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Frontem do klienta
Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska BHPE Ryszard
Pacu³a otrzyma³a certyfikat nadany przez Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

W pogoni za lisem...
...i nie tylko. W Stadninie Koni w Jaroszówce 
10 listopada odby³ siê Hubertus zorganizowany
przez Technikum Hodowli Koni.
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Z prac wydzia³ów

* Zawodnicy KS „Chojnowianka” i pi³karze

goszcz¹cy w naszym mieœcie maj¹ ju¿ ideal-

ne warunki socjalne w zakoñczonej inwesty-

cji na terenie stadionu. Budynek, w którym

odremontowano szatnie, ³azienki i pokój dla

sêdziów jest nowoczesny i estetyczny. Nowy

dach i elewacja zmieni³y obiekt nie do poznania.

* W Centrum Edukacyjnym, gdzie wkrótce

mieœciæ siê bêdzie Miejska Biblioteka Publiczna,

prace remontowe id¹ pe³n¹ par¹. Pomieszcze-

nia wewn¹trz czekaj¹ na malowanie, na zew-

n¹trz trwaj¹ roboty przy ocieplaniu i malowa-

niu elewacji. 

* Ul. Samorz¹dowa przygotowywana jest ju¿

pod wylanie asfaltu. Okrawê¿nikowana droga,

jest obecnie utwardzana. Prace przy chodni-

kach dobiegaj¹ koñca, powstaj¹ schody i pod-

jazdy dla niepe³nosprawnych. Teren wokó³

inwestycji jest porz¹dkowany – wywo¿one s¹

betonowe p³yty, które jeszcze do niedawna sta-

nowi³y prowizoryczny szlak komunikacyjny.

* Budowa budynku socjalnego przy ul. Z³oto-

ryjskiej wkrótce zostanie „zamkniêta” pokry-

ciem dachowym. Dwupiêtrowy budynek

nale¿y teraz zabezpieczyæ przed opadami i nad-

chodz¹cymi mrozami.

* Zakoñczono przebudowê chodnika przy ul. Ko-

narskiego, w obrêbie Gimnazjum nr 2. Pra-

cownicy interwencyjni bêd¹ teraz koñczyæ

pracê przy nawierzchni chodnika na deptaku

w rynku. 

O podatkach na 2006 r.
W miniony pi¹tek radni na nadzwyczajnej

sesji podjêli uchwa³y dotycz¹ce stawek w po-

datkach od nieruchomoœci, œrodków transpor-

towych oraz od posiadania psów. Przyjêto

równie¿ uchwa³y w sprawie wzorów formularzy

niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od

nieruchomoœci i podatku rolnego.

Znane s¹ ju¿ tak¿e stawki podatku rolnego 

i leœnego na przysz³y rok. Podatek rolny od 

1 ha gruntów gospodarstw rolnych wyniesie

69,70 z³, od pozosta³ych gruntów rolnych

139,40 z³, a podatek leœny od 1 ha wyniesie

28,90 z³. Podobnie jak w latach poprzednich

nie przewiduje siê obni¿ki ceny ¿yta do po-

datku rolnego oraz ceny drewna do podatku

leœnego. 

Treœæ uchwa³ podamy w nastêpnym wydaniu

„G.Ch.”

Po¿¹dana akcja
29 paŸdziernika w Zespole Szkó³ Zawodo-

wych odby³o siê bezp³atne badanie poziomu

cukru i ciœnienia krwi. Obok tych badañ, 

dr n. med. chirurg onkolog Tomasz Bojarowski

przeprowadzi³ tak¿e badania piersi i niepoko-

j¹cych zmian skórnych.

Z akcji skorzysta³o 112 mieszkañców Choj-

nowa i okolic; w tym 56 osób przebada³ spe-

cjalista onkolog.

Stowarzyszenie „Amazonek” z Legnicy prze-

prowadzi³o pogadanki po³¹czone z projekcj¹

filmu dotycz¹c¹ zachorowañ na raka piersi. Liczba

zainteresowanych zaskoczy³a organizatorów.

Ponad setka pacjentów dowodzi, ¿e akcje

tego typu s¹ po¿¹dane, a spo³eczeñstwo nie

lekcewa¿y profilaktyki. Dlatego chojnowskie

pielêgniarki pracuj¹ce na Oddziale Onkologii

w Legnicy dziêkuj¹c wszystkim przyby³ym

sk³adaj¹ tak¿e podziêkowania tym wszystkim,

którzy pomogli w organizacji akcji: Urzêdowi

Miejskiemu w Chojnowie, Forum Równych

Szans i Praw Kobiet, Starostwu Powiatowe-

mu w Legnicy, Urzêdowi Gminy w Chojnowie,

Stowarzyszeniu „Amazonek” w Legnicy, dy-

rekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Chojno-

wie, onkologowi Tomaszowi Bojarowskiemu.

W³adze miasta i mieszkañcy dziêkuj¹ natomiast

chojnowskim pielêgniarkom za inicjatywê i orga-

nizacjê wspania³ej akcji profilaktycznej.

Nowe boisko
Zaraz po wakacjach uczniowie Szko³y Pod-

stawowej nr 3 mieli zastaæ na swoim terenie

nowe boisko sportowe. Niestety planowany

remont nie doszed³ do skutku. Na og³oszony

przez dyrekcjê szko³y przetarg nikt nie odpo-

wiedzia³, a kolejne procedury by³y d³ugotr-

wa³e. Jeszcze w tym tygodniu jednak prace

zostan¹ rozpoczête. Legnicka firma ABM –

wykonawca robót zapewnia, ¿e wymiana

nawierzchni i wykrawê¿nikowanie nie potr-

waj¹ d³ugo. Umowa mówi o zakoñ-czeniu

prac 15 grudnia, ale wiele wskazuje na to, ¿e

termin bêdzie skrócony. 

Zg³oœ siê do konkursu
Miejski Dom Kultury w Chojnowie og³asza

konkurs fotograficzny pn. „Cztery pory roku

w Chojnowie”. Konkurs bêdzie przeprowa-

dzony w czterech niezale¿nych etapach:

ZIMA – grudzieñ ‘05 – luty ‘06

WIOSNA – marzec ‘06 – maj ‘06

LATO – czerwiec ‘06 – sierpieñ ‘06

JESIEÑ – wrzesieñ ‘06 – sierpieñ ‘06.

W ka¿dym etapie konkursu zostan¹ wy³onieni

zwyciêzcy, natomiast po zakoñczeniu cyklu

jury przyzna GRAND PRIX dla najlepszej

fotografii roku. W ka¿dym etapie przewidzia-

ne s¹ nagrody; dla zdobywcy GRAND PRIX

nagroda g³ówna - aparat fotograficzny.

21 listopada przypada Dzieñ Pracownika Socjalnego. 
Z tej okazji kadrze Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 

w Chojnowie sk³adamy serdeczne podziêkowania za codzienne
zaanga¿owanie w sprawy mieszkañców naszego miasta 

i ¿yczymy, aby wykonywana praca przynosi³a radoœæ 
i satysfakcjê. W ¿yciu osobistym ¿yczymy 

samych pogodnych dni, du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Chojnowa
Tadeusz Bobyk Jan Serkies



„ZIMA” – regulamin
konkursu
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale-

¿y do 1 marca 2006 przes³aæ na adres

MDK w Chojnowie zdjêcia nawi¹zuj¹-

ce do tematu konkursu. 

1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³

osoby, które fotografi¹ zajmuj¹ siê 

w sposób amatorski.

2. Przedmiotem konkursu s¹ zdjêcia

przedstawiaj¹ce „Zimê w Chojnowie”.

3. Technika wykonania prac dowolna.

4. Format zdjêæ – minimum 15x21 cm.

5. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ wie-

le prac, potraktowanych jako poje-

dyncze zdjêcia b¹dŸ te¿ fotoreporta¿

– cykl zdjêæ uznanych za jedn¹ ca³oœæ

(w cyklu maksymalnie 5 zdjêæ).

6. Na odwrocie nale¿y zamieœciæ: tytu³

pracy, dane o autorze (imiê i nazwis-

ko, adres, telefon, wiek uczestnika) oraz

okreœliæ miejsce wykonania fotografii.

7. Na konkurs mo¿na nadsy³aæ wy-

³¹cznie prace, które nie by³y wczeœ-

niej zg³aszane w innych konkursach.

8. Do prac nale¿y do³¹czyæ oœwiad-

czenie o wyra¿eniu zgody na przetwa-

rzanie danych osobowych; s¹ one zbie-

rane w celu kontaktu z uczestnikami

konkursu.

9. Prace prosimy nadsy³aæ/dostarczaæ

w sztywnych kopertach.

10. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie

prawo do nieodp³atnej ekspozycji prac

na wystawach zwi¹zanych z konkur-

sem b¹dŸ wykorzystania ich w mate-

ria³ach promocyjnych sygnowanych

przez MDK, z zaznaczeniem nazwiska

autora.

11. Nades³ane prace nie bêd¹ zwracane.

12. Zdjêcia nale¿y nadsy³aæ na adres:

Miejski Dom Kultury w Chojnowie,

59-225 Chojnów, ul. Ma³achowskie-

go 5, z dopiskiem: „Fotografia – Zima”.

13. Zwyciêzcy zostan¹ poinformowa-

ni o zdobyciu miejsc oraz zaproszeni

na uroczyste rozdanie nagród.

DAR CHODZENIA !!!
Pawe³ Kowalik jest wspania³ym m³o-

dym cz³owiekiem, którego w wieku

17-u lat dotknê³a nowotworowa cho-

roba koœci. Nowotwór zaatakowa³

praw¹ nogê, któr¹ lekarze niestety

musieli amputowaæ.

Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc

i szansê dla Paw³a, aby móg³ powró-

ciæ do normalnego ¿ycia, do rzeczy-

wistoœci swoich rówieœników. Ratun-

kiem jest „inteligentna” bioproteza

nogi, która kosztuje 47.000 PLN. 

Fundacja na Rzecz Osób Niewido-

mych i Niepe³nosprawnych „Pomó¿ 

i Ty”, 81-535 Gdynia, ul. P³ocka 5A,

tel./fax (058) 663-81-41.

