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Na L sesji
Listopadowa sesja, która odby³a siê ostatniego
dnia miesi¹ca by³a sesj¹ jubileuszow¹. Radni
tej kadencji spotkali siê po raz piêædziesi¹ty.

Partnerska wizyta
Podczas weekendu 18-20 listopada
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast i Gmin
Partnerskich goœci³o po raz kolejny swoich
partnerów z Egelsbach. Przyjaciele z Niemiec
przywieŸli ze sob¹ sprzêt medyczny, który
przekazali do “Niebieskiego Parasola”.

Najlepsi na Dolnym Œl¹sku
Najwiêksz¹ wiedz¹ w zakresie BHP
wykazali siê uczniowie Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie:
Wojciech Wilk i Grzegorz Orlicki.
W czo³ówce znalaz³ siê tak¿e Rafa³ Machaj.

Spotkanie z poezj¹
metafizyczn¹
Tadeusz Sznerch, prowadz¹cy kolejne ju¿
Chojnowskie Spotkanie z Literatur¹, rozpocz¹³ swój wyk³ad od wyjaœnienia czym jest
metafizyka.

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów

Wydzia³ GGiOŒ

Wydzia³ RG

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. Dz.U z 2004 r. Nr 261,
poz 2603 z póŸ. zm./ Wydzia³ Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1. w dniach od 18.11.2005 r. do 09.12.2005
r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy znajduj¹cy siê
w budynku po³o¿onym przy Rynku 25 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
18 listopada 2005 r. Nr 110/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
30.12.2005 r.

*

Na budynku socjalnym przy ul. Z³oto-

ryjskiej robotnicy pracuj¹ przy budowie
dachu - przygotowywane s¹ elementy
drewnianej konstrukcji dachu czyli wiêŸby
dachowej, murowane s¹ kominy.

*

Trwaj¹ prace przy ul. Samorz¹dowej.

Wykañczane s¹ schody terenowe i podjazd dla niepe³nosprawnych. Zakoñczono
prace przygotowawcze pod nawierzchniê
asfaltow¹ – u³o¿ono warstwê podk³adow¹
na odcinku ulicy do budynku nr 4 i na parkingu przy tym budynku.

*

Uk³adana jest kanalizacja ogólnosp³aw-

na w ul. Z³otoryjskiej w ramach przebudowy sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej

Najwa¿niejsze obecnie realizowane przez
EFM projekty to:

w rejonie s¹siednich ulic.

*

- Wolontariat Europejski EVS – w ramach
którego m³odzi ludzie mog¹ spêdzaæ za
granic¹ do 12 miesiêcy, pomagaj¹c przy
realizacji ró¿nych projektów,
- Miêdzynarodowe Wymiany M³odzie¿y,
- EuroWeek Szko³a Liderów – ogólnopolski
obóz szkoleniowy przeznaczony dla m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, œrednich
i wy¿szych, która docenia wartoœæ edukacji
i chce inwestowaæ w swój rozwój.
Bli¿sze informacje dla osób zainteresowanych udzia³em w realizacji projektów
EFM znajduj¹ siê na stronie internetowej
Forum: www.efm.org.pl lub u radnych
M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
22 listopada w Urzêdzie Miejskim odby³o
siê kolejne spotkanie radnych M³odzie¿owej Rady Miejskiej z przedstawicielami
samorz¹dów chojnowskich szkó³ ponadpodstawowych. Na spotkaniu reprezentanci szkó³ zostali zapoznani z dzia³alnoœci¹
EFM oraz z jej programem. Ustalono tak¿e,

Do³¹czy³ do czternastki

¿e MRM przyst¹pi do programu Cen-trum

Rozebrano nieczynn¹ kot³owniê na

Edukacji Obywatelskiej – M³odzi Obywa-

ul. Samorz¹dowej, zast¹pion¹ w latach

27 listopada w okrêgu wyborczym nr 5

poprzednich indywidualnymi kot³owniami

tele Dzia³aj¹ z projektem organizacji kon-

odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady

gazowymi dla poszczególnych budynków.

certu charytatywnego.

Miejskiej Chojnowa. Elektorat tego rejonu

J.S.

g³osowa³ na trzech kandydatów. Miejska

* Na terenie miasta pojawi³y siê ju¿ skrzynki

Komisja Wyborcza, po podliczeniu g³osów

na piasek. Kilkanaœcie starszych i kilka

poinformowa³a, ¿e najwiêksz¹ ich liczbê

zakupionych w tym roku pojemników

zdoby³ Mariusz Kowalczyk z ugru-powania

Muzeum Regionalne w Chojnowie uprzej-

wype³niono piaskiem, którym miejskie

„Chojnów Rodzin¹”, który uzyska³ 102

mie informuje chojnowian i wszystkich zain-

s³u¿by wysypywaæ bêd¹ oœnie¿one

g³osy poparcia. Na Emiliê Ba¿an z „Mój

teresowanych o zmianie dni otwarcia

i oblodzone trakty.

Chojnów” g³osowa³y 62 osoby, na

muzeum. Zamiast w niedzielê muzeum

Jednoczeœnie uprasza siê w³aœcicieli pry-

Andrzeja Romana Iwanów z ugrupowania

bêdzie czynne we wtorki. Zmianê tê wpro-

watnych domków o dba³oœæ na terenie

„Andrzej Roman Iwanów” g³osowa³o 17

wadza siê okresowo od 1 listopada do

przyleg³ym do posesji i odgarnianie w razie

mieszkañców. Na 2305 osób uprawnio-

30 kwietnia. W tym czasie muzeum bêdzie

koniecznoœci œniegu z chodników oraz

nych w g³osowaniu wziê³y udzia³ zaledwie

otwarte we wtorki, œrody, czwartki i pi¹tki

posypywanie piaskiem œliskich nawierzchni

183 osoby.

od godz. 8.00 - 16.00, a w soboty od godz.

na wysokoœci posesji.

