moniki
Inglot. Przedstawienie wprowadzi³o uczestników w bo¿onarodzeniowy, niepowtarzalny
nastrój, ubarwiony ujmuj¹cym œpiewem m³odych artystów i œwiate³kami licznie zapalonych œwiec. Œwiat³o to, jako symbol wiary, pokoju, wolnoœci, zaufania i mi³oœci nauczyciele zabrali do swych domów, œwiadomi tego,
co tak naprawdê chce nam powiedzieæ Bóg
przez Swoje Narodzenie “Chrystus, który jest
Œwiat³oœci¹ Œwiata narodzi³ siê”.
W trakcie spotkania nie zabrak³o te¿ ¿yczliwych
¿yczeñ i ³amania siê op³atkiem.
organizatorzy
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Panu Ireneuszowi Józefczukowi
za przygotowanie stroików œwi¹tecznych.
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Muzyczne
nagrody
13 stycznia w Domu Kultury „Atrium” w Legnicy odby³ siê czwarty ju¿ Przegl¹d Kolêd
i Pastora³ek.
Konkursowe jury ocenia³o wykonawców
w kilku kategoriach. Na legnickiej scenie wyst¹pili soliœci, chóry oraz zespo³y wokalne i instrumentalne.
Gród nad Skor¹ licznie reprezentowali uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3, Szko³y Podstawowej nr 4 i schola „B³êkitni”.
Przez kilka godzin w sali „Atrium”
rozbrzmie-wa³y bardziej lub mniej znane
œwi¹teczne melodie w wykonaniu grup i
solistów m.in. z Lu-bina, Jawora, Z³otoryi,
Legnicy i okolicznych miejscowoœci.
Chojnowski chór i zespó³ instrumentalny „Konsonans” z SP4 zdoby³y w swoich kategoriach
najwy¿sze oceny jury, zdobywaj¹c tym samym
pierwsze nagrody. W kategorii solistów,
Choj-nów uplasowa³ siê na trzeciej pozycji „br¹z” wyœpiewa³a uczennica SP 4 Maja
Grzeœkowiak.
Bez w¹tpienia nasze miasto na Przegl¹dzie
Kolêd i Pastora³ek wypad³o bardzo dobrze.
Artyœci reprezentuj¹cy gród nad Skor¹ na wszelkiego rodzaju konkursach nigdy nie zawodz¹.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e tegoroczni nagrodzeni, to podopieczni jednego nauczyciela.
Serdecznie gratulujemy wykonawcom
i Zenonowi Chmielewskiemu - nauczycielowi
muzyki w SP 4, który przygotowa³ do konkursu chór, zespó³ „Konsonans” i solistów.
eg

Komenda Hufca
w Chojnowie
organizuje tygodniowe
zimowisko podczas ferii
zimowych
W okresie od 12.02.05 r.
do 27.02.05 r. w Bielawie
dwa turnusy 7.dniowe
z atrakcjami i profesjonaln¹
opiek¹.
Kontakt
i bli¿sze
informacje
KH Chojnów;
pl. Zamkowy 2
tel. 818-86-42
lub 0509-397-772
Zapraszamy!
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Chojnowski felietonik dla babæ i dziadków (i nie tylko)
Babciu, Dziadziusiu, weŸcie mnie z rêkê,
ChodŸmy na spacer tam za oknem,
Tysi¹c spraw roœnie, które chcielibyœmy
zobaczyæ, dotkn¹æ,
Tam za oknem tysi¹c spraw roœnie,
A mo¿e i dwa tysi¹ce.