Nr konta, na które prosimy dokony-

waæ wp³at: 

Millennium 63 1160 2202 0000

0000 2920 6273 z dopiskiem „Na

bioprotezê nogi dla Paw³a Kowalika”.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,

po³o¿onych przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trze-

cich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Termin zagospo-

darowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wy-

budowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñcze-

nie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie suro-

wym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia. Inwestor zo-

bowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na

wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej. Przetarg od-

bêdzie siê w dniu 22 grudnia 2005 r. o godz. 1230 – na

dz. nr 231/6 , o godz. 1300 – na dz. 231/7 w sali nr 11

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium

(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do

dnia 15 grudnia 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 Rozpo-

rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w spra-

wie 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¿ 350 z³. Wp³a-

cone 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 prze-

targu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojno-

wie 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 spo-

woduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane 

z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabyw-

ca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-

sadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12

tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.

Miejski Dom Kultury serdecznie zaprasza 
na kurs tañca dla m³odzie¿y i osób doros³ych.

W ka¿dy wtorek o godz. 16.00 chêtni uczestniczyæ bêd¹ w lekcjach
rumby, tanga, walca, cha chy, samby, rock’n’roll’a i jiva.

Pierwsze spotkanie 
– 13 grudnia o godz. 16.00 
w Miejskim Domu Kultury.

Odp³atnoœæ – 20 z³ miesiêcznie
Kontakt telefoniczny 
- biuro MDK 818-86-21.
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Naszej Niepodleg³ej

Dzieñ 11 listopada ustanowiono œwiêtem pañstwowym po raz pierwszy

dopiero w 1937 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej oraz w czasie

rz¹dów komunistycznych obchodzenie listopadowych uroczystoœci

by³o zakazane. Dopiero w roku 1989, ustaw¹ Sejmow¹, przywró-

cono obchody tego œwiêta.

Od tego czasu, ka¿dego roku przedstawiciele w³adz miasta, kom-

batanci, zaproszeni goœcie i mieszkañcy Chojnowa spotykaj¹ siê

przy pomniku na ul. Chmielnej, który jest lokalnym symbolem

walki, mêczeñstwa, bohaterstwa i wolnoœci.

Kilka minut po godz. 11 w tym w³aœnie miejscu rozpoczêto

tegoroczne obchody Dnia Niepodleg³oœci. St¹d w asyœcie orkiestry

dêtej pod batut¹ Jana Buñkowskiego uczestnicy uroczystoœci prze-

szli do koœcio³a pw. Aposto³ów œw. Piotra i Paw³a, gdzie odby³a

siê Msza œw. w intencji naszej Ojczyzny.

Czêœæ artystyczna narodowego œwiêta odby³a siê w Miejskim

Domu Kultury. Uczniowie Gimnazjum nr 2 przygotowali na tê

okolicznoœæ widowisko muzyczno-s³owne ilustruj¹ce drogê

Polaków do wolnoœci. Poezja, scenki dramatyczne, patriotyczne

pieœni, scenariusz w klimacie XIX wieku, kostiumy z tamtych lat –

twórcy przedstawienia zrobili wszystko, aby wiernie oddaæ histo-

riê. O tym, ¿e siê uda³o œwiadczy³y ³zy wzruszenia, gromkie brawa

i komentarze po wystêpach.

Spotkanie w MDK by³o tak¿e okazj¹ do udekorowania kilku

cz³onków chojnowskiego Zwi¹zku Sybiraków Krzy¿ami Zes³añca

Sybiru nadanymi przez Prezydenta RP.

Równie ciekawy, chocia¿ o nieco innym charakterze, program

zaprezentowali dzieñ wczeœniej w Domu Chemika uczniowie

Spo³ecznego Ogniska Muzycznego. Kilkudziesiêciu muzyków da³o

koncert klasycznych utworów, prezentuj¹c jednoczeœnie przed pub-

licznoœci¹ zdobyte umiejêtnoœci i postêpy w nauce gry na fortepia-

nie, skrzypcach, akordeonie i gitarze. Obok uczniów wyst¹pi³ tak¿e

z pieœniami patriotycznymi zespó³ folklorystyczny „S³owiki” ze

Starego £omu.

Koncerty organizowane przez SOM ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popu-

larnoœci¹. Przybywa zarówno wykonawców jak i s³uchaczy. 

„Droga polskiego narodu do wolnoœci by³a drog¹ d³ug¹ i

krwaw¹. Powstania, pocz¹wszy od koœciuszkowskiego poprzez

listopadowe, krakowskie i styczniowe - wszystkie znaczy³y ofiarami

drogê do suwe-rennoœci. 

Drugiej Rzeczpospolitej nie by³o jednak dane d³ugo cieszyæ siê

niepodleg³oœci¹ - najpierw wojna bolszewicka w 1920 roku zakoñczona

s³awetnym “cudem nad Wis³¹”, w 20 lat póŸniej - wybuch kolejnej

wojny œwiatowej, okupacja i lata komunizmu.

Dzisiejsza walka o niezale¿noœæ, to dba³oœæ o znaczenie Polski 

w œwiecie, szacunek dla niej i wykazanie jak jesteœmy wartoœciowym

narodem. 

I tak jak nasi dziadowie stanêli solidarnie w obronie autonomii, tak

my dla przysz³ych pokoleñ musimy zadbaæ o pokój, dobre stosunki

miêdzynarodowe i rozwój naszej Ojczyzny.” 

(fragment przemówienia burmistrza z okazji 11 listopada)

opr.eg

„Dziœ przypada 87 rocznica powrotu Polski na mapy

œwiata. Maj¹c œwiadomoœæ obowi¹zku podtrzymywania

i rozwoju postaw patriotycznych oraz pielêgnowania

szacunku wobec wielkiego dziedzictwa naszych ojców,

spotykamy siê rokrocznie przy obelisku oddaj¹c czeœæ,

tym którzy o nasz¹ wolnoœæ walczyli”.
(fragment przemówienia burmistrza z okazji 11 listopada)
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Ptasia grypa znana jest od 1901

roku, lecz wirus j¹ powoduj¹cy

zosta³ wykryty dopiero w 1955

roku. Pierwszy przypadek za-

ra¿enia siê przez cz³owieka wiru-

sem typu H5N1 wykryto w 1997.

roku w Hongkongu. Od tego cza-

su zmar³o oko³o 60 osób.

Wszyscy doskonale ju¿ wiedz¹,

¿e nazwa tej choroby nie oznacza

wirusa atakuj¹cego wy³¹cznie

zwierzêta. Przy braku zachowa-

nia maksymalnych œrodków ostro¿-

noœci ta grypa mo¿e tak¿e zaata-

kowaæ cz³owieka. Objawy wy-

wo³ywane u ludzi s¹ podobne do

innych rodzajów grypy - jed-

nak¿e choroba przebiega znacz-

nie gwa³towniej. Najbardziej pod-

stawowe symptomy ptasiej grypy

u ludzi to gor¹czka, kaszel, ból

gard³a, bóle miêœni, stawów, za-

palenie spojówek. Doœæ czêsto

pojawiaj¹ siê bardzo groŸne po-

wik³ania - zapalenie p³uc, a tak¿e

ostra niewydolnoœæ oddechowa,

które mog¹ doprowadziæ do

œmierci.

Œmiertelnoœæ wœród ludzi choru-

j¹cych na ptasi¹ grypê wynosi

oko³o 50 % (zbli¿ona do œmier-

telnoœci u ptaków). Nie nale¿y

wiêc bagatelizowaæ problemu.

Aby zmniejszyæ ryzyko, na to, ¿e

ptasia grypa nas zaatakuje, na-

le¿y unikaæ kontaktu z ptakami, 

a przede wszystkim z zara¿onymi

stadami. Ptasia grypa bêdzie

mia³a utrudnione zadanie, gdy

bêdziemy nosili maski i kom-

binezony. Hoduj¹c ptaki, nale¿y

trzymaæ je w zamkniêtych po-

mieszczeniach, aby nie mia³y

kontaktu z innymi, zara¿onymi

zwierzêtami. 

Najbardziej dostêpnym œrodkiem

zabezpieczaj¹cym nas przed groŸ-

nymi powik³aniami tej choroby

jest szczepionka przeciwko zwy-

k³ej grypie. Wiêkszoœæ ekspertów

uwa¿a, ¿e szczepionka przeciw

tradycyjnej grypie nie zapewnia

ochrony, mo¿e jednak zwiêkszyæ

szanse na ³agodniejszy jej prze-

bieg i szybsze wyzdrowienie. 

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi wyda³o ju¿ kilka roz-

porz¹dzeñ maj¹cych na celu za-

bezpieczyæ ptactwo hodowlane

przed zara¿eniem. Ostatnie z nich

mówi o zakazie organizowania

targów, wystaw, pokazów i kon-

kursów z udzia³em wszystkich

¿ywych ptaków, a nie jak zaleca-

no wczeœniej z udzia³em kilku

wybranych gatunków. Zmie-

niono tak¿e paragraf dotycz¹cy

utrzymywania ptactwa z po-

mieszczeniach zamkniêtych,

daj¹c im obecnie swobodê po-

ruszania siê na otwartej prze-

strzeni z zaleceniem karmienia 

i pojenia w obiektach zamkniê-

tych.

Te zabiegi maj¹ ustrzec nie tylko

zwierzêta, ale tak¿e ludzi. 

opr. eg

Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska BHPE Ryszard

Pacu³a otrzyma³a certyfikat nadany przez Centralny

Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Uroczystoœæ wrêczenia certyfikatu, która mia³a miejsce 8 listopada,

po³¹czono z oficjalnym otwarciem obiektu przeznaczonego do pro-

wadzenia dzia³alnoœci oœwiatowej. Nowe pomieszczenia edukacyjne,

gdzie pracodawcy i pracownicy przechodziæ bêd¹ szkolenia z zakresu

ochrony pracy, s¹ kolejnym etapem rozwoju tej chojnowskiej firmy,

która funkcjonuje na rynku od 12 lat. 

Dotychczas szkolenia bhp firma prowadzi³a w niewielkich pokojach

swojej siedziby b¹dŸ w wynajmowanych pomieszczeniach s¹siaduj¹-

cego z firm¹ urzêdu gminy. Mniej krêpuj¹ce, wygodniejsze i nowo-

czesne sale zdecydowanie usprawni¹ tê dziedzinê dzia³alnoœci przed-

siêbiorstwa.

BHPE œwiadczy us³ugi z zakresu bhp, p.po¿. higieny pracy i ochrony

œrodowiska dla ponad 100 firm z regionu województwa dolno-

œl¹skiego i kilku na terenie kraju. 
Zakres ich dzia³alnoœci i kwalifikacje kadry stale rosn¹ i s¹ udoskona-

lane. O jakoœci serwisu œwiadcz¹ certyfikaty, których firma zdoby³a

ju¿ kilka. Ostatni z nich, wrêczony podczas uroczystoœci otwarcia

bazy szkoleniowej, BHPE otrzyma³o w³aœnie dla tej jednostki.