Radny Kowalczyk, 30 listopada, podczas

11.00 - 16.00. Natomiast od 1 maja do 30

sesji rady miejskiej zosta³ zaprzysiê¿ony

paŸdziernika muzeum bêdzie czyn-ne w

i do³¹czy³ do czternastu rajców.

œrody, czwartki, pi¹tki od godz. 8.00 - 16.00,

*

Rozstrzygniêto przetarg na budowê

oœwietlenia terenu plac Dworcowy – Witosa. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedsta-wi³a

Muzeum zaprasza

a w soboty i niedziele od godz. 11.00 - 16.00. W

M³odzie¿owa rada na wyjeŸdzie

EnergiaPro Koncern Energetyczny Legnica
S.A., która prace rozpocznie w najbli¿szych

W dniach 4-6 listopada 2005 r. trzech

dniach.

przedstawicieli

M³odzie¿owej

Rady

Miejskiej, wraz z jej koordynatorem pani¹

*

Chojnów odziany jest ju¿ w œwi¹teczn¹

Ma³gorzat¹ Potacza³¹, wziê³o udzia³

szatê. Ulice, chodniki, skwery udekoro-

w obchodach 10-lecia Europejskiego Forum

wano œwi¹tecznym oœwietleniem, nieba-

M³odzie¿y. EFM jest organizacj¹, która zos-

wem w centrum miasta stanie choinka,

ta³a za³o¿ona w 1994 roku przez m³odzie¿

która dope³ni bo¿onarodzeniowego klimatu.

z Ziemi K³odzkiej.
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Chojnowskie rozmaitoœci
soboty bêdzie nadal utrzymany wstêp wolny.

ZERiI przypomina
o sk³adkach

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

Jednoczeœnie informujemy,
¿e w godzinach otwarcia

Zarz¹d Oddzia³u Rejono-

muzeum czynna jest spec-

wego Polskiego Zwi¹zku

jalistyczna

biblioteka,

Emerytów Rencistów i In-

licz¹ca oko³o 5 tysiêcy wo-

walidów w Chojnowie zwra-

luminów; dostêpny jest te¿

ca siê z proœb¹ do wszyst-

zbiór pocztówek i zdjêæ

kich cz³onków ZERiI, którzy

starego Chojnowa oraz

dotychczas nie op³acili

archiwalia. Pocztówki i archi-

sk³adki cz³onkowskiej za

walia udostêpnia siê po

2005 r. by powy¿szy obo-

uprzednim zg³oszeniu.

wi¹zek zrealizowali do 15.
grudnia. Niep³acenie sk³a-

Od 6 grudnia do pierwszych
dni lutego muzeum zaprasza na wystawê pt. „Wspó³czesne medalierstwo polskie”. Kilkaset eksponatów
u¿yczy³o Muzeum Sztuki
Medalierstwa we Wroc³awiu.

dek mo¿e spowodowaæ
skreœlenie z listy cz³onków.
Nadmieniamy, ¿e biuro chojnowskiego zwi¹zku czynne
jest w œrody i w czwartki
w godzinach od 10 do 13
w budynku przy urzêdzie
miejskim.

Og³oszenie
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, ¿e dysponuje
1 (jednym) wolnym limitem na detaliczn¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y i w zwi¹zku z powy¿szym informuje o mo¿liwoœci uzyskania zezwolenia.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraæ informacje i wymagane dokumenty, o których mowa
w art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z póŸn. zm.).
Termin sk³adania wniosków - do 15 stycznia 2006 r.
- pokój Nr 6 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1.
Burmistrz Miasta
Jan Serkies

Miejski Dom Kultury w Chojnowie
organizuje zabawê sylwestrow¹
w Domu Chemika.
Wstêp - 300 z³
od pary.
Informacje
w Domu Chemika,
tel. 818-70-60
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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 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
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 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644000000014
90620000020 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.

Dy¿ury aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
- grudzieñ 2005 r i styczneñ 2006 r.

Pod S³oñcem:
Salix:
Melisa:
Farmed:
Stokrotka:

26.12.05 r., 29.01.06r.
18.12.05 r., 01.01.06r.
11.12.05 r., 08.01.06r.
04.12.05 r., 15.01.06r.
25.12.05 r., 22.01.06r.

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

Wszystkim wyborcom,
którzy 27 listopada
w wyborach uzupe³niaj¹cych
do Rady Miejskiej Chojnowa
obdarzyli mnie zaufaniem
i oddali na mnie swój g³os
serdeczne podziêkowania
sk³ada
Mariusz Kowalczyk.
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Na L sesji
Listopadowa sesja, która odby³a siê ostatniego dnia miesi¹ca by³a sesj¹ jubileuszow¹. Radni tej kadencji spotkali siê po raz
piêædziesi¹ty. Mimo okr¹g³ej rocznicy,
fajerwerków nie by³o, a posiedzenie przebieg³o podobnie jak poprzednie.
Wyj¹tkowym wydarzeniem tego dnia by³o
zaprzysiê¿enie nowego radnego wybranego
27 listopada w wyborach uzupe³niaj¹cych.
Mariusz Kowalczyk, który obj¹³ funkcjê
radnego po rezygnacji z mandatu Piotra
Zegzdryna, ma 35 lat i uczy matematyki
w Powiatowym Zespole Szkó³. Od wielu
lat pracuje z m³odzie¿¹ i to jej sprawy le¿¹
mu na sercu najbardziej.