„WEèCIE
ZA RÊKÊ...”
Przed paru laty w felietonie pt. „Jestem
dziadkiem” podzieli³em siê z Pañstwem
swoimi wra¿eniami z momentu, kiedy po
raz pierwszy w ¿yciu poczu³em siê w roli tego,
którego Niemcy nazywaj¹ „Großfater”.
W tym czasie sta³em siê dziadkiem, lub, jak
kto woli „mê¿em babci” (urodzi³a siê wnuczka). Nieca³e trzy lata póŸniej by³em ju¿
dziadkiem „ca³¹ gêb¹”, œwiat bowiem
„wy-pe³ni³ siê wnukiem”. Dziœ, wiêc
jestem zarówno tym jak i tym. Wnuczka ma
prawie osiem lat, wnuk dobi³ przed kilku
dniami do piêciu.
Jak teraz przyjmujê owo „szczêœcie”, które
znalaz³o swój pocz¹tek w 1997 roku? Nie
s¹ to ju¿ maluchy, których rola ogranicza
siê do ci¹gniêcia dziadka za brodê, czy
skubania siwiej¹cych ju¿ w¹sów... Lipiec
ub.r. poprzez moje przejœcie na emeryturê,
bardziej jeszcze zwi¹za³ mnie z moimi
„maluchami” i z nowymi ich (i moimi) problemami, które zaczê³y siê wy³aniaæ. Problemami dorastania dzieci, oraz (co tu du¿o
mówiæ) posuniêtego wiekowo dziadka.
A problemy dzieci ró¿ni¹cych siê od tych,
które jeszcze przed dwudziestu paru laty
wychowywa³em, bywaj¹ niejednokrotnie
du¿e. Tamte dzieci to pokolenie, z jednej
strony, bajek, kina, zabaw w ogródkach
jordanowskich, z drugiej - pokolenie „przejœciowych trudnoœci”. To obecni rodzice,
którzy, co tu du¿o mówiæ, prze³amywali razem
z nami tamte trudnoœci, staj¹c w tasiemcowych kolejkach za artyku³ami codziennego
u¿ytku. M³odsze pokolenie – to ju¿ coœ zupe³nie innego. Skoñczy³y siê kolejki. Dziœ
epoka komputera i internetu sta³a siê ich
udzia³em. W k¹t odchodz¹ np. bajki czytane przed snem. Rolê „wychowawcy”
przejmuje telewizja, czêsto satelitarna, magnetowid czy dvd. I to jest, jak by nie by³o,
smutne. Gra telewizyjna zastêpuje grê planszow¹, wymagaj¹c¹ wiêcej pomys³owoœci,
strategii... Rola nasza, czyli dziadków staje
siê, w tym momencie, bardziej przyziemna. A kiedyœ?...
„Szoruj babciu do kolejki” – to strofa

z kabaretowej piosenki Jacka ZwoŸniaka,
sta³a siê dziœ nieaktualna:
„.... weŸ koszyczek
A uwa¿aj, bo ruch wielki na ulicy
Do wspó³pracy ruszaj z handlem detalicznym
Nie zapomnij te¿ o maœle dietetycznym.”
I to jest chyba optymistyczne. Babcia czy
dziadek „szorowali” do kolejki. Dziœ nie
ma problemów z owym „mas³em dietetycznym” czy innymi artyku³ami. Dziœ babcia
czy dziadek w kolejkach nie wystaje, bo
praktycznie kolejek nie ma. Przeliczaj¹ jeszcze pozosta³e z emeryturki grosze (³¹cz¹c
je ze skromnymi, najczêœciej, groszami
z wyp³at, nie daj Bo¿e, “kuroniówkami” cz³onków rodziny), zastanawiaj¹c siê nad marnoœci¹ tego ¿ycia, jak i tych cen towarów zalegaj¹cych pó³ki sklepików i marketów. Czy
wystarczy na dzisiaj, czy jeszcze na kilka
dni naprzód? Do tego dochodz¹ kolejne
zmartwienia. Na przyk³ad jak i czym zaj¹æ
naszego potomka?
Wraz z tempem ¿ycia odchodzimy w k¹t ze
wspomnianymi ksi¹¿kami, z panem Jachowiczem czy pani¹ Konopnick¹. W tym
zabieganiu wielu z nas zapomina o ksi¹¿ce
dla malucha, o wspólnym czytaniu. Zreszt¹
oni te¿ nie kwapi¹ siê do wspólnego czytania. Szkoda! Mo¿e to jednak i nasza wina?...
Zawsze jednak mo¿emy wzi¹æ wnuka czy
wnuczkê za rêkê i pokazaæ to czego nie
po-ka¿e TV, CD czy DVD…
Móg³bym wiêcej rozpisywaæ siê o naszym
„dziadkowo-babciowym” ¿yciu, ale jednak, choæ w tych dwóch dniach dajmy sobie spokój z tego rodzaju utyskiwaniami.
Wszak to przecie¿ œwiêta nasze, Babæ
i Dziadków. A z okazji tych, przypadaj¹cych po sobie dni, wszystkim im sk³adam,
spóŸnione wprawdzie, ale zawsze, serdeczne ¿yczenia. Czego? No, to my ju¿ dobrze
wiemy!...
KAD£UBEK
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Kartonowy fanatyk
W Chojnowie jest wielu ludzi, którzy maj¹
ciekawe pasje, czasem zupe³nie zaskakuj¹ce.
Wielu kryje siê ze swoimi zainteresowaniami. Najczêœciej swoje hobby odkrywaj¹ po
latach, zaskakuj¹c imponuj¹cymi zbiorami.
Do takich pasjonatów nale¿y Jerzy Sobczak,
którego mieszkañcy naszego miasta znaj¹
g³ównie z organizacji ustanawiania i bicia
rekordu w 24.godzinnej jeŸdzie rowerem
górskim non stop i jego umi³owania do jazdy
jednoœladem.
Kiedyœ gros czasu zajmowa³y mu zajêcia
z harcerzami, w tym te¿ czasie zarazi³ siê nie
uleczon¹ do dziœ chorob¹ zwan¹ modelarstwem
kartonowym. W okresie jesienno-zimowym,
kiedy rower wisi na ko³ku, pan Jerzy ca³y
wolny czas, od ponad 30 lat, poœwiêca na
budowê ró¿nych modeli o ró¿nym stopniu
trudnoœci. Jedne buduje kilka dni, inne tygodniami, jeszcze inne wymagaj¹ pracy
przez kilka miesiêcy.
Jego ostatni egzemplarz, to model statku ratowniczego „HALNY” w skali 1:20, którego
d³ugoœæ wynosi 120 cm. „Kiedyœ uda³o mi
siê przep³yn¹æ tym statkiem” – wspomina
pan Jerzy – „i tak mnie urzek³, ¿e
postanowi³em zbudowaæ jego model, aby
przed³u¿yæ swoje wspomnienia z wakacji”.
Wczeœniej zbudowa³ model ¿aglowca
„Endeavour” równie imponuj¹cych rozmiarów. Praca nad nim trwa³a siedem miesiêcy,
ale efekt wart by³ poœwiêcenia.
Budowa ¿aglowców to prawdziwe wyzwanie
dla modelarza i decyduj¹ siê na nie tylko najlepsi. Modele w tak du¿ych skalach s¹ prawdziw¹ ozdob¹ – szczególnie w kawiarniach,
biurach, instytucjach.