- Rozwój firmy, podnoszenie standardu œwiadczonych us³ug i kom-

pleksowa obs³uga klienta s¹ dla nas priorytetem – powiedzia³ w

swoim wyst¹pieniu w³aœciciel firmy Ryszard Pacu³a. – Stawiamy nie

tylko na jakoœæ, ale ceni¹c czas naszych klientów, staramy siê organi-

zowaæ us³ugi tak, by jedna wizyta w naszej firmie wystarczy³a na

za³atwienie wszystkich spraw kompleksowo.

S¹dz¹c po licznych dokumentach potwierdzaj¹cych profesjonalizm

BHPE i œledz¹c jego rozwój, uznaæ nale¿y, ¿e jest to kolejny zak³ad

na terenie Chojnowa, który mo¿e mówiæ o sukcesie i silnej pozycji na

trudnym rynku przedsiêbiorczoœci.

eg

Frontem  do  klienta

Znana od ponad 100 lat
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Chwa³a i rany
Nasze Bractwo otrzyma³o zaproszenie na Œl¹ski Turniej Rycerski

organizowany przez Chor¹giew Ksiêstwa Legnicko-Brzeskiego

oraz Kasztelana Zamku Grodziec we wspó³pracy z Boles³a-

wieck¹ Dru¿yn¹ Rycersk¹ Syrokomla z siedzib¹ na zamku 

w Kliczkowie. Turniej odbywa³ siê na Zamku GrodŸcu w ter-

minie 22-23 paŸdziernika.

Na miejsce dotarliœmy ju¿ w pi¹tek wieczorem tj. 21 paŸdziernika.

Mi³e powitanie organizatorów i innych bractw wprowadzi³o nas

w œredniowieczny klimat. Nadesz³a sobota i uroczyste rozpoczê-

cie Œl¹skiego Turnieju Rycerskiego. Jak to zawsze bywa na samym

pocz¹tku nast¹pi³o przedstawienie Bractw Rycerskich bior¹cych

udzia³ w turnieju. Nastêpnie rozpoczêcie konkurenci turniejo-

wych, na które wszyscy czekali. Pierwsze starcie zbrojnych od-

by³o siê w szrankach na "jedynki i tarcze". Nastêpnie odby³ siê

turniej ³uczniczy sk³adaj¹cy siê z ró¿nych konkurencji strzelania

do tarczy. Po turniejach nadszed³ czas na tañce, pokazy scenek 

i walk bojowych. Wieczorem odby³a siê inscenizacja obrony

Zamku Grodziec. Wszyscy zbrojni zostali podzieleni na dwie

grupy - jedna broni, druga atakuje zamek. Naszemu Bractwu

przypad³a rola obrony, do której dobrze siê przygotowaliœmy.

Rozpoczê³o siê oblê¿enie zamku i nast¹pi³ pierwszy atak. Po

zaciêtych walkach uda³o siê obroniæ zamek i zakoñczyæ oblê-

¿enie. Na zakoñczenie pierw-

szego dnia turnieju organiza-

torzy zaprosili wszystkie bract-

wa na biesiadê, która trwa³a

do póŸnej nocy. 

Niedziela i ostatni dzieñ tur-

nieju rozpoczê³y siê od œnia-

dania. Nastêpnie odby³ siê

turniej walk na "pó³toraki"

czyli miecze pó³tora rêczne

oraz fina³ turnieju ³uczni-

czego. Po zakoñczeni walk 

i strzelania z ³uku nast¹pi³

fina³ turnieju na "jedynki 

i tarcze". Po zaciêtej walce 

w turniejach nie uda³o siê nam osi¹gn¹æ odpowiedniej lokaty. A¿

przyszed³ czas na Bieg Rycerski, do którego stan¹³ sam prezes

Bractwa Krzysztof z dam¹ dworu Mart¹. Po zaciêtej rywalizacji

uda³o siê im wygraæ ca³y bieg z czego jesteœmy bardzo za-

dowoleni. Po zakoñczeniu Biegu Rycerskiego na sam koniec

ca³ego Turnieju Œl¹skiego odby³a kolejna inscenizacja obrony

Zamku Grodziec i ponownie uda³o siê nam go obroniæ. Uroczyste

zakoñczenie turnieju, po¿egnanie bractw i wyjazd do domu.

Wróciliœmy zdrowi, chocia¿ nie zupe³nie cali. Po zaciêtych

walkach nasi zbrojni nieco ucierpieli. Pêkniêty obojczyk, rozciêty

nos czy czo³o, to obok splendoru i chwa³y dodatkowe trofea.

B.R.

Wybory  uzupe³niaj¹ce
W najbli¿sz¹ niedzielê, 27 listopada w Chojnowie przepro-
wadzone zostan¹ wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej.
Z chwil¹ zg³oszenia w lipcu przez Piotra Zegzdryna rezy-
gnacji ze spo³ecznej funkcji wygas³ jego mandat radnego. 
W niedzielnych wyborach elektorat obwodu nr 5 bêdzie
oddawa³ g³osy na jednego z trzech kandydatów. Lokal
wyborczy w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Krasickiego
otwarty bêdzie od godziny szóstej do godziny dwudziestej. 
W tym obwodzie, obejmuj¹cym osiem ulic, uprawnionych
do g³osowania jest 2305 osób. Ile z nich pójdzie do urn? 

O B W I E S Z C Z E N I E

Miejskiej Komisji Wyborczej w Chojnowie
z dnia 31 paŸdziernika 2005 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz.
219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) Miejska Komisja Wyborcza
w Chojnowie informuje o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych do Rady Miejskiej Chojnowa, numerach list, danych o
kandydatach umieszczonych w zg³o-szeniach list – 
w wyborach uzupe³niaj¹cych zarz¹dzonych na 27 listopada 2005 r.

W okrêgu wyborczym nr 5 obejmuj¹cym 1 mandat zarejestrowano
3 listy kandydatów.
Lista nr 1  KWW „Mój Chojnów”

1) Emilia Ewa Ba¿an, lat 50, zam. Chojnów
Lista nr 2  KWW – CHOJNÓW RODZIN•

1) Mariusz Kowalczyk, lat 35, zam. Chojnów
Lista nr 3  KWW ANDRZEJA ROMANA IWANÓW

1) Andrzej Roman Iwanów, lat 37, zam. Chojnów

Przewodnicz¹ca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/…/Bogus³awa Kowalczyk

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 3 listopada 2005 r.

Na podstawie art. 32 w zwi¹zku z art. 192 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmiana-
mi) podaje siê do wiadomoœci wyborców informacjê o obwodzie
g³osowania dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej Chojnowa w okrêgu wyborczym Nr 5 zarz¹dzonych
na dzieñ 27 listopada 2005 r.

Numer obwodu Granice obwodu g³osowania
g³osowania

Ulice: Brzozowa, Boles³awa Chrobrego, 
5 Grunwaldzka, Kiliñskiego od nr 25 do nr 35,

Krasickiego, I.Paderewskiego, Sien-
kiewicza, S³owackiego

G³osowanie przeprowadzone bêdzie w godzinach od 6.00 do
20.00 w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, mieszcz¹cej siê 
w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie, ul. Krasickiego 1.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies



...i nie tylko. W Stadninie Koni w Jaroszówce 10

listopada odby³ siê Hubertus, coroczne œwiêto, organizo-

wane przez Technikum Hodowli Koni Powiatowego

Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.

Impreza, która z roku na rok staje siê bardziej popularna,

zyskuje coraz  wiêcej zwolenników i teraz  przynios³a nam wiele przy-

jemnoœci i zabawy.

Spotkanie rozpoczê³o siê od przegl¹du klaczy hodowlanych i

ogierów m.in. z rodzin: Czarka, Szkotka, Silistria, Uferschwalbe.

Uczniowie z kl. II THK zaprezentowali sylwetki wybranych koni 

i w skrócie opowiedzieli ich historiê. Nastêpnie wszyscy udali siê na

halê, gdzie odby³y siê konkurencje miêdzyklasowe, chrzest I klasy TZ,

wystêp szkolnego kabaretu oraz Bractwa Rycerskiego. Przed czêœci¹

artystyczn¹ odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu plastycznego na prace

wykonane przez uczniów PZS w Chojnowie. Bezkonkurencyjnie, 

z najwiêksz¹ iloœci¹ g³osów pierwsze miejsce zajê³a Katarzyna

Owczarczak z kl. III TZ.

Chrzest kl. I zorganizowali ich koledzy z kl. III. Na po-

cz¹tku ka¿dy z pierwszoklasistów otrzyma³ “klapsa” na szczêœcie 

i “zaszczyt” poca³owania konia w... zadek. Konkurencje, w jakich brali

udzia³, by³y bardzo œmieszne, a nawet i smaczne, np. zjedzenie

s³odkiego p¹czka.

Nastêpnie odby³y siê rozgrywki miêdzyklasowe. Uczniowie

musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ wiedzy o koniach i jeŸdŸcach 

z Jaroszówki. Choæ niektóre pytania wydawa³y siê banalnie proste,

sprawia³y du¿e trudnoœci. Oprócz zadañ z wiedzy teoretycznej nie

zabrak³o równie¿ konkurencji sprawnoœciowych. Ca³e rozgrywki

wygra³a kl. I TZ (choæ bardzo rzadko zdarza siê, aby laury zbiera³y

„pierwszaki”).

Aktorzy z kabaretu szkolnego prezentowali swoje zdolnoœci

artystyczne, które rozbawi³y publicznoœæ do ³ez. 

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³o nas Bractwo Rycerskie.

Ogl¹daj¹c ich pojedynki na miecze oraz dworskie tañce, przez moment

mogliœmy siê poczuæ jak w dawnych i nieznanych nam czasach.

Punktem kulminacyjnym ca³ego spotkania by³a tzw. pogoñ

za lisem. Mi³¹ niespodziank¹ by³o zwyciêstwo w tej konkurencji

licealistki, Darii Szymañskiej z kl. IIIc LO. W oczach uczniów z klas

hodowlanych dojrza³yœmy zazdroœæ.

Na koniec uczennice z kl. I TZ, niczym prawdziwe kucharki, czês-

towa³y pysznym bigosem i ciep³¹ herbat¹, która rozgrzewa³a nas w ten

zimny, listopadowy dzieñ. Serdecznie dziêkujemy sponsorom, bez

których wspania³a impreza nie odby³aby siê.