Sprawozdanie ze swojej dotychczasowej
dzia³alnoœci i planach na przysz³oœæ przed
radnymi z³o¿yli przedstawiciele M³odzie¿owej Rady Miasta. Szesnastosobowa rada
m³odych funkcjonuje od sierpnia ubieg³ego
roku. O swoich poczynaniach informuj¹
regularnie poprzez nasz¹ gazetê. Obok
spotkañ, organizacji szkoleñ i wspó³pracy
z innymi m³odzie¿owymi organizacjami,

obecnie MRM pracuje nad utworzeniem
strony internetowej, w czym ma pomóc
og³oszony niedawno konkurs.
Jednym z tematów poruszanych podczas
sesji by³a polityka podatkowa dotycz¹ca
osób fizycznych i prawnych. Informacjê na
ten temat radnym z³o¿y³ burmistrz.
Polityka podatkowa to przede wszystkim
nacisk na efektywnoœæ w œci¹galnoœci podatków, stanowi¹cych dochód gminy. Miasto
nie posiada uprawnieñ do samodzielnego
prowadzenia dzia³añ egzekucyjnych. Egzekucjê administracyjn¹ prowadz¹ w³aœciwe
Urzêdy Skarbowe. Podstawowymi dzia³aniami zmierzaj¹cymi do zapewnienia œrodków finansowych na pokrycie wydatków
i realizacjê celów spo³ecznych jest skuteczna realizacja nale¿noœci podatkowych.
Przejawia siê ona w czynnoœciach polegaj¹cych na wysy³aniu upomnieñ, wystawianiu tytu³ów egzekucyjnych, zabezpieczaniu
zaleg³oœci podatkowych na nieruchomoœciach d³u¿nika. Pomimo stosowania wy¿ej
wymienionych œrodków do wyegzekwowania nale¿noœci, nie wszystkie zaleg³oœci podatkowe s¹ realizowane. Wynika to przede
wszystkim ze znacznych zaleg³oœci podatkowych bêd¹cych w masie upad³oœciowej
lub likwidacyjnej podmiotów, których realizacja jest mo¿liwa po spieniê¿eniu maj¹tku
upad³ego. W uzasadnionych przypadkach
wygaœniêcie zobowi¹zania podatkowego
nast¹piæ mo¿e poprzez przeniesienie w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tkowych w zamian za zaleg³oœci podatkowe, co mia³o ju¿
miejsce w latach poprzednich.
Polityka podatkowa jest jednym z elementów za³o¿eñ gospodarczych i spo³ecznych,
a nie tylko elementem fiskalnym. Podatki
lokalne to œrodek realizacji w³asnych zadañ
pozafinansowych, które zmierzaj¹ do osi¹gniêcia wa¿nych celów, jak: o¿ywienie gospodarcze, stworzenie zachêt do podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, przyci¹ganie kapita³u. Stosowanie ró¿nego rodzaju
preferencji ma niew¹tpliwie charakter pobudzaj¹cy rozwój gospodarki lokalnej.
Wychodz¹c naprzeciw obecnej sytuacji
w zakresie istniej¹cego bezrobocia oraz
maj¹c na uwadze dalszy rozwój przedsiêbiorczoœci w pe³ni zasadne bêd¹ dzia³ania
wspomagaj¹ce utrzymanie zatrudnienia
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oraz wzrost zatrudnienia zarówno w firmach ju¿ istniej¹cych jak i nowopowsta³ych.
Do takich dzia³añ mo¿na zaliczyæ pomoc
publiczn¹ udzielan¹ w przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem publicznym,
która wynika z respektowania wartoœci
wspólnych dla ogó³u mieszkañców miasta
lub wyst¹pienia wa¿nego interesu podatnika - obni¿anie sta-wek podatkowych, zwolnienia z podatków.
G³ównymi Ÿród³ami finansowania zadañ
realizowanych przez miasto s¹ dochody
w³asne, dochody z tytu³u udzia³u w podatkach dochodowych pobieranych przez pañstwo, subwencje, dotacje. Dochody w³asne
stanowi¹ w projekcie bud¿etu na 2006r.
45,37% planu ogó³em, a podatki i op³aty
18,72%. Podobnie jak w latach poprzednich w zakresie podatków przyjêto zasadê
obni-¿ania stawek podatkowych w podatku
od nieruchomoœci dla osób fizycznych
(w sk³adniku: grunty pozosta³e) oraz dla
osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
(w sk³adniku: budynki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹). W podatku od œrodków
transportowych stawki podatkowe s¹
zró¿nicowane i uzale¿nione od danych
technicznych pojazdów, a tym samym
wyst¹pi tak¿e obni¿ka stawek podatkowych. Planuje siê równie¿ pomoc regionaln¹ na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹, w formie zwolnienia z podatku od nie-ruchomoœci, na
podstawie uchwa³y Rady Miejskiej, która
bêd¹c zgodn¹ z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Rady Mini-strów, nie
bêdzie podlega³a notyfikacji do Komisji
Europejskiej.
Obecnie przygotowywany jest projekt takiego rozporz¹dzenia, który podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej, a po jego
zatwierdzeniu, Rada Miejska bêdzie mog³a,
w formie uchwa³y, udzielaæ pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹, bez koniecznoœci
jej notyfikacji i pomocy z niej wynikaj¹cej
dla indywidualnych podmiotów do Komisji
Europejskiej.
opr. eg
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Na L sesji
Sprawozdanie 10/05 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 27 paŸdziernika 2005 r.
do dnia 30 listopada 2005 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m. in.:
1. Wykonano chodnik przy ul. Konarskiego .
2. Wykonano chodnik ³¹cznie z przebudow¹ zieleñców wokó³ budynku Gimnazjum Nr 2 na ul. Konarskiego.
3. Wykonano chodnik na g³ównym ci¹gu pieszym w Rynku (deptak).
4. Zakoñczono remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2.
5. Kontynuowane s¹ prace przy odnawianiu elewacji w Rynku
(ul. Niemcewicza).
6. Kontynuowane s¹ prace przy odtworzeniu nawierzchni z kostki
granitowej na pó³nocnej jezdni Rynku.
7. Wykonano wykopy ziemne pod przy³¹cza wodne w rejonie ulic:
Cichej, Spacerowej, Z³otoryjskiej.
8. Zakoñczono i odebrano inwestycjê pod nazw¹: budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej z przepiêciami
w ul. Cichej, Rynek, Królowej Jadwigi i Konarskiego.
9. Trwa budowa budynku socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej. Wykonywana jest wiêŸba dachowa.
10. Trwaj¹ prace przy przebudowie sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na ul. Z³otoryjskiej
11. Trwaj¹ prace przy budowie ul. Samorz¹dowej.
12. Rozebrano nieczynn¹ kot³owniê przy ul. Samorz¹dowej.
13. Kontynuowana jest adaptacja budynku przy Pl. Zamkowym 2
na Centrum Edukacyjne.
14. Zakupiono szt. 120 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Na zakup miasto otrzyma³o dotacjê z WFOŒ i GW w wysokoœci 34.000 z³ i po¿yczkê w wys. 34.000 z³.
15. Zakupiono 220 t piasku na zimowe utrzymanie dróg.
16 Zakupiono 5 szt. skrzynek na piasek, które ustawiono na terenie
miasta.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska m.in. :
1. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 95% bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 11 812 z³ .
2. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia o
przetargach na sprzeda¿:
- nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1 po³o¿onej przy ul. Parkowej (pod zabudowê stacj¹ paliw)