W tej chwili pan Jerzy zbiera materia³y do
budowy kutra rybackiego. Nawi¹za³ ju¿ kontakt z szyprem z £eby, który zachwycony
po-mys³em obieca³ dostarczyæ wszelk¹
mo¿liw¹ dokumentacjê. Nie tylko budowa
modelu jest pracoch³onna, ale i zgromadzenie rysunków, zdjêæ, szkiców...
Jerzy Sobczak sam opracowuje swoje modele, a jego ulubionym tworzywem jest karton.
Spod jego r¹k wysz³o ju¿ 170 modeli, z których czêœæ by³a publikowana w czasopismach
modelarskich. Budowa³ samoloty, œmig³owce, okrêty, rakiety, poci¹gi, samochody, czo³gi, maszyny i armaty. Jak sam twierdzi z kartonu mo¿na zbudowaæ wszystko.
Najmniejszy jego model mieœci siê na d³oni,
najwiêkszy liczy³ ponad dwa metry.

Modelarstwo uczy pokory, wyrabia cierpliwoœæ, nie wybacza b³êdów, a ju¿ na pewno
nikomu nie zrobi krzywdy. Mo¿e wiêc warto
w zimowe wieczory zainteresowaæ siê t¹
dziedzin¹, mo¿e ktoœ odkryje w sobie bakcyla.
(r)

Kronika towarzyska
CCC
Ukochanej solenizantce Magdalenie
Czarneckiej z okazji 24. rocznicy urodzin
moc serdecznych ¿yczeñ, spe³nienia
marzeñ, samych pogodnych dni w ¿yciu
osobistym i zawodowym, ukoñczenia
studiów ¿yczy kochaj¹cy m¹¿ S³awek,
mama, teœciowa, Sylwia z Danielem, babcie,
dziadek, pradziadek, kuzynostwo, ciocie
i wujkowie z ca³ej rodziny.

CCC
Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu
Jest uœmiechaæ siê zawsze i wszêdzie
I nie baæ siê tego, co by³o
I nie baæ siê tego, co bêdzie.
Agnieszce Malik-D
Demiañczuk z okazji
imienin wielu radosnych chwil, szczêœcia
w ¿yciu prywatnym oraz sukcesów w ¿yciu
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zawodowym i wszystkiego naj…, naj… ¿ycz¹
kochaj¹cy rodzice i pamiêtaj¹ce rodzeñstwo.