Ca³e spotkanie przebiega³o w przyjaznej atmosferze. Ten krótki czas

sprawi³, ¿e poznaliœmy nauczycieli z innej strony. Pokazali, i¿ mimo

trudów, jakie przynosi im praca 

z m³odzie¿¹, potrafi¹ siê œmiaæ,

bawiæ i zachowywaæ jak szaleni

nastolatkowie. Od tego czasu nasi

“belfrowie” stali siê nam bardziej

bliscy. Razem z nami bawili siê

zaproszeni goœcie: dyrektor PZS

w Chojnowie, pan Józef Fiszer,

dyrektor Wydzia³u Edukacji, Pro-

mocji i Integracji Europejskiej 

w Starostwie Powiatowym, pan

Waldemar Szastak, redaktor na-

czelny “Gazety Chojnowskiej” Emi-

lia Grzeœkowiak i Gazety Gminnej,

pani Monika Sobczak, dyrektor

Stadniny Koni w Jaroszówce, pan

Roman Krzy¿anowski oraz nasi

rodzice.

Honorowy patronat nad imprez¹ objê³o Starostwo Powiatowe w Leg-

nicy, które by³o jednoczeœnie g³ównym sponsorem ufundowanych

nagród. Impreza odby³a siê tak¿e dziêki wsparciu sponsorów: Burmistrza

Miasta Chojnowa, pana Jana Serkiesa, Wójt Gminy Chojnów, pani

Barbary Jasiñskiej, Starosty Powiatu Legnickiego, pana Mieczys³awa

Kasprzaka, pani El¿biety Makowiec, pani Jadwigi Stopy, pana Henryka

Giersoka, pana Tadeusza Bijaka, pana Stanis³awa Kryszczuka oraz

pana Ryszarda Tarapacza. Serdecznie im za to dziêkujemy.

“Co dobre, szybko siê koñczy”. Wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekamy

na nastêpnego Hubertusa. Do zobaczenia za rok!!!

Grupa Gala Anonima
Urszula Jaworska
Monika Babiñska
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W pogoni za lisem...

Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny 
„Niebieski Parasol” 

serdecznie zaprasza na bal charytatywny, 

który odbêdzie siê 26 listopada o godz. 20.00
w Miejskim Domu Kultury.

Zwyczajem Oœrodka bal bêdzie mia³ swój tematyczny

klimat – tym razem „Andrzejki z taborem” 
czyli zabawa w stylu cygañskim.

Zg³oszenia i bli¿sze informacje pod numerem tel. 8188256.
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J
eszcze nie tak dawno najwiêk-

szym koszmarem zapachowym

by³ osetnicki Profet. Niebawem

minie rok od uruchomienia biofiltra.

Nie jest tajemnic¹, ¿e z funkcjonowa-

niem biofiltra by³y k³opoty. Wi¹za³y siê

one z now¹ technologi¹ oczyszczania

powietrza z uci¹¿liwych zapachów.

Okaza³o siê, ¿e bakterie ¿yj¹ce w bio-

masie biofitra s¹ równie¿ kapryœne.

Osetnicki Profet jako drugi zak³ad 

w Polsce posiada jednak biofiltr. Nasze

kominy nie.

Rozpocz¹³ siê okres grzewczy, a z nim

sta³e palenie w piecach. Pali siê w nich

wszystko. Œmieci, papier, opony, plasti-

ki i to co da siê spaliæ, a da odrobinê

ciep³a. Podczas spalania plastików,

kawa³ków opon wydzielaj¹ siê najnie-

bezpieczniejsze trucizny jakimi s¹ dio-

ksyny. Dla dioksyn nie ma barier ochron-

nych w naszym organizmie. Potrafi¹

nawet uszkodziæ p³ód w ³onie matki.

Dioksyny zabijaj¹ powoli. W³aœnie

przez to trudno jest udowodniæ, ¿e przy-

czyn¹ choroby i zgonu by³o d³ugolet-

nie oddzia³ywanie tej trucizny.

Jednym z czynników, które przyczynia-

j¹ siê do kumulacji dioksyn w powietrzu

s¹ inwersje. Zjawisko to polega na zale-

ganiu w dolnych warstwach atmosfery

zimnego powietrza. Dzieje siê tak w do-

linach rzek i kotlinach. Na nasze nie-

szczêœcie Chojnów le¿y w obszarze pow-

stawania inwersji zwi¹zanej z dolin¹

Skory. Mo¿emy to zaobserwowaæ teraz

jesieni¹. Podczas spacerów nasz nos

odbiera najprzeró¿niejsze sygna³y zapa-

chowe. Jest to zale¿ne od tego co jest

spalane w piecach znajduj¹cych siê 

w mijanych budynkach. Dlatego te¿,

jeœli planujemy jesienny spacer, to wybie-

rzmy siê raczej za miasto do lasów, któ-

rych nie brakuje w okolicach Chojnowa.

W powietrzu dioksyny, a w wodzie? 

A w wodzie zanieczyszczenia. Niebawem,

gdy nadejd¹ jesienne opady, zmieni siê

woda w naszej jedynej rzece, Skorze.

Zjawisko to zwi¹zane bêdzie z oczy-

szczeniem przez deszcze rowów melio-

racyjnych, odstojników i szamb. Dzisiaj

przy braku opadów wszystkie te zanie-

czyszczenia a¿ kipi¹. Jedno z takich

szamb znajduje siê w centrum Konra-

dówki. Gdy spadnie deszcz zawartoœæ

z tego szamba sp³ynie do ogrodu s¹siada i

do rzeki. Po roœlinnoœci mo¿na siê

przekonaæ jak bardzo s¹ zanieczyszczone

te œcieki. Wypalaj¹ ca³¹ roœlinnoœæ na

swojej drodze. Problem tego szamba

ci¹gnie siê latami. Latami równie¿ za-

nieczyszczana jest Skora. Ile jest takich

szamb? Du¿o.

Wiosn¹ przysz³ego roku dojdzie po raz

pierwszy do inwentaryzacji tych Ÿróde³

zanieczyszczenia. Odbêdzie siê to pod-

czas sp³ywu rzek¹ Skor¹. Obecnie trwa-j¹

przygotowania do tego pierwszego

sp³ywu. 

Problemy bêd¹ w górnym odcinku rzeki,

gdy¿ taki kajak nie mieœci siê w ko-

rycie rzeki. W³aœciwy sp³yw rozpocz-

nie siê od Proboszczowa. Uczestnicy

tej wyprawy bêd¹ chcieli wykorzystaæ

podwy¿szone stany wody. Na dzieñ

dzisiejszy do udzia³u w wyprawie zg³o-

si³y siê dwie dwuosobowe osady. Lista

uczestników jest otwarta. Sp³yw rzek¹

Skor¹ potrwa dwa dni i zakoñczy siê w

Legnicy, gdy¿ trasa sp³ywu zosta³a

przed³u¿ona o odcinek Czarnej Wody.

Uczestnikom sp³ywu i sobie równie¿,

¿yczê stopy wody pod kilem, a nawet

pó³ stopy pod kajakiem.

Jerzy Kucharski

Chojnowski Hyde Park

Osetnicki syndrom

Spó³dzielnia Mieszkaniowa “M³odoœæ” 59-225 Chojnów, 
ul. Paderewskiego 12, tel. 8188-308, fax 8188-681 

og³asza przetarg nieograniczony na:
pierwszeñstwo przyjêcia w poczet cz³onków, celem ustanowienia spó³dzielczego 

lakatorskiego prawa do lokalu mieszkanego po³o¿onego w Chojnowie 
przy ul. W. Sikorskiego 7/14, IV piêtro o pow. u¿ytkowej 64,10m2.

Wartoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 29.000z³ (s³ownie: dwadzieœcia dziewiêæ
tysiêcy z³otych). Przetarg odbêdzie siê w dniu 05.12.2005 r. o godz. 14.00. 
Specyfikacjê istotnych warunków przetargu w cenie 15z³ z VAT mo¿na odebraæ 
w siedzibie Spó³dzielni, pokój nr 8, I piêtro. 

Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu 
bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Chojnów 
na podstawie art.35 ust.1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami

informuje, ¿e w siedzibie 
Urzêdu Gminy, 

ul. Fabryczna 1, w dniach 
od 16.11.2005 r. do 06.12.2005 r.
wywieszono na tablicy og³oszeñ 
(I piêtro obok pok. nr 105) wykaz
nieruchomoœci przeznaczonych

Zarz¹dzeniem Nr 130/05 
z dnia 16.11.2005 r. 

do dzier¿awy.

Miejska Biblioteka Publiczna
zapraszaj¹ na wystawê 

pn. „Dzieñ dobry drzewa” 
wykonan¹ przez uczniów klasy II c 

ze Szko³y Podstawowej nr 4, 
pod kierunkiem Gra¿yny Koœnik. 

Wystawê mo¿na ogl¹daæ 
do koñca listopada 2005 r.
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Uczulony 

Gdy widzi napis “biblioteka”

Omija to miejsce z daleka.

„Odkryj Przygodê” to has³o, które przyœwie-

ca³o tegorocznym obchodom Miêdzynaro-

dowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Chc¹c

podkreœliæ uroczysty charakter tego dnia, biblio-

teki szkolne Powiatowego Zespo³u Szkó³ 

w Chojnowie w³¹czy³y siê we wspólne œwiê-

towanie i z tej okazji przygotowa³y ró¿ne

formy promocji ksi¹¿ki i czytelnictwa.

Drogê do pomieszczeñ bibliotecznych przy

ul. Wojska Polskiego wyznacza³y „bia³e stopy”,

zaœ korytarz wiod¹cy do biblioteki przy ulicy

Witosa zaprasza³ has³em „Biblioteka dobre

miejsce dla cz³owieka”. Nie zabrak³o te¿

licznych m¹drych b¹dŸ humorystycznych

myœli i sentencji:

„Kto tê ksi¹¿kê ukradnie, temu rêka odpadnie”,

„Dzisiejsze ksi¹¿ki s¹ jutrzejszymi czynami”,

„Biblioteka jest wielka przez sw¹ goœcinnoœæ

i wiedzê w niej zawart¹, a nie przez jej rozmiary”.

Osoby, które odwiedzi³y w tym dniu biblioteki

mia³y okazjê wpisaæ siê na honorow¹ listê

goœci, ich nazwiska bêd¹ przechowywane w kro-

nikach bibliotek.