- dzia³ki budowlanej przy ul. Solskiego,
- dzia³ki budowlanej przy ul. Witosa,
- dwóch dzia³ek budowlanych przy ul. Z³otoryjskiej,
- nieruchomoœci niezabudowanych przy ulicy Okrzei - dzia³ka
nr 12/13 i 12/56 ,
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem warsztatowo szkoleniowym przy ulicy Witosa - dz. 22/12,
- dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Zielonej,
3. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki przy ul. Szpitalnej 25, na
wniosek w³aœciciela w celu sprzeda¿y dzia³ki.
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnoœl¹skiego gmina przejê³a
nieodp³atnie na w³asnoœæ nieruchomoœæ Skarbu Pañstwa (po wygaœniêciu prawa trwa³ego zarz¹du dla Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy) po³o¿on¹ przy ul. Fabrycznej
o powierzchni 0,5583 ha,
5. Wykonano prawo pierwokupu dzia³ek nr 22/30 i 22/59 po³o¿onych przy ul. Fabrycznej o ³¹cznej powierzchni 2.6144 ha za kwotê
26 457 z³.
6. Udzielono dotacji w kwocie 10 000 z³ jako dofinansowanie prac
konserwatorskich i restauratorskich prezbiterium koœcio³a œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie.
7. Przygotowano informacjê o stanie mienia komunalnego do projektu bud¿etu miasta.
8. Z zakresu obrony cywilnej:
- dokonano aktualizacji dokumentacji dotycz¹cej zadañ obronnych,
- przeprowadzono trening akcji kurierskiej.
9. Z zakresu usuwania drzew wydano:
- 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew (topola -1 szt. i brzoza -7 szt.)
dla osób fizycznych z obowi¹zkiem nasadzenia 214 szt .
- 2 decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie drzew (topola -5 szt.) dla
przedsiêbiorców z obowi¹zkiem nasadzenia 42 szt.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in. :
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 133 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 155 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê 17.234,26 z³, (wydano 150 decyzji
pozytywnych i 5 negatywnych). Za miesi¹c XI.2005 wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 72.781,64 z³.
2. Dowody osobiste - wydano 180 dowodów osobistych.
3. Paszporty – przyjêto 23 wnioski, wydano 20 paszportów.
4. Sprawy dotycz¹ce wyborów:
- sporz¹dzono listê do wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej Chojnowa.