Podziêkowania
CCC
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³
w Chojnowie sk³ada serdeczne podziêkowania Kol. Urszuli Chmielewskiej oraz
Panu Stanis³awowi Spesowi za wsparcie
i pomoc w organizacji Inauguracji Obchodów 100-lecia ZNP, które odby³o siê
dnia 8-9 stycznia br. w Szklarskiej Porêbie.
S³owa podziêkowania kierujê do Pani
Haliny Salastowicz - kierowniczki œwietlicy
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
za upominki w postaci szklanych arcydzie³
malarskich.
Stanis³awa Janczyn
prezes ZO ZNPw Chojnowie

Chojnowianka
siê umacnia
KS „Chojnowianka” pozyska³ piêciu nowych zawodników.
To znak, ¿e nowy zarz¹d nie pró¿nuje i dzia³a.
Nasz¹ reprezentacyjn¹ dru¿ynê zasili³o dwóch
bramkarzy: Piotr Burzyñski, - dotychczas
zawodnik klubu Czarni Rokitki i Dawid Kizyma - z BKS „Boles³awiec”. Dwóch
zawodników przesz³o do „chojnowianki„ z
P³o-mienia Michów - Piotr Ptasznik (pomocn
i
k
)
i Tomasz Jagielski (napastnik).
Zarz¹d nie powiedzia³ jeszcze ostatniego
s³owa. Trwaj¹ kolejne rozmowy z klubami
pi³karskimi, których efektem byæ mo¿e bêd¹
nastêpni zawodnicy wzmacniaj¹cy nasz team.
Zmiany zasz³y nie tylko w zespole, ale i kadrze. Nowym kierownikiem klubu zosta³ Arkadiusz Kalicki, Marian Rabanda obj¹³ funkcjê trenera I dru¿yny. Jego asystentem i jednoczeœnie trenerem II dru¿yny zosta³ Krzysztof Wylêg³y.
Zawodnicy KS „Chojnowianka” ju¿ rozpoczêli mecze sparingowe. Przed rund¹ wiosenn¹, która rozpocznie siê w okolicach
10 marca, rozegraj¹ oko³o 10 meczy, m.in.
z W³ókniarzem Mirsk, Gryfem Gryfów Œl¹ski,
Miedzi¹ Legnica, Cementem Raciborowice,
KuŸni¹ Jawor czy Stal¹ Chocianów.
Tych kilka meczy pozwoli trenerom wy³oniæ
najlepszych zawodników i ustaliæ sk³ad do
najbli¿szej rundy rewan¿owej.
eg
Prezes KS Chojnowianka” serdecznie dziêkuje
dyrektorowi Gimnazjum nr 2 Miros³awowi
Gêbali i dyrektorowi Powiatowego Zespo³u Szkó³
Józefowi Fiszerowi za pomoc i udostêpnienie
obiektów sportowych zawodnikom miejskiego
klubu.

OJCIEC CHRZESTNY
MAFII SYCYLIJSKIEJ
DZIA£AJ•CEJ W ROKU 2005
NA TERENIE CHOJNOWA

ZAPRASZA

NA OSTATKOWY BAL CHARYTATYWNY
PO£•CZONY Z UHONOROWANIEM
MISTRZÓW SPORTU 2004 ROKU
5.02.2005 godz. 20.00
- PIOTROWICE
BILETY DO NABYCIA
W „NIEBIESKIM PARASOLU”
REZERWACJA MIEJSC POD NUMEREM

8188256
Organizatorzy:
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie
„Niebieski Parasol”,
Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespo³y Sportowe
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - ul. Œciegiennego 4, tel. 818-83-46;
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

DZIÊKUJEMY

niu nowatorskich przedsiêwziêæ o charakterze
regionalnym.

Pod koniec ubieg³ego roku w Legnickiej
Bibliotece Publicznej odby³a siê bardzo mi³a
uroczystoœæ – Mieczys³aw Kasprzak, starosta
powiatu legnickiego, wrêczy³ kilkunastu osobom specjalne podziêkowania za pomoc legnickim bibliotekom publicznym.

Jeszcze raz, wszystkim naszym bliskim wspó³pracownikom, bardzo dziêkujemy.