Bibliotekarze przygotowali te¿ okolicznoœ-

ciowe wystawy, b¹dŸ to rzeczy znalezionych

w ksi¹¿kach, pozostawionych tam przez czy-

telników i u¿ywanych przez nich jako zak³ad-

ki, b¹dŸ prezentowali najciekawsze pozycje

swojego ksiêgozbioru. Pod has³em tegorocz-

nego œwiêta – „Odkryj przygodê” mo¿na wiêc

by³o ogl¹dn¹æ: ciekawe przewodniki po kraju,

arcydzie³a malarstwa, klejnoty poezji pols-

kiej, albumy przyrodnicze, pozycje kulinarne,

encyklopediê robót rêcznych i inne wybrane

pozycje z literatury piêknej i publicystyki.

Podczas zastêpstw przeprowadzane by³y zajê-

cia poœwiêcone historii bibliotek.

Nauczyciele i uczniowie zostali równie¿ za-

proszeni do uczestnictwa w „G³oœnym czytaniu”.

Na poniedzia³kowych lekcjach w dniu 24 paŸ-

dziernika, przez 10 minut, czytane by³y pozy-

cje zaproponowane przez nauczycieli, ucz-

niów lub bibliotekarzy. Mamy nadziejê, ¿e

g³oœne czytanie stanie siê ju¿ sta³ym elemen-

tem obchodów tego œwiêta w naszych bib-

liotekach.

W celu uzyskania pe³niejszego obrazu funkcjo-

nowania bibliotek szkolnych w PZS i preferencji

czytelniczych m³odzie¿y, zosta³a opracowana

i skierowana  do uczniów klas maturalnych

ankieta czytelnicza. Objêtych ni¹ zosta³o

blisko 170 respondentów.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, ¿e zdecy-

dowana wiêkszoœæ przychodzi do biblioteki,

aby wypo¿yczyæ ksi¹¿kê i znaleŸæ potrzebn¹

informacjê, wykorzystuj¹c przy tym te¿ dostêp

do Internetu. Niektórzy odrabiaj¹ tu lekcje

b¹dŸ przegl¹daj¹ czasopisma. Zbiory bibliotek

szkolnych w zasadzie spe³niaj¹ ich oczekiwa-

nia, choæ warto by wzbogacaæ ksiêgozbiór 

o pozycje: fantastyczne, biograficzne, o tem-

atyce sportowej, niektóre lektury i nowoœci.

Wœród czasopism najwiêksz¹ popularnoœci¹

ciesz¹ siê: „Cogito” i „Perspektywy”, ale ucz-

niowie zg³aszaj¹ te¿ potrzebê wiêkszej iloœci

tych czasopism, które rozwijaj¹ ich umiejêt-

noœci obcojêzyczne i zainteresowania 

np.: sportowe, motoryzacyjne, komputerowe

oraz dotycz¹ce koni.

Z ankiety wynika, ¿e w zasadzie maturzystom

odpowiada proponowany zestaw lektur szkol-

nych, choæ byli i tacy, którzy proponowali

znaczne jego odchudzenie. Jeœli mieliby mo¿li-

woœæ zmian chêtnie widzieliby w tym zesta-

wie literaturê opart¹ na autentycznych wyda-

rzeniach, fantastykê oraz dramaty wojenne.

Uczniowie najczêœciej siêgaj¹ po: literaturê

obyczajow¹ dla m³odzie¿y, pozycje przygo-

dowe, fantastykê, ksi¹¿ki sensacyjne i horrory.

Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê zarówno auto-

rzy wspó³czeœni jak i ci, których zalicza siê do

grona klasyków literatury. Wœród wymie-

nianych autorów najczêœciej powtarza³y siê

nazwiska: J. Tolkien, P. Coelho, K. Grochola,

J. Rowling, D. Brown, S. King, A. Sapkow-

ski, D. Terakowska, H. Sienkiewicz, B. Prus,

S. Mro¿ek, F. Dostojewski, A. Mickiewicz.

Prawie 60% ankietowanych nie wskazywa³o

¿adnej ulubionej ksi¹¿ki. Pozostali chêtnie

wracaj¹ do: „W³adcy pierœcieni”, „Alchemika”,

„Ma³ego ksiêcia”, „Pamiêtnika narkomanki”,

„Harrego Potera” czy „Zaklinacza koni”.

Czytaj¹c, nasi respondenci czuj¹ siê uboga-

ceni poprzez poszerzenie wiedzy i s³ownictwa

oraz rozwój wyobraŸni. Czytanie to tak¿e

relaks i przeniesienie siê w œwiat daleki od

osobistych problemów.

Nasi respondenci odpowiadali, ¿e przy wybo-

rach czytelniczych istotn¹ dla nich rolê odgrywa

opinia innych osób oraz wszelkie informacje

znajduj¹ce siê na ok³adce ksi¹¿ki.

Na pytanie - Czy w Twoim domu istnieje

tradycja czytania?” – tylko 30% uczniów

odpowiedzia³o twierdz¹co. Wniosek narzuca

siê sam, ¿e na stan czytelnictwa ludzi m³odych

wp³ywaj¹ w du¿ej mierze tradycje i nawyki

wyniesione z domów. Bibliotekarzom szkol-

nym pozostaje wiêc zagospodarowywaæ to

puste pole, by z czasem mog³o wydaæ owoc.

Biblioteki szkolne zawsze by³y i mamy na-

dziejê, ¿e nadal pozostan¹ w krajobrazie szko³y

oazami przyjaznymi dla uczniów. Tu powinni

znaleŸæ pomocne d³onie i ciep³e spojrzenia, 

wiedzê i pozytywne wartoœci, to wszystko, co

jest niezbêdne do prawid³owego wzrostu 

i kszta³towania siê m³odych ludzi, bo bibliote-

ka to przecie¿ dobre miejsce dla m³odego

cz³owieka.

Nauczyciele-bibliotekarze

Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

„Czytam, wiêc jestem”

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 potrzebne lodówka, 

wózek i ³ó¿eczko dzieciêce.
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Szkolna firma
Przedsiêbiorczoœæ 

w Gimnazjum nr 2

W roku szkolnym 2005/2006 

w Gimnazjum nr 2 realizowany

jest program „Pakiet Wrzeœnio-

wy” promuj¹cy nowoczesn¹ przed-

siêbiorczoœæ z wykorzystaniem

komputerów i internetu. W ra-

mach  projektu m³odzie¿ m.in. za-

pozna siê z pojêciami ekonomicz-

nymi, uzyska informacje na temat

mechanizmów dzia³ania wolnego

rynku, pozna zasady na jakich

opiera siê prowadzenie dzia³al-

noœci gospodarczej.

Program realizowany jest w for-

mie zajêæ pozalekcyjnych, dla

grupy 20 uczniów z kl. I i II.

Zajêcia odbywaj¹ siê w pracowni

komputerowej raz w tygodniu.

Podczas zajêæ uczniowie zapoz-

naj¹ siê z lekcjami multimedial-

nymi, a nastêpnie krok po kroku

rozwijaj¹ swoj¹ szkoln¹ firmê.

Czêœæ edukacyjna powi¹zana jest

z czêœci¹ praktyczn¹ polegaj¹c¹

na za³o¿eniu ma³ego wirtualnego

przedsiêbiorstwa. ”Pakietowicze”

m.in. podpisuj¹ umowê o zawar-

ciu spó³ki, rejestruj¹ szkolne mini-

przedsiêbiorstwo w rejestrze Pa-

kietu Wrzeœniowego, wybieraj¹

nazwê i logo firmy... w razie

potrzeby zaci¹gaj¹ wirtualny kre-

dyt. Dziel¹ siê na dzia³y m.in. mar-

ketingu, sprzeda¿y, zaopatrzenia,

informatyczny, finansowo-ksiê-

gowy, administracyjno przemy-

s³owy, które pracuj¹ nad stworze-

niem i wypromowaniem pakietów

wrzeœniowych, czyli zestawów

artyku³ów szkolnych oraz pod-

rêczników. 

Pakietowi towarzysz¹ liczne kon-

kursy z atrakcyjnymi nagrodami,

zarówno dla uczestników mini-

przedsiêbiorstwa jak i dla ca³ej

spo³ecznoœci szkolnej m.in.: kon-

kurs na logo i plakat  reklamowy,

najlepsz¹ stronê internetow¹, naj-

ciekawsz¹ kronikê.

Zajêcia prowadz¹ p. Mariola Ja-

kusik i Anna Œwidurska, które

wraz z innymi nauczycielami 

z woj. dolnoœl¹skiego uczestni-

czy³y w szkoleniu przygotowu-

j¹cym do prowadzenia programu

„Pakiet Wrzeœniowy”.

Organizatorem pakietu jest Fun-

dacja Komandor z Warszawy.

Patronat nad projektem objêli:

Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej i Sportu, Ministerstwo Gos-

podarki i Pracy oraz 15 Kurato-

rów Oœwiaty w tym Dolnoœl¹ski

Kurator Oœwiaty.

Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ

na stronie:

www.fundacja.komandor.pl

M. Jakusik, A. Œwidurska

20 paŸdziernika w Œrodzie

Œl¹skiej odby³a siê VI Dol-

noœl¹ska Konferencja Szkó³

Promuj¹cych Zdrowie, w cza-

sie której Szko³a Podstawo-

wa nr 4 w Chojnowie otrzy-

ma³a Certyfikat Przyjêcia

do Dolnoœl¹skiej Sieci Szkó³

Promuj¹cych Zdrowie.

Konferencja zorganizowana

by³a przez DODN we Wro-

c³awiu i Urz¹d Marsza³kow-

ski we Wroc³awiu.

Idea promocji zdrowia w no-

woczesnym, projektowym

ujêciu funkcjonuje w naszej

szkole od 1993 roku. Od

tego momentu zrealizowano

w szkole kilka projektów

prozdrowotnych np. Walka

z o³owiem, Œniadanie w do-

mu, Posi³ek w szkole, Wal-

ka z ha³asem, którego efek-

tem jet przyjazny dzwonek

w formie ró¿nych melody-

jek. Systematycznie prowa-

dzone s¹ programy profilak-

tyczne w zakresie higieny

osobistej. Corocznie organi-

zowane s¹ zielone szko³y

nad morzem i w górach. 