Uchwa³a Nr L / 234 / 05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001
r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088
z póŸn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê liczbê przeznaczonych do wydania w 2006 r. nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ w iloœci 3 licencji.
§ 2.
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, z moc¹ od 1 stycznia
2006 r. i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie oraz og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Partnerska wizyta

P

odczas weekendu 18-20 listopada mieszkañcy naszego miasta mogli ujrzeæ na
ulicach bus z napisem „Gemeinde
Egelsbach“. W tych dniach Chojnowskie
Stowarzyszenie Miast i Gmin Partnerskich
goœci³o po raz kolejny swoich partnerów
z Egelsbach. Do naszego miasta przyjecha³
zarz¹d egelsbachskiego Stowarzyszenia Wspieraj¹cego Partnerstwo Miast. Na czele delegacji sta³ Horst Miltenberger – przewodnicz¹cy
stowarzyszenia, towarzyszyli mu wiceprzewodnicz¹ca Martine Welz oraz Dieter Exner.
W delegacji tej nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ
Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa
pana Dietera Schroedera.
Goœcie przybyli w pi¹tek oko³o godziny 15.
Po powitaniu przed Urzêdem Miasta przez
przewodnicz¹c¹ Chojnowskiego Stowarzyszenia – El¿bietê K³apciñsk¹ odwiedzili przedszkole przy ulicy Krasickiego. Obejrzeli placówkê, a oczekuj¹cym ich dzieciom wrêczyli
upominki. Jedna z dziewczynek stwierdzi³a
nawet, ¿e „mia³a fuksa bo mog³a wreszcie
zobaczyæ prawdziwego Niemca”, do tej pory
nie mia³a takiej okazji. Po krótkiej i mi³ej rozmowie przy kawie z dyrektork¹ przedszkola
Iwon¹ Falut¹-Borys goœcie spotkali siê z komendantami chojnowskiej policji – Adamem Grabasem i Adamem Pyrzem, a nastêpnie pojechali
do „Niebieskiego Parasola”. Dyrektorce tej
instytucji przekazali przywiezione dary, m. in.
koncentrator tlenu. Tu spotkali siê te¿ z bur-

mistrzem - Janem Serkiesem, przewodnicz¹cym Rady Miejskie – Tadeuszem Bobykiem
oraz z zarz¹dem Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast i Gmin Partnerskich. Przy poczêstunku, jaki przygotowa³a dyrektorka
Ma³gorzata Cz³onka, goœcie z Niemiec z³o¿yli obietnicê dalszej pomocy. Po tym spotkaniu ka¿dy z goœci zosta³ zakwaterowany
u chojnowian, którzy zaprosili ich do swoich
domów. W ten sposób powstaj¹ nowe przyjaŸnie, stanowi¹ce istotê partnerstwa miast.
Rodziny, u których zatrzymali siê goœcie
z Egelsbach, po wyjeŸdzie do Niemiec mog¹
liczyæ na goœcinê w ich domach.
W sobotê 19 listopada zarz¹d egelsbachskiego
stowarzyszenia wspólnie z zarz¹dem stowarzyszenia chojnowskiego obejrzeli w MDK

Taneczn¹ Listê Przebojów, potem odwiedzili
Warsztaty Terapeutyczne. Dyrektorowi – Andrzejowi Pyrzowi przekazali upominki i obiecali
dalsz¹ pomoc dla prowadzonej przez niego
instytucji. Po po³udniu w jednym z chojnowskich lokali z goœæmi spotkali siê cz³onkowie
Stowarzyszenia Miast i Gmin Partnerskich.
Niemcy dzielili siê z nami swoimi doœwiadczeniami zdobytymi przy wieloletniej wspó³pracy ze swoim drugim miastem partnerskim
– francuskim Point-Saint-Esprit.
W niedzielê, po œniadaniu goœcie udali siê
w drogê powrotn¹ do Egelsbach. Przedtem
jednak zaprosili zarz¹d chojnowskiego stowarzyszenia do odwiedzenia Egelsbach.
E.K.

Chojnowski Hyde Park

¯ó³ty, zielony, niebieski - kolory przyjazne œrodowisku
Nie da siê ukryæ, ¿e w zakresie
gospodarki odpadami wkraczamy
w kolejny etap. Œwiadcz¹ o tym
kolorowe pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych, szklanych
i papieru. Inni zrobili to du¿o wczeœniej, my dopiero teraz.
Czy musimy to robiæ? Tak, gdy¿
w przeciwnym razie bêdziemy
musieli p³aciæ coraz wiêcej za
œmieci. Dzisiaj tego jeszcze nie
odczuwamy. Obecnie wiele œmieci
z gospodarstw domowych nie
trafia na sk³adowiska. Ma³o kogo
interesuje los worka ze œmieciami. Bo i po co.
Wystarczy przejechaæ siê to tu, to
tam, a znajdziemy stare wyrobiska ¿wiru lub gliny wype³nione
tym, za co zap³aciliœmy, aby to
coœ trafi³o na legalne sk³adowisko
odpadów. W taki sposób powstaj¹ dzikie wysypiska œmieci. Korzystaj¹ z nich nawet w³aœciciele nieuczciwych firm wywozowych, którzy
chc¹ omin¹æ w ten sposób op³aty
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zwi¹zane z unieszkodliwianiem
odpadów.
Istnieje równie¿ proceder zwi¹zany z podrzucaniem œmieci. Takimi popularnymi kontenerami “podrzutkowymi” s¹ pojemniki KP-7
(du¿e pojemniki o pojemnoœci
7m 3) znajduj¹ce siê na naszym
chojnowskim osiedlu. Pierwszym
wœród pierwszych jest kontener
stoj¹cy przy ul. £okietka na styku
osiedla i domków jednorodzinnych. Podrzucanie œmieci odbywa siê póŸnym wieczorem lub
wczeœnie rano. Ciekawostk¹ mo¿e
byæ to, ¿e rano zazwyczaj œmieci siê
podwozi, a wieczorem odprowadza.
Mam obawy, ¿e teraz te œmieci
wyl¹duj¹ w przydro¿nych rowach,
gdy¿ powy¿szy proceder zostanie
ukrócony.
Z powodu ochrony danych osobowych nie mogê podaæ nazwisk
osób, które to robi¹. Niemniej jednak
znaj¹ je mieszkañcy ul. £okietka,
którzy p³ac¹ za swoje i tamtych
œmieci.