Z naszej inicjatywy, za wieloletni¹ wspó³pracê z chojnowsk¹ bibliotek¹, wyró¿niono:

NASZE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Autorka skonstruowa³a doœæ nietypowy s³owniczek, sk³adaj¹cy siê z zabawnych scenek
z ¿ycia znanych dobrze czytelnikom Mizio³ków. Ich reakcje na rozmaite sytuacje ucz¹
definicji takich s³ów jak malkontent, hybryda
czy efemeryda. Ten zbiór kilkudziesiêciu historyjek sk³ada siê przy okazji na portret wspó³czesnej rodziny, która toczy odwieczn¹
wojnê domow¹. Sk¹d my to znamy?

Joanna Olech - „TRUDNE S£ÓWKA”
Diana Kimpton - „TAJEMNICZY ŒWIAT
KODÓW” (seria: Monstrrrualna Erudycja)

Reginê Wiêc³aw – za twórcz¹ wspó³pracê
z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w upowszechnianiu czytelnictwa i integracjê lokalnego
œrodowiska bibliotekarskiego,

Dziêki tej ksi¹¿ce, m³odzi czytelnicy m.in.
poznaj¹ klucz do tajemnego jêzyka szpiegów,
odkryj¹ znaczenie kresek, kropek, flag sygna³owych i innych szyfrów i dowiedz¹ siê, w jaki
sposób tajne kody kszta³towa³y bieg historii.

Tadeusza Bisiorka – za inicjowanie wspólnych dzia³añ Ko³a Zwi¹zku Sybiraków i Miejskiej Biblioteki Publicznej dla zachowania
pamiêci o przesz³oœci,
Jerzego Kucharskiego – za wspó³pracê
z Miejsk¹ Biblioteka Publiczn¹ w realizowa-

Dzia³ dla Doros³ych:
Roman Tokarczyk - „WSPÓ£CZESNE
KULTURY PRAWNE” (wyd. 3 rozszerzone)
Ten podrêcznik adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyk¹ nauk
o kulturze. Pod wieloma wzglêdami podejœcie autora jest nowatorskie, a jego przedstawianie zagadnieñ – udane i przekonuj¹ce.
Udostêpniana na miejscu - w czytelni.

MIEJSKI

DOM

KULTURY

ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21
KINO
4 - 5 lutego 2005 r. godz. 18.00
Bilet: 12 z³

WESELE
Scenariusz i re¿yseria: Wojciech Smarzowski, zdjêcia: Andrzej Szulkowski, muzyka:
Tymon Tyrañski, obsada: Tamara ArciuchSzyc, Bart³omiej Topa, Marian Dziêdziel,
Iwona Bielska, Maciej Stuhr, Pawe³ Wilczak.
“Z³ote Lwy” dla najlepszego polskiego filmu w 2004 roku, “Paszport” tygodnika
“Polityka” dla Wojciecha Smarzowskiego to najkrótsza rekomendacja tego obrazu.
“Wesele” po prostu trzeba zobaczyæ!
Ramy filmu Smarzowskiego, podobnie jak ramy
dramatu Wyspiañskiego, wyznacza jeden weselny dzieñ. Wojnar (Marian Dziêdziel),
wiejski ogrodnik, ¿eni córkê. M³oda para
otrzymuje w prezencie luksusowy (jak siê
oka¿e - kradziony) samochód. Wesele trwa,
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zaœ kryminalna intryga p³ynie swoim w³asnym strumieniem: poprzedni w³aœciciel trefnego samochodu jest gangsterem, ¿¹da obiecanych dwóch hektarów ziemi od teœcia Wojnara. Ten akurat zaklinowa³ siê w wychodku,
obwieszczaj¹c wymownie: “Ziemi nie sprzedom”. Pan m³ody (Bart³omiej Topa) jest
prze-kupiony, panna m³oda ( Tamara Arciuch)
dziw-nie smutna, jej by³y narzeczony (Maciej
Stuhr) zajmuje siê filmowaniem na wideo,

weselnicy “straœnie polskie robi¹ miny”,
a bigos jest zepsuty...
Tytu³ zobowi¹zuje. W filmie Wojciecha
Sma-rzowskiego kilkakrotnie pojawiaj¹ siê
subtel-ne aluzje do dramatu Wyspiañskiego.
Wys-piañski przeczu³ nieuleczalne choroby nie-mo¿noœæ
porozumienia
ponad
podzia³ami, prywatê, egoizm. Smarzowski
dodaje do tego chorobliw¹ chêæ posiadania góry pieniêdzy, najlepszej fury i najnowszej
komóry. Postacie w polskiej szopce wci¹¿
miarowo podska-kuj¹, rozmowy przypominaj¹ chaotyczne dialogi z “Wesela”, wszyscy
mówi¹, nikt nie s³ucha, bo naprawdê ka¿dy
mówi o sobie do siebie.