W ubieg³ym roku szkolnym

np. a¿ 9 klas uczestniczy³o

w wypoczynku i zajêciach

edukacyjnych na zielonych

szko³ach. Obecne cele prio-

rytetowe to profilaktyka

wad postawy i zdrowe od-

¿ywianie. Uczniowie naszej

szko³y po raz drugi maj¹

mo¿liwoœæ picia mleka 

z dop³at¹ unijn¹. Pracow-

nicy z rodzinami w tym

roku szkolnym korzystaj¹ 

z rekreacji na krytym base-

nie w Legnicy. Przedsta-

wione dzia³ania s¹ tylko

wycinkiem dzia³alnoœci

prozdrowotnej w szkole.

Szko³a promuj¹ca zdrowie

jest inwestycj¹ dla edukacji,

zdrowia i demokracji. Ist-

nieje równie¿ Europejska

Sieæ Szkó³ Promuj¹cych

Zdrowie. Na innych konty-

nentach ruch ten równie¿

siê rozwija. Uczestniczymy

wiêc w ogólnoœwiatowych

wysi³kach dla tworzenia do-

brej szko³y, wzmacniaj¹cej

potencja³ zdrowotny pra-

cowników, uczniów i ich

rodziców.

Koordynator szkolnego

zespo³u d/s promocji zdrowia 

El¿bieta Borysewicz

W pó³nocnej Ghanie w Sabobie

werbista, brat Andrzej Kêdziora

SVD prowadzi przychodniê mi-

syjn¹ pod wezwaniem œw. Ar-

nolda Janssena. Wielu najbied-

niejszych z wadami wzroku

dziêki naszej wspólnej pomocy

bêdzie mog³o znowu normalnie

widzieæ i ¿yæ. Wystarczy tylko

sprawdziæ najrozmaitsze zaka-

marki i zebraæ jak najwiêksz¹

iloœæ u¿ywanych, ale w dobrym

stanie okularów. Prosimy, aby

ka¿da para by³a osobno za-

winiêta, co pozwoli zabezpieczyæ

szk³a przed zniszczeniem. W Gha-

nie okulary sprawdzane s¹ przez

miejscowych specjalistów, dziê-

ki czemu ka¿dy potrzebuj¹cy

otrzyma w³aœciw¹ parê oku-

larów.

Chcielibyœmy w³¹czyæ siê w tê

piêkn¹ akcjê, dlatego prosimy

wszystkich, którym nie jest

obojêtny los potrzebuj¹cych

pomocy z Afryki, o wsparcie.

Zbiórkê okularów prowadzi 

kl. III D z Gimnazjum nr 2 

w Chojnowie.

Okulary prosimy przynosiæ do

Miejskiej Biblioteki Publicznej

przy ul. Œciegiennego (dzia³ dla

doros³ych) lub na filiê nr 1 przy

ul. Sikorskiego 12.

Serdecznie dziêkujemy.

M³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 

w Chojnowie

Zdrowa szko³a
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Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu
jest uœmiechaæ siê zawsze i wszêdzie
i nie baæ siê tego co by³o
i nie baæ siê tego co bêdzie.
Wielu radosnych chwil, spe³nienia
marzeñ i wszelkiej pomyœlnoœci z okazji
nadchodz¹cych 23 urodzin £ukaszowi
Szlêk  ¿ycz¹ kochaj¹cy rodzice 
oraz brat.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê imienin
naszemu Szefowi  -  p.  Andrzejowi
Kupczykowi, moc najserdeczniejszych
¿yczeñ zdrowia, szczêœcia, i pomyœl-
noœci w ¿yciu osobistym - sk³adaj¹
pracownicy piekarni.

Cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów
Narz¹du Ruchu w Chojnowie
serdecznie dziêkuj¹ burmistrzowi  

i chojnowskim  radnym za wsparcie
finansowe i pomoc w organizacji wy-
jazdu 23 osób na turnus rehabilitacyjny
do L¹dka Zdroju.
Wspania³a, rodzinna atmosfera, zabie-
gi, górski klimat, pijalnie wód, s³oñce,
lasy i imprezy kulturalne - to wszystko
uzdrowi³o nie tylko nasze cia³a, 
ale i dusze - dziêkujemy.
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W okresie jesienno-ziomowym nasilaj¹ przy-

padki oszusów domokr¹¿ców i zwi¹zanych

z tym zjawiskiem kradzie¿y mieszkaniowych.

Odwiedziæ nas mo¿e urzêdnik, który nie

jest urzêdnikiem, listonosz, którego nie

znamy, pracownik energetyki, który z energe-

tyk¹ nie ma nic wspólnego, akwizytor,

który nie sprzedaje a raczej zabiera…

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Choj-

nowie prosz¹ wiêc mieszkañców o czujnoœæ 

i rozwagê..

Zwracajmy uwagê komu otwieramy drzwi.

Obca osoba zawsze powinna wzbudzaæ

nasz¹ nieufnoœæ i z pewnoœci¹ nie nale¿y

wpuszczaæ jej do mieszkania. 

B•Dè CZUJNY! NIE DAJ SIÊ OSZUKAÆ

I OKRAŒÆ!

Na bezczelnego
Ilu z nas bêd¹c w domu zamyka drzwi na klucz?

Zapewne niewielu. Dobrze jednak by by³o

gdybyœmy tê czynnoœæ traktowali jak nawyk.

Pytanie „a co siê mo¿e zdarzyæ?” coraz czêœ-

ciej znajduje swoj¹ odpowiedŸ. 

10 paŸdziernika w Starym £omie, w bia³y

dzieñ, nieznany sprawca wykorzystuj¹c nie-

uwagê domowników wszed³ do mieszkania 

i z przedpokoju skrad³ torebkê wraz z ca³¹

zawartoœci¹ (telefonem komórkowym, doku-

mentami, kartami p³atniczymi). Wartoœæ

skradzionych przedmiotów w³aœcicielka osza-

cowa³a na 550z³ – tyle kosztowa³o zaufanie.

Za to z³odziej zyska³ kilka przedmiotów i kolej-

ny dowód na to jak jesteœmy naiwni.

Na pokuszenie
Mimo czêstych apeli i pouczeñ, ¿e wartoœciowe

rzeczy pozostawione w samochodzie to sma-

kowity k¹sek dla z³odziei, nie wszyscy kiero-

wcy zdaj¹ siê o tym pamiêtaæ.

W nocy z 4/5 listopada pewien osobnik wra-

caj¹cy póŸn¹ por¹ do domu zatrzyma³ siê przy

VW Candy, bo… zauwa¿y³ laptopa. Wybicie

szyby zajê³o sekundê, wyjêcie komputera kil-

ka i by³ jeszcze czas na zabranie przy okazji

panela radioodtwarzacza Blaupunkt. 

Nowa szyba, zakup nowego sprzêtu graj¹cego

i osobistego komputera bêd¹ kosztowaæ kilka

tysiêcy – oj, ten kierowca z pewnoœci¹ nie zostawi

ju¿ niczego wartoœciowego w swoim samochodzie.

Z³apali – zatrzymali
A mia³o byæ tak piêknie – kilka minut strachu

i fura zmienia w³aœciciela. Niestety tym razem

kradzie¿ auta nie powiod³a siê. 9 listopada po-

licjanci po krótkim poœcigu zatrzymali z³o-

dzieja. VW Golf szybko wróci³ do w³aœciciela,

a zaskoczony sprawca analizuje swój nieu-

dany skok za kratkami. 

Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali

pewnego osi³ka, który nadmiar energii wy³a-

dowywa³ na karoserii Hondy Civic. Kopa³, bi³

piêœciami, zadowolony, ¿e nikt ciosów nie

oddaje. Gdyby tak stan¹ wtedy przed w³aœci-

cielem auta…

Naprawa karoserii kosztowaæ bêdzie 1000 z³.,

a o tym czym honda sprowokowa³a krewkiego

m³odzieñca on sam opowie przed s¹dem.

Kronika  towarzyska

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a
1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej

numerem geodezyjnym 12/56 o pow. 4734 m2, po³o¿onej w obrêbie 5 miasta Chojnowa przy ul. Okrzei,

dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 17774.

Cena wywo³awcza – 85.400,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 17.000,00 z³.

Dzia³ka jest poroœniêta drzewami wieloletnimi. Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury

podziemnej. Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e nast¹piæ za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim

uzgodnionych.

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu,

ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., oznaczonego numerem geo-

dezyjnym 12/13 o pow. 4961 m2, po³o¿onego przy ul. Okrzei w  Chojnowie, dla którego S¹d Rejonowy

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 22203.

Cena wywo³awcza – 73.200,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 14.000,00 z³.

Dzia³ka jest zakrzaczona i poroœniêta drzewami wieloletnimi, czêœæ powierzchni jest utwardzona. Przez

nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury podziemnej. Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e nast¹piæ za

zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. W planie

zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa przeznaczone s¹ pod zabudowê us³ugowo-

mieszkaniow¹.Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fun-

damentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym

zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia. 

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 22 grudnia 2005 r. o godz. 1100

– na dz. nr 12/56, o godz. 1130 – na dz. 12/13 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zam-

kowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 

15 grudnia 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 przeprowadza-

nia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ

niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,

pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z

zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 900,00 z³ – dot. dz. 12/56 i 800,00 z³ -

dot. dz. 12/13. 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.

Wieœci  z  KP



15 i 16 grudnia

- „OLIVER TWIST”

Bilety:13 z³

135 min.

Wielka Brytania/Francja/ W³ochy

/Czechy2005

Re¿yseria: Roman Polañski, sce-

nariusz: Ronald Harwood na pod-

stawie powieœci Charlesa Dic-

kensa, zdjêcia: Pawe³ Edelman,

muzyka: Rachel Portman.

Od œmierci matki Oliver Twist

(Barney Clark) mieszka w prowin-

cjonalnym przytu³ku. Gdy Oliver,

niezadowolony z mizernej porcji

posi³ku œci¹ga na siebie gniew

woŸnego-pana Bumble (Jeremy

Swift), na jego wniosek zarz¹d

oœrodka postanawia pozbyæ siê

ch³opca i wysy³a go na praktykê

do grabarza Sowerbbery’ego

(Michael Heath). Nie mog¹c

znieœæ drwin na temat zmar³ej mat-

ki, Oliver wdaje siê w bójkê z in-

nym pomocnikiem swojego pra-

codawcy, za co zostaje srogo uka-

rany. W poczuciu niesprawiedli-

woœci ucieka do Londynu, gdzie

g³odny i skrajnie wycieñczony,

poznaje ch³opca, który swoj¹

przebieg³oœci¹ zas³u¿y³ na przy-

domek Cwaniaka ( Harry Eden).