Chc¹c zmniejszyæ iloœæ wyrzucanych odpadów, mniej p³aciæ, trzeba
zmieniæ sposób myœlenia o œmieciach. Co zatem wyrzucamy?
W odpadach pochodz¹cych z gospodarstw domowych znajduje siê
21 % odpadów organicznych, 15 %
to tworzywa sztuczne i plastikowe opakowania, 14 % to papier,
kartony i papier opakowaniowy,
11 % odpadów z remontu, 10 % popio³ów, 9 % tworzyw sztucznych
nieopakowaniowych, 8 % szk³a
opakowaniowego, 7 % odpadów
wielkogabarytowych (np. meble),
3 % tekstylii. Wszystko to trafia
obecnie na sk³adowisko odpadów
w Bia³ej. Czy musi tam trafiæ?
Nie. Wiêkszoœæ z tych odpadów
to konkretny surowiec, którego niebawem zacznie nam brakowaæ.
Nie jest tajemnic¹, ¿e œwiatowe
zasoby bogactw mineralnych to
nie studnia bez dna.
To czy trafi lub nie trafi jakiœ odpad do pojemnika na œmieci lub
selektywnej zbiórki odpadów, za-

le¿y od nas. Nikt nas w tym nie
wyrêczy. Nikt nie mo¿e równie¿
powiedzieæ, ¿e nic siê nie rodzi
w zakresie dba³oœci o nasze œrodowisko. Zdajê sobie sprawê z tego,
¿e znajd¹ siê równie¿ krytyczne
oceny tego co siê zrobi³o oraz
tego co jest robione lub bêdzie
zrobione. Istniej¹ nawet obawy,
¿e któryœ z pojemników przeznaczony do selektywnej zbiórki
wyl¹duje z rzece.
Pomimo wszystko jestem dobrej
myœli, ¿e selektywna zbiórka odpadów na terenie Chojnowa siê
uda. Sk¹d ten mój optymizm? Uda³o siê nam z osetnick¹ spalarni¹,
to i to nam siê uda.
Jerzy Kucharski
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Dla Doktora
Jest ich w Polsce ponad 300. Skupione s¹ w Polskim Stowarzyszeniu Korczakowskim. Integruj¹
siê w ro¿ny sposób, w ró¿nej formie i w ró¿nych miejscach. Szko³y im. Janusza Korczaka spotykaj¹
siê w ci¹gu roku kilkakrotnie na wielu organizowanych dla nich imprezach.
Jedn¹ z nich s¹ Spotkania Teatralne Szkó³ i Placówek Korczakowskich zainicjowane przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 4 w Chojnowie.
Druga edycja Spotkañ odby³a siê 25 listopada w Miejskim Domu Kultury. Do Chojnowa przyjecha³o
tego dnia 7 szkó³ nosz¹cych imiê Starego Doktora.
Janusz Korczak by³ nie tylko lekarzem,
pedagogiem, wychowawc¹, ale tak¿e
wra¿liwym literatem, który swoje utwory
pisa³ g³ównie z myœl¹ o dzieciach.
W jaki sposób z³o¿yæ wiêc ho³d i podziêkowanie temu najwspanialszemu przyjacielowi najm³odszych jak nie poprzez sztukê.
Od kilku lat szkolna spo³ecznoœæ „czwórki”
œwiêtuje dzieñ patrona wystawiaj¹c na
kameralnej scenie ma³e formy teatralne
prezentowane przez wiêkszoœæ klas.
To ju¿ tradycja tej szko³y, a uczniowie przygotowuj¹ siê do wystêpów wraz z rozpoczêciem roku szkolnego. Repertuar
jest dowolny, dowolna jest te¿ interpretacja i scenografia. Brak ograniczeñ
powoduje, ¿e na szkolnej scenie ogl¹damy rewie z tañcem i œpiewem, spektakle
humorystyczne i takie z g³êbokim przes³aniem, dramaty, pantomimê i skecze.
Klasy przeœcigaj¹ siê w pomys³ach, kostiumach, doborze scenariuszy. Inwencje
m³odzie¿y i ich wychowawców wspieraj¹
rodzice, którzy coraz czêœciej wcielaj¹ siê
w role garderobianych, scenografów,
kostiumologów.
W ubieg³ym roku poszerzono Przegl¹d
Ma³ych Form Teatralnych organizuj¹c
imprezê dla szkó³ im. Janusza Korczaka
z Dolnego Œl¹ska. Przedsiêwziêcie
ambitne, ale „korczakowcy” z Chojnowa
maj¹ wiele doœwiadczenia w tym
rzemioœle.
Na scenie chojnowskiego MDK wyst¹pi³o dziesiêæ grup teatralnych prezentuj¹cych repertuar w dwóch grupach wiekowych. Gród nad Skor¹ reprezentowali
aktorzy, którzy w szkolnym przegl¹dzie
wypadli najlepiej. Jako, ¿e Spotkanie ma
charakter konkursu zespo³y by³y oceniane
przez profesjonalne jury z³o¿one z instruktorki teatru MDK i studentów wroc³awskiej Wy¿szej Szko³y Teatralnej.
Czêœæ przedstawieñ cechowa³a tematyczna dojrza³oœæ. Niektórym z nich zabrak³o
jednak humoru, dzieciêcej beztroski,
o której tak wiele mówi³ Korczak, radoœci
i kolorytu. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie,
¿e w poszukiwaniu scenariusza skupiono
siê na efektach scenicznych, dramaturgii
i minimalizacji, kieruj¹c siê nieco w stronê teatru nowoczesnego. M³oda publicznoœæ czasami bez zrozumienia odbiera³a
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przedstawienie. Ale to by³y wyj¹tki. Wœród
prezentowanych spektakli znalaz³y siê
te¿ takie, które bawi³y, rozœmiesza³y
i uczy³y jednoczeœnie.
Jednym z nich by³o widowisko pt. „ Bajeczka o ma³peczkach”. Dostosowane do
wieku odbiorcy, dynamiczne i barwne
w grupie klas I-III, wywalczy³o sobie
pierwsze miejsce.
W klasach starszych jury najwy¿ej oceni³o oryginalne, refleksyjne przedstawienie pt. „IdŸ, b¹dŸ cz³owiekiem…”
W sumie kilkugodzinny maraton teatralny by³ z pewnoœci¹ nietypow¹ lekcj¹ sztuki,
ale przede wszystkim by³a to okazja do
zbli¿enia, nawi¹zania nowych kontaktów
i integracji z bliŸniaczymi szko³ami.
Druga edycja Spotkañ Teatralnych przesz³a ju¿ do historii. O tym, ¿e impreza siê
uda³a œwiadczy³y podziêkowania goszczonych szkó³ i wyrazy uznania dla organizatorów. A nad sprawnym przebiegiem
Spotkañ, ich przygotowaniem i ka¿dym
szczegó³em czuwa³y Bernarda Mormul –
opiekun Ko³a Korczakowskiego w SP4
oraz Anna Denisiak – opiekun Samorz¹du
Uczniowskiego tej szko³y.
eg
klasy I - III I miejsce - SP 4 w Chojnowie (klasa IIa pod kierunkiem Teresy
Halikowskiej w sztuce pt. „Bajeczka
o ma³peczkach”) II miejsce – SP w Brochocin ( zespó³ teatralny pod kierunkiem
Jadwigi Skoczylas w przedstawieniu pt.
„Tereska”) III miejsce - Zespó³ Placówek
Terapeutycznych w Zgorzelcu (grupa
teatralna pod kierunkiem Gabrieli Przybysz w sztuce pt. „Ratunku moja ró¿a
umiera”) klasy IV – VI I miejsce – SP 4
w Chojnowie (klasa teatralna pod kierunkiem Barbary S³otwiñskiej w sztuce „IdŸ,
b¹dŸ cz³owiekiem...”) II miejsce – SP
w Jaroszowie (zespó³ teatralny w sztuce
pod kierunkiem El¿biety Szczeranik „
Per³y szczêœcia nie daj¹”) III miejsce –
Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy w Z¹bkowicach Œl¹skich (zespó³
„Korczakowcy” w sztuce pt. „Ballada
o uprzejmym rycerzu”pod kierunkiem
Iwony Pad³o) wyró¿nienie - SP nr 5
w Jaworze (zespó³ teatralny „Pi¹teczki”
w sztuce pt. „Król Maciuœ Reformator”)