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlenia filmu
dla szkó³ w godzinach
przedpo³udniowych.
Bli¿sze informacje: biuro MDK -

tel. 8-188-621.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 2 po³o¿onego
w budynku u¿ytkowym przy ul. Legnickiej 69a w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 131/6 o pow. 173 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci gruntu do dnia 28.10.2098 r., dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 25231.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako u¿ytkowa, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug. Pierwsza op³ata roczna
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 %. W latach nastêpnych nabywca uiszcza op³atê
roczn¹ w wysokoœci 10 % ceny gruntu. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego zostan¹ podwy¿szone
o podatek VAT 22 %. Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 lutego 2005 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w wysokoœci 4.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 do dnia 21 lutego 2005 r. 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. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Lokal mo¿na ogl¹daæ od dnia 7 lutego 2005 r. w godz. 800 do 1400. Klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a po³o¿onego
w budynku mieszkalno-u¿ytkowym przy ul. Koœciuszki 18 w Chojnowie, na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 66/14 o pow. 197 m2, wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 23.03.2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 20427.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Pierwsza op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 %. W latach nastêpnych
nabywca uiszcza op³atê roczn¹ w wysokoœci 10 % ceny gruntu. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego zostan¹ podwy¿szone o podatek VAT 22 %. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
mieszkalno-u¿ytkowa, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 lutego 2005 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w wysokoœci 5.000,00 z³ nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do
dnia 21 lutego 2005 r. 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. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku
od towarów i us³ug. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Lokal mo¿na ogl¹daæ od dnia 7 lutego 2005 r. w godz. 8.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30.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.
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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
Legnica-Zgorzelec), dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr 28862.
Cena wywo³awcza (netto) - 190.400,00 z³.
Wadium - 38.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê stacj¹ paliw wraz
z parkingiem dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne oraz us³ugi hotelarskie.
Termin zagospodarowania nieruchomoœci:
rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie
fundamentów - 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku
w stanie surowym zamkniêtym - 4 lata od
daty nabycia.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 lutego
2005 r. o godz. 11.00 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 21 lutego
2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644 00000001490620000040
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
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 1386440000000149062
0000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej.
Wylicytowana cena zostanie podwy¿szona
o podatek VAT 22 %.
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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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w atrakcyjnym
po³o¿eniu w Chojnowie + 2 dzia³ki budowlane. Wiadomoœæ: tel. 0509-692-550.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Budziwojowie k/Chojnowa, o pow. 43 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój oraz
pomieszczenia gospodarcze. Wiadomoœæ:
tel. 819-10-74 lub 0692-616-490.

centralny zamek w pilocie, elektr. szyby i
lusterka, szyberdach, welur, siedzenia
kube³ko-we, sportowa kierownica, halogeny,
sportowy wygl¹d, cena 6700 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0698-353-048.

Sprzedam dom parterowy o pow. mieszkalnej
83 m2, w ca³oœci podpiwniczony, dzia³ka 14
arów, gara¿ murowany, wolno stoj¹cy. Wiadomoœæ: tel. (062) 782-16-40.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach, 29 m2, centralne ogrzewanie, po remoncie + gara¿, cena 25.500 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0608-720-372.

Kupiê ko³a do poloneza. Wiadomoœæ:
tel. 0608-801-627 po godz. 15.00.

Do sprzedania piêtrowy dom wolno stoj¹cy
na wsi, dom do remontu, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: Goliszów, tel. (076) 818-19-86.

Sprzedam kawalerkê w starym budownictwie
(atrakcyjna cena). Wiadomoœæ: tel. 0888-175-227.

Sprzedam dom mieszkalny w Biskupinie,
centralne ogrzewanie, ³azienka. Wiadomoœæ:
tel. (076) 817-89-77 lub (076) 818-10-80 (po
godz. 17.00)
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze - 49 m2 w centrum Chojnowa, nowe
budownictwo, wysoki parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. Wiadomoœæ: tel. 818-72-48
lub 0604-460-807.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie na parterze, dwupoziomowe, o pow. 62 m2, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-16-02 po godz. 18.00.