Kolega pomaga Oliverowi zna-

leŸæ nowe schronienie. Bohater

nie zdaje sobie jednak sprawy, ¿e

trafi³ do bandy m³odych kieszon-

kowców pod wodz¹ groŸnego fa-

gina ( Ben Kingsley). Wkrótce

Oliver odkrywa oblicze swoich

dobroczyñców...

UWAGA!

Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji fil-

mu dla szkó³ w godzinach poran-

nych.

Bli¿sze informacje: biuro MDK
(tel. 8-188-621).

***

15 i 16 grudnia
- „SKAZANY

NA BLUESA”

Bilety: 13 z³

Historia Ryszarda Riedla, wo-
kalisty zespo³u D¿em.

Obsada: Tomasz Kot, Jolanta

Fraszyñska, Maciej Balcar, Prze-

mys³aw Bluszcz, Re¿yser: Jan

Kidawa-B³oñski, scenariusz: Prze-

mek Angerman, Jan Kidawa-

B³oñski, zdjêcia: Grzegorz

Kuczeriszka, muzyka: D¿em.

Ryszard Riedel nie by³ i nie po-

trafi³ byæ zwyk³ym cz³owiekiem.

Mimo postêpuj¹cych lat by³ cz³o-

wiekiem o wra¿liwoœci i psy-

chice dziecka, ¿yj¹cym w œwie-

cie w³asnych marzeñ i iluzji.

Mo¿na by go nawet nazwaæ

wspó³czesnym uosobieniem „Pio-

trusia Pana”, który nie st¹pa³ jak

inni po ziemi, tylko unosi³ siê 

z wdziêkiem nad ni¹, odwiedza-

j¹c, kiedy by³o mu to na rêkê,

swoj¹ „Nibylandiê”. Unosi³ siê

oczywiœcie do czasu, dopóki nie

zaczê³a go brutalnie przyci¹gaæ

ziemska grawitacja. Wtedy siê-

gn¹³ po dodatkowe “paliwo” - po

narkotyki...

12 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/615

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
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y

Nigel Langdon, Charles Snape - „ŒCIE-

¯KI MATEMATYKI”

Matematyka to coœ wiêcej ni¿ jeden z przed-

miotów szkolnych. Odnajdywanie matematycz-

nego porz¹dku w otaczaj¹cym nas œwiecie

mo¿e staæ siê emocjonuj¹c¹ przygod¹. Docie-

kania matematyczne przypominaj¹ czêsto

pracê detektywa. Jeœli ktoœ jest ciekaw na czym

to polega i chcia³by przeprowadziæ w³asne

œledztwo, w tej ksi¹¿ce znajdzie odpowiednie

sugestie i wskazówki. Wystarczy, ¿e otworzy

j¹ w dowolnym miejscu i rozpocznie zabawê

w matematycznego detektywa.

Ewa Grêtkiewicz -  „SZCZEKAJ•CA

SZCZÊKA SASZY”

Karol – dziewczynka, która wola³aby byæ

ch³opakiem – opowiada o swoim kuzynie z Bia-

³orusi, który na rok przyje¿d¿a do polskiej

rodziny i polskiej szko³y. ¯ywa akcja, barwne,

niekiedy przerysowane postaci, interesuj¹ce

spostrze¿enia na temat stereotypów, kr¹¿¹-

cych w spo³eczeñstwie, czyni¹ z tej ksi¹¿ki

lekturê, która nie tylko bawi, ale i pobudza do

refleksji.

„PODRÊCZNIK MA£EGO MAJSTER-

KOWICZA NA CZTERY PORY ROKU”

Ksi¹¿ka zawiera prace ³atwe do przygotowa-

nia przez dzieci zarówno indywidualnie, jak i

w ma³ych grupach. Pe³ne fantazji, wykony-

wane z niewielkiej iloœci materia³ów. Wy-

jaœnione na obrazkach krok po kroku. Ins-

trukcje zawieraj¹ wiele wskazówek prowa-

dz¹cych do sukcesu. 

Dzia³ dla Doros³ych

„INTEGRACJA EUROPEJSKA: podrêcz-

nik akademicki” / pod red. naukow¹ Anto-

niego Marsza³ka

Autorzy opracowali podrêcznik obejmuj¹cy

ca³oœciowo i szczegó³owo problematykê wspó³-

pracy pañstw europejskich. Ksi¹¿kê podzielili

na siedem czêœci, w których opisali m. in.: pod-

stawowe zasady integracji, system pod-

miotowy integracji europejskiej, system gos-

podarczy, spo³eczny i walutowy Wspólnot

oraz wspó³pracê polityczn¹ pañstw w Unii

Europejskiej. Udostêpniana w czytelni.

„PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIÊ-

BORSTWIE”/ pod red. Jana Lichtarskiego

Zakres tematyczny rozpatrywanych w pod-

rêczniku zagadnieñ obejmuje wszystkie wa¿-

niejsze problemy dotycz¹ce metod gospoda-

rowania oraz mechanizmów funkcjonowania

i rozwoju przedsiêbiorstw rynkowych z uwzglêd-

nieniem aktualnej wiedzy i szeregu rozwi¹-

zañ normatywnych, które zosta³y wprowa-

dzone do przedsiêbiorstw po 1990 r. Nieoce-

niona pomoc w opanowaniu wiedzy o przed-

siêbiorstwie zarówno dla studentów, jak i kadry

kierowniczej przedsiêbiorstw. 

Udostêpniana w czytelni.

MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY

ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21

- KINO -
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Udana Symultana

27paŸdziernika w Powiatowym Zespole Szkó³

odby³a siê otwarta Symultana szachowa. Orga-

nizatorami by³o Starostwo Powiatowe w Leg-

nicy, Powiatowy Zespó³ Szkó³, sekcja szachowa

MDK “Dany” oraz redakcja Gazety Chojnow-

skiej. Symultanê rozegra³ najlepszy zawodnik

sekcji MDK “Dany” Jacek Najduk, nauczyciel 

w Powiatowym Zespole Szkó³. Do udzia³u

zg³osi³o siê 27 uczestników. Liderowi uda³o siê

wygraæ 26 partii, jedn¹ zremisowa³ z klubowym

koleg¹ Andrzejem Pi¹tkiem.

Impreza by³a udana, chocia¿ przegrani z pewnoœci¹

wyszli z turnieju z niedosytem i chêcia rewan¿u. 

Sekcja szachowa pragnie serdecznie podziêko-

waæ Panu wicestaroœcie Jaros³awowi Humenne-

mu za pomoc w zakupie sprzêtu szachowego,

wicedyrektor PZS Ewie Humennej za pomoc przy

organizacji i popularyzacji szachów wœród m³o-

dzie¿y szkolnej.

Pragniemy równie¿ podziêkowaæ Andrzejowi

Bobikowi, - firma Unifot, który bezp³atnie wyko-

na³ plakaty i dyplomy.

Jedenasty na jedenastego

11 listopada z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci roze-

grano w Jeleniej Górze turniej otwarty P-15 sys-

tem szwajcarski dystans 9 rund. Udzia³ wziê³o 

w nim 54 zawodników, w tym 20 zawodników 

z rankingiem centralnym. Dobre miejsce zaj¹³

nasz zawodnik Jacek Najduk, zajmuj¹c 11 po-

zycjê z 6 punktami. Pozostali nasi zawodnicy

zajêli nastêpuj¹ce miejsca 16. Jerzy Pud³o - 5 pkt,

42. Andrzej Pi¹tek - 3,5 pkt, 43. Piotr Maœlanka- 3,5 pkt.

Turniej wygra³ Bartosz Siejbach - 8,5 pkt, drugie

miejsce- W³adimir Siergiejew- 7,5; trzecie- Jakub

¯eberski- 7pkt.

Puchar dla Ukrainy

12 listopada w Wa³brzychu rozegrano turniej 

o Puchar Burmistrza tego miasta. Startowa³o a¿

73 zawodników. Chojnowski MDK “Dany” re-

prezentowa³o 3 szachistów. Turniej wygra³

Ukrainiec W³adimir Siergiejew - 8 pkt; bardzo

dobre wspólne miejsce od 4 - 9 zaj¹³ Jacek Naj-

duk. Na 40. miejscu znalaz³ siê Piotr Maœlanka,

51. by³ Andrzej Pi¹tek.

Koñcowa tabela:

1. Siergiejew W³adimir 8 pkt

2. Rychlik Piotr 7 pkt

3. ¯eberski Jakub 7 pkt

4 - 9. Pankiewicz Tomasz 6,5 pkt

Stecki Witold 6,5 pkt

Pigu³a Marek 6,5 pkt

Najduk Jacek 6,5 pkt

Lipieñ Wies³aw 6,5 pkt

Winter Jacek 6,5 pkt

10. Filipiak Leszek 6 pkt

Wiadomoœci z Dolnoœl¹skiej Klasy A

Do udzia³u w Dolnoœl¹skiej Klasie A zg³osi³y siê

24 dru¿yny z woj. Dolnoœl¹skiego. Utworzono

dwie grupy - po³udniow¹ i pó³nocn¹. MDK

“Dany” Chojnów jest w bardzo silnej grupie

pó³nocnej. Naszymi rywalami bêdzie 6 zespo³ów

z Wroc³awia, dwa zespo³y ze ¯migrodu, po jed-

nym zespole z Brzegu, Milicza i Goliszowa.

W pierwszym meczu w Goliszowie wygraliœmy.

Cenne punkty zdobyli: Jacek Najduk, Wies³aw

Radzicki, Marian Barabasz, £ukasz Moskwa oraz

Wioleta Gorczyca.

Nastêpne spotkanie we Wroc³awiu. Liczymy na

dobr¹ grê naszych zawodników.

Sekcja szachowa

Jeœli ktoœ z chojnowskiej m³odzie¿y w andrzej-

kow¹ sobotê czyli 26 listopada, nie ma planów, 

a np. s³ucha polskiego rocka, to nie pozostaje nic

innego jak pojechaæ do Legnickiego Centrum

Kultury, gdzie odbêdzie siê 47 ju¿ koncert rockowy. 

Zagra tam m.in. chojnowski Jubel, który

poruszaæ siê bêdzie w tzw. rocku punkowym. Ich

wystêp bêdzie ostatnim w obecnym sk³adzie. 

Oprócz naszych zaprezentuj¹ siê tak¿e death-

metalowcy z Rebelium Sadisticum. Dla

z³agodzenia ciê¿kich klimatów – reggae za

spraw¹ formacji Dubska, znan¹ ju¿ m.in. z

tegorocznego „Przystanku Woodstock”. Na

zakoñczenie Upside Down uraczy wszystkich

melodyjnym punkrockiem rodem z Kaliforni.