7

Rewia tanecznych asów „ S I Ê D Z I A £ O ”
Na tê imprezê uczniowie Gimnazjum nr 2 czekaj¹
ka¿dego roku z niecierpliwoœci¹. Od 10 lat Taneczna
Lista Przebojów gromadzi na scenie i na widowni
wielu sympatyków tego widowiskowego pokazu.
Najpierw w klasach organizuj¹ siê ci,
którzy chc¹ na scenie pokazaæ swoje
umiejêtnoœci przed szerok¹ publicznoœci¹. Chêtnych jest wielu, a poziom
tanecznych talentów zró¿nicowany.
Tam, gdzie poczucie rytmu idzie
w parze z rytmem z g³oœników tworzy
siê uk³ad taneczny na niez³ym poziomie. Tam gdzie rytmika to abstrakcja, powstaj¹ zabawne humoreski. Ale
tych jest zdecydowanie mniej. Chojnowska m³odzie¿ jest roztañczona,
rozœpiewana, uzdolniona artystycznie
i z organizacj¹ muzycznych imprez

wszelkiego gatunku nie ma problemów.
Zanim klasy zaprezentuj¹ siê na wielkiej scenie, przechodz¹ wstêpn¹ szkoln¹ selekcjê. Na deskach MDK ogl¹damy zatem najlepszych.
Uczniowie sami przygotowuj¹ choreografiê, podk³ady muzyczne, aran¿acje,
we w³asnym zakresie kompletuj¹ stroje. Nikt nie mo¿e tu sobie pozwoliæ na
brak rzetelnoœci - poziom wystêpów
jest bowiem na wyj¹tkowo wysokim
poziomie. Zwa¿ywszy, ¿e tancerze to
amatorzy, w wielu przypadkach bez
wczeœniejszych doœwiadczeñ, ich pokazy musz¹ budziæ uznanie.
Tego dnia na scenie MDK ogl¹daliœmy
zespo³y, duety i wystêp solo w mês-
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kim wydaniu. W przerwie swój debiut
mia³ szkolny kabaret „Wszystko na
Zet”, a podczas obrad jury czas oczekiwania na werdykt uprzyjemnia³
zespó³ taneczny „Brooklyn” i m³odzie¿ pasjonuj¹ca siê tañcem towarzyskim.
Taneczna Lista Przebojów to jedna
z imprez, która pozwala m³odzie¿y na
puszczenie wodzy fantazji i realizacjê
artystycznych zapêdów. Mo¿na siê tu
wykazaæ nie tylko technik¹ tañca, ale
tak¿e umiejêtnoœciami organizacyjnymi, przedsiêbiorczoœci¹, pomys³owoœci¹. Ka¿dego kto twierdzi, ¿e nastolatków trudno dziœ czymœ zainteresowaæ
zapraszamy na kolejn¹ edycjê tanecznej imprezy lub na inn¹ organizowan¹
przez chojnowsk¹ m³odzie¿.
eg
I miejsce - zespó³ kl. IIIb
II miejsce – zespó³ kl. IIIc
III miejsce – zespó³ kl. IIb
Nagroda Publicznoœci – zespó³ kl. IIe