INNE

Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie, nowe budownictwo. Wiadomoœæ:
tel. (071) 765-22-69 lub 0505-703-511.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy o pow. 38 m2,
po remoncie w okolicach centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 8187125 lub 0608-536-345.
Sklep do wynajêcia w Z³otoryi przy ul. Letniej 2, pow. u¿ytkowa 59 m2. Wiadomoœæ:
tel. 878-64-25 do godz. 20.00.

Sprzedam dzia³kê przemys³ow¹ o pow. 0,6h
mieszcz¹c¹ siê w Jerzmanowicach 1/1 przy
trasie Chojnów-Boles³awiec, na dzia³ce znajduje siê wiata naprawcza o wymiarach
6x10x4 oraz biura i baraki, teren utwardzony
i ogrodzony, nadaje siê na maszyny budowlane. Wiadomoœæ: tel. 0694-102-630.
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one w Chojnowie o powierzchni od 844 m2 do 1333 m2,
atrakcyjna lokalizacja w po³udniowej czêœci
miasta. Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

AUTO-MOTO

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - okolice Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0888-175-227.

Sprzedam RENAULT Clio RT, poj. 1,4, rok
prod. 1991, 3.drzwiowy, kolor czarna per³a,

Sprzedam gara¿ przy ul. Samorz¹dowej (osiedle
Piotrowice). Wiadomoœæ: tel. 818-78-86.

Sprzedam udzia³y w spó³ce z o.o.
“Dolpakart Box” w Chojno-

Cyklinowanie pod³óg
- bezpy³owo! 220V
Uk³adanie pod³óg,
toczenie w drewnie
Posiadam nowoczesne maszyny
produkcji niemieckiej Lagier:
Hummel, Elan.
Wieloletnie doœwiadczenie
Szybko! Solidnie!

Artur Wróbel
tel. 076/ 81-88-019,
kom. 605-226-206.
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Nowo otwarty sk³ad
opa³u i skup z³omu
zaprasza:
* Niskie ceny!
* Transport i roz³adunek do piwnicy
gratis!
* Przed zakupem próba wêgla!
* Mo¿liwoœæ negocjacji cen!
* Wymiana z³omu na wêgiel!

Chojnów ul. Zielona 2
od 7.30 do 17.00
(wjazd od ul. Drzyma³y i Zielonej)

wie przy u. Okrzei 6.
Sprzedam równie¿ zas¹dzon¹
prawomocnym wyrokiem wierzytelnoœæ w wys. 4.392 z³
plus odsetki i koszty s¹dowe,
nale¿n¹ DZWP S.A. w Chojnowie od d³u¿nika tj. trzyosobowej spó³ki cywilnej
“Wróblewski Trans Tech”
w Chojnowie.

Bli¿sze informacje pod nr tel.

8783492,
kom. 0501735641.

tel. 819-25-01, 888-175-239
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Syndyk Dolnoœl¹skich Zak³adów Wyrobów Papierowych S.A.
w Chojnowie sprzeda z wolnej rêki:
1. prawo wieczystego u¿ytkowana gruntu o pow. 283 m2
przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹,
dzia³ki po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Okrzei 6.
Cena nie ni¿sza ni¿ 1 300 z³.
2. prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu o pow. 6 205 m2
przeznaczonego pod zabudowê mieszkaln¹. Dzia³ka otoczona
lasem, po³o¿ona jest w Nowej Ziemi k/Z³otoryi na stoku,
przy drodze na trasie Legnica - Jelenia Góra.
Cena nie ni¿sza ni¿ 10 000 z³.

Informacje u syndyka
tel. 87 83 492
lub kom. 0501 735 641
REKLAMA * REKLAMA * REKLAMA * REKLAMA

Firma „Alken”,
producent opakowañ
i tektury falistej
poszukuje pracowników
na stanowiska:

¾ elektryk-automatyk
¾ mechanik
¾ operator maszyn papierniczych
List motywacyjny i ¿yciorys
prosimy kierowaæ
na adres siedziby firmy -

Rokitki 79 A
59-225 Chojnów.
tel. kontaktowy
(076) 819-66-22
Dy¿ury aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
(styczeñ, luty, marzec)
Pod S³oñcem: - 6.02.05, 6.03.05, 28.03.05
Salix: - 13.02.05, 13.03.05

BANKOWE KREDYTY
- HIPOTECZNE, -G
GOTÓWKOWE
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 20.000z³.