Pocz¹tek imprezy o godz. 18. Wjazd 15 z³.

P.M.

Amatorska Liga Koszykówki 

w Chojnowie pod patronatem

Burmistrza Miasta Chojnowa ju¿

siê rozpoczê³a. 

Do uczestnictwa zg³osi³o siê 7 dru-

¿yn, mecze bêd¹ rozgrywane 

w systemie ka¿dy z ka¿dym i odby-

waæ siê bêd¹ co 2 tygodnie na hali

sportowej Gimnazjum Nr 2 w Choj-

nowie.

W I kolejce odby³y siê 2 spotkania:

Vitamnia Power – No1 62 : 138

Punkty:

Vitamina Power: Noga 29, Wia-

trowicz 12(2), Kurtz 8, Weglerski

6, Gac 5(1), Go³¹b 2, Plizga 0.

No1: Jakubiak 40, Owczarek 33(5),

Dzia³o 33(5), Kozio³ 18, Aleksan-

drowicz 12, Kosmecki 2.

Badboys – Juventud astillas 91:72

Punkty:

Badboys: Korczyñski 24, Papszy-

cki 21(2), Kachnowicz 19, Zieliñ-

ski 8, Durrowski 8, Kaczmarczyk

7, Marzowicz 4.

Juventud astillas: Laszkiewicz Piotr

25, Gruchot 23(2), Laszkiewicz

Pawe³ 13, Jeka 7, Jakubiak 4.

Dziêkujemy serdecznie kibicom

za doping w tej kolejce i zapra-

szamy na nastêpn¹, która odbê-

dzie siê na hali sportowej Gim-

nazjum Nr 2.

26.11.2005 o godz. 15.00 zagraj¹

Juniorzy BC – Vitamina Power,

Badboys – Seniorzy BC, Seniorzy

– Basketboys.

27.11.2005 o godz. 18.00 zagraj¹

No1 – Juventud astillas

Wiêcej informacji Amatorskiej

Ligi Koszykówki na:

www.alk-chojnow.prv.pl

K¹cik szachowy Pierwsze 

rozgrywki

Rockowe Andrzejki
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BURMISTRZ  

MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a
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 – 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 przeznaczo-

na jest pod zabudowê stacj¹ paliw wraz z par-

kingiem dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi

komercyjne oraz us³ugi hotelarskie. 

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: roz-

poczêcie zabudowy, tj. wybudowanie funda-

mentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie

zabudowy, tj. wybudowanie budynku w sta-

nie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 grudnia

2005 r. o godz. 1400 w sali nr 11 Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,

59-225 Chojnów.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-

koœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 15 grudnia

2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 55864400000001490620000040

Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z za-

poznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mi-

nistrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie spo-

sobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci

/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na

poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca

wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,

tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od

daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,

pozosta³ym osobom.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniej-

szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-

niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,

tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-

targu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejs-

kiego w Chojnowie Nr 138644000000014

90620000020 Bank Spó³dzielczy w Choj-

nowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem

umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika,

który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 

w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aco-

nego 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.

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam poniemiecki dom mieszkalny z za-

budowaniami oraz dzia³k¹ ok. 2 ha na wzgórzu,

piêkne widoki, w miejscowoœci Radziechów 11,

cena 45 tys z³. (do uzgodnienia). Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-86-13 po godz. 17.00 lub 0604-795-402.

Dom na wsi, do remontu kapitalnego, pow.

100 m2, 5 pokoi, kuchnia, ³azienka, piwnica,

posesja + dzia³ka rolna o pow. 3,22 ha z las-

kiem, stawem i ³¹k¹ – 100.000 z³. Witków, 

gm. Chojnów. Wiadomoœæ: tel. (076) 856-05-62.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 64 m2,

3.pokojowe, komfortowe przy ul. Sikorskiego 

z gara¿em lub bez. Wiadomoœæ: tel. 819-10-36.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie

o pow. 52,60 m2, parter, 2 pokoje, kuchnia, wc z

³azienk¹ lub zamieniê na mniejsze, mo¿e byæ ka-

walerka. Wiadomoœæ: tel. 818-81-24 po godz. 19.00.

Sprzedam mieszkanie o pow. 63 m2, IVp.,

ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 818-76-16.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym

budownictwie na parterze o pow. 128 m2, 4 pokoje,

kuchnia, ³azienka, przedpokój, centralne ogrzewanie.

Wiadomoœæ: tel. 0600-403-757 po godz. 15.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bezczyn-

szowe, na parterze, o pow. 97 m2, 3 pokoje, kuch-

nia, ³azienka, balkon, ogrzewanie centralne.

Wiadomoœæ: tel. 0600-403-757 po godz. 15.00.

Sprzedam mieszkanie w Lubinie o pow. 62 m2,

3 pokoje, zabudowany korytarz. 

Wiadomoœæ: tel. 0693-127-222. 

Zamieniê mieszkanie komunalne, kawalerka

o pow. 26 m2, pater w nowym budownictwie, po

generalnym remoncie na wiêksze – dop³acê, sp³a-cê

zad³u¿enie. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-69,

0693-787-048, 0880-058-222.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia 2 lub 3.po-

kojowego. Wiadomoœæ: tel. 0608-720-372.

Poszukujê do wynajêcia mieszkanie 3 lub 2.po-

kojowe. Wiadomoœæ: tel. 0603-432-651.

Pilnie wynajmê kawalerkê w Chojnowie lub

okolicy – najchêtniej umeblowan¹. Wiado-

moœæ: tel. 0660-760-207.

Szukam do wynajêcia kawalerki w Chojno-

wie. Wiadomoœæ: tel. 0509-348-776.

Wydzier¿awiê pawilon handlowy o pow. 230 m2

z wyposa¿eniem we wsi Bia³a k/Chojnowa.

Wiadomoœæ: tel. 0608-054-045 lub 0606-213-097.

Sprzedam kiosk po kolekturze Totolotka,

cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 818-64-68

po godz. 20.00 lub Legnicka 4.

PRACA

Absolwentka Studium Wychowania Przed-

szkolnego podejmie pracê w charakterze opie-

kunki do dziecka. Wiadomoœæ: tel. 0500-054-378.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-

moœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663. 

Posiadam gara¿ do wynajêcia przy ul. Zielo-

nej. Wiadomoœæ: tel. 819-14-60.

Sprzedam meble pokojowe, czarne, w dobrym

stanie – szafa, witryna, komoda, szafki+ ³awa

gratis. Cena 400 z³. Wiadomoœæ: tel. 818-88-13.

Kupiê u¿ywany piec wszystkopalny w dobrym

stanie do centralnego ogrzewania (parametry

1,0÷1,5m2). Wiadomoœæ: tel. 0698-616-249.

Sprzedam 2 cielaki czarno-bia³e, 2.miesiêczne, z

dokumentami, po dobrej krowie, cena do uzgod-

nienia. Budziwojów 12, gm. Chojnów. Wia-

domoœæ: tel. 818-63-06.

OG£OSZENIA DROBNE

"CALLA"
Ryszard  Szymañski

OFERUJEMY:
Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych

Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)

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

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

TTEELLEEFFOONN    DDYY¯̄UURRNNYY
CCAA££OODDOOBBOOWWYY

00660066--777799-- 117722 ,,     88118877-- 117766

OKAZJA - NOWOŒÆ
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.

Zamówienia pod nr telefonów
0608-556-221

81-91-724 po godz. 18.00.
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BURMISTRZ

MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a
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. wybu-

dowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym

– 4 lata od daty nabycia. Inwestor zobowi¹zany

bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy-

³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej – dot. dz. nr 379/1.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,

odbêdzie siê w dniu 22 grudnia 2005 r. o godz. 1000

– na dz. 34/4, o godz. 1030 – na dz. 379/1 w sali nr 11

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,

59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okre-

œlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 15 grudnia

2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³-

dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-

naniem 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 Chojno-

wie 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 prze-

niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci

nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-

targu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 
pod numerem (0-76) 81-86-680.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 2003r. Nr 80, poz.717,

Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr

116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 14,

pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i

op³atach lokalnych  (Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr

200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,

poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr

203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 92 poz.

884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.

2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz.

1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,

poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada

Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

Ustala stawkê podatku od posiadania psów, na

terenie miasta Chojnowa, w wysokoœci 22,00 z³

rocznie, od  jednego psa.

§ 2.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/161/04 Rady

Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie wysokoœci stawek podatku od posiada-

nia psów (Dziennik Urzêdowy Województwa

Dolnoœl¹skiego z dnia 17.12.2004r. Nr 255,

poz. 4368).

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od

1 stycznia 2006 roku oraz podlega podaniu do

publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie

w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Tadeusz Bobyk 

Uchwa³a Nr XLIX/228/05

Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od posiadania psów.

Uchwa³a  Nr XLIX/232/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie  zaci¹gniêcia po¿yczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i

Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.58, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze 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, ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastepuje: 

§ 1.
Zaci¹ga siê po¿yczkê w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu w wysokoœci:
- 34.000 z³ ze sp³at¹ w latach 2006-2008 w ratach
kwartalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pt.”Selektywna zbiórka
odpadów na terenie Miasta Chojnowa”.

§ 2.
Form¹ zabezpieczenia sp³aty po¿yczki bêdzie
weksel in blanco.

§ 3.
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Chojnowa do
podpisania umowy o zaci¹gniêciu po¿yczki, 
o której mowa w § 1.
2. èród³em sp³aty po¿yczki, o której mowa w § 1
bêd¹ dochody w³asne.

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.

§ 5.
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

Uchwa³a  Nr XLIX/233/05
Rady Miejskiej Chojnow

z dnia 18 listopada 2005 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniê-
cia po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.58
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591, ze 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,
ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastepuje: 

§ 1.
W uchwale Nr XLVIII/225/05 Rady Miejs-
kiej z dnia 26 paŸdziernika  2005 r.w sprawie
zaci¹gniêcia po¿yczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu  § 1. otrzymuje brzmie-
nie: “Zaci¹ga siê po¿yczkê w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu w wysokoœci:
- 335.000 z³ ze sp³at¹ w latach 2006-2015 
w ratach kwartalnych z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pt. “Przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacyjnej w ulicach: Piotrowickiej, Z³otoryjskiej,
Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej oraz sieci
kanalizacyjnej w ulicach: Ciemna, Rynek”.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia 
i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³osze-
niu w “ Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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