Doradca Bankowo-F
Finansowy
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok.3 (by³y US)
TEL.076/ 844-3
39-2
25, 841-5
53-6
66
14

Melisa: - 20.02.05, 20.03.05
Farmed: - 30.01.05, 27.02.05, 28.03.05
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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Uchwa³y Nr XXXV/171/04
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 109, art. 116 ust. 1 pkt.4, art. 124 i art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.
1851,
z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135), Rada Miejska Chojnowa
uchwala:
§ 1.
§ 8.
I. Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
22.833.851
1. Rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoœci 230.000 z³
w tym:
2. Rezerwê celow¹ w wysokoœci 150.000 z³, która bêdzie przeznaczo1. Dochody z podatków i op³at
4.457.700
na na zadania inwestycyjne: w gospodarce komunalnej, ochronie zdro2. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód
wia, kulturze i kulturze fizycznej.
bud¿etu pañstwa
3.553.951
3. Dochody z maj¹tku gminy
1.179.830
§ 9.
4. Pozosta³e dochody w³asne
484.420
Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoho5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji lowych w kwocie 160.000 z³, a wydatki na realizacjê zadañ okreœlorz¹dowej
2.650.851
nych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholo6. Dotacje celowe na zadania w³asne
544.000
wych w kwocie 160.000 z³.
7. Dotacje celowe otrzymane na realizacjê zadañ w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
391.452
§ 10.
8. Subwencja ogólna
9.571.647
Zatwierdza plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrow tym:
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej:
- czêœæ oœwiatowa
6.577.321
- przychody w kwocie 17.000 z³
-czêœæ wyrównawcza
2.271.273
- wydatki
w kwocie 30.000 z³
-czêœæ równowa¿¹ca
723.053
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do niniejszej uchwa³y.
Szczegó³owy podzia³ dochodów bud¿etowych wed³ug Ÿróde³, dzia³ów
i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
11.
Prognozê d³ugu gminy na koniec roku bud¿etowego w wysokoœci
§ 2.
2.020.113 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa³y.
II. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
24.048.964
1.Wydatki bie¿¹ce miêdzy innymi:
20.822.964
§ 12.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
10.426.723
Przychody i wydatki œrodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr
- dotacje dla zak³adów bud¿etowych
1.301.500
10 do niniejszej uchwa³y.
- dotacje dla instytucji kultury
835.700
- wydatki na obs³ugê d³ugu
35.000
§ 13.
2. Wydatki maj¹tkowe na finansowanie inwestycji
3.226.000
Upowa¿nia Burmistrza Miasta Chojnowa:
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie dzia³ów i roz- 1) do dokonywania zmian w bud¿ecie gminy po stronie wydatków podzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
legaj¹cych na przeniesieniach miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach tego samego dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, jednoczeœnie zobo§ 3.
wi¹zuje siê Burmistrza Miasta do sk³adania informacji w/w zakresie na
Deficyt bud¿etowy w kwocie 1.215.113 z³, który zostanie sfinansowa- sesjach;
ny po¿yczk¹.
2) do zaci¹gania w roku bud¿etowym po¿yczek d³ugoterminowych do
wysokoœci 1.290.113 z³;
§ 4.
3) do zaci¹gania w roku bud¿etowym po¿yczek i kredytów krótkoterPrzychody bud¿etowe w kwocie 1.735.113 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
minowych do wysokoœci 500 000 z³;
Rozchody bud¿etowe w kwocie 520.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
4) sp³aty rat po¿yczki do N.F.O.Œ.i G.W. w Warszawie w wysokoœci
400.000 z³ i sp³at rat kredytu do B.O.Œ. w Legnicy w wysokoœci 120.000 z³.
§ 5.
Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych w nastêpuj¹cych kwotach:
§ 14.
- przychody
7.810.872
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
- w tym dotacje z bud¿etu gminy
1.301.500
- wydatki
7.829.324
§ 15.
- w tym wp³ywy do bud¿etu
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y.
dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
§ 6.
Miejskim w Chojnowie i przez og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.
Plan finansowy dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
zleconych z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
do niniejszej uchwa³y.
Tadeusz Bobyk
§ 7.
Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2005 w wysokoœci
3.076.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
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Za³¹czniki do nieniejszej uchwa³y zostan¹ opublikowane w
kolejnym numerze gazety.
red.

15