ic tak nie upiêksza mijaj¹cego tygodnia jak dobrze
przeimprezowana sobota.
„Ka¿dy na ni¹ czeka bo wie, ¿e wszystko jest mo¿liwe,
wszystko mo¿e zdarzyæ siê”. W taki w³aœnie dzieñ, 19 listopada, odby³ siê kolejny wieczorek muzyczny.
Miejsce? Oczywiœcie kawiarnia „Jubilatka”. Tym razem
sobotnie godziny umila³a chojnowsko-boles³awiecka formacja „59-70QUARTET”. Styl muzyczny jaki ten zespó³
uprawia nie nale¿y do naj³atwiejszych w odbiorze. Bo
fussion- jazz w³aœnie taki jest. Mieszanka ró¿nych stylówpochodnych rocka, polana sosem a’ la jazz. Ale to nie
by³a wcale pierwsza prezentacja muzyków w Chojnowie.

N

S¹dz¹c po frekwencji, ten zespó³ z miesi¹ca na miesi¹c
powiêksza swoje grono s³uchaczy i wielbicieli.
W jednym z utworów goœcinnie zagra³ gitarzysta Bartek
Miarka z HOO DOO BAND. I nie jest wykluczone, ¿e tê
formacjê bêdziemy mogli us³yszeæ w nastêpnym roku
w „Jubilatce”. A jeœli ktoœ myœla³, ¿e ten wieczór skoñczy
siê ot tak sobie - to siê pomyli³. Na scenie zamontowa³ siê
DEEP. I pop³ynê³y swojskie klimaty bluesrockowe. Si³a
sióstr Kociubów jeszcze nie raz nas zaciekawi.
Kolejna sobota by³a andrzejkowa. Jeœli wiêc komuœ nie
obce jest has³o punk-reggae-party, móg³ pojechaæ do
Legnickiego Centrum Kultury na koncert. Na po¿egnalny
wystêp w³aœnie tam uda³ siê nasz „JUBEL”. Los sprawi³,
¿e zespó³ zagra³ na jedn¹ gitarê. Niespodziewane ryzyko
i determinacja grupy sprawi³y, ¿e wszystko jednak dobrze
siê skoñczy³o.

Goœcinnie w utworze „Handel” z repertuaru p³ockiego
FARBEN LEHRE zadebiutowa³a tajemnicza wokalistka
„Radi”. Debiut zosta³ zaliczony. Z ocen¹ na piêæ.
Oprócz JUBLA zagra³y te¿ dwie bydgoskie kapele DUBSKA i UPSIDE DOWN.
Reggae i pozytywny punk fajnie siê skomponowa³ po
chojnowskim rocku punkowym, co zreszt¹ znalaz³o
potwierdzenie u UPSIDE DOWN.
Ch³opaki w trakcie wystêpu podziêkowali jublowatym za
wytworzenie odpowiedniego klimatu.
P. Misikiewicz
Foto- B. Misikiewicz

GAZETA CHOJNOWSKA NR 23/615

, ANDRZEJKI”

W GIMNAZJUM NR

1

Wró¿by andrzejkowe ju¿ w XVIw. bawi³y
wszystkie panny na wydaniu, wiêc aby tradycji sta³o siê zadoœæ 30 listopada w Gimnazjum nr1 odby³ siê apel „Pielêgnujemy nasze
tradycje andrzejkowe w Unii Europejskiej”.
Spotkanie z kaba³¹ podzielone by³o na 2
czêœci. Pierwsza z nich przypomina³a o tradycji tego œwiêta, a druga by³a wspania³¹ zabaw¹ dla wszystkich uczestników apelu. W tym
dniu hol naszej szko³y zape³ni³ siê cygankami, wró¿kami, wró¿bitami i czarodziejami.
Ka¿dy za przys³owiowy grosz móg³ siê dowiedzieæ, co go czeka w przysz³oœci, bo przecie¿ „ na œw. Andrzeja z wró¿by dziewkom
nadzieja”. Pieni¹¿ki przeznaczone na ten cel
zasili³y konto naszej biblioteki. Zreszt¹ w cyganki i wró¿bitów wcielili siê uczniowie z Ko³a
Mi³oœników Ksi¹¿ki i przedstawiciele kl. II e
i Iii. W trakcie wró¿enia nie zapomniano o solenizantach. W naszym gimnazjum, jak w ¿adnej ze szkó³ na terenie miasta i gminy ani nawet w okolicy, pracuje a¿ 5 nauczycieli nosz¹cych imiê Andrzej. Czterech z nich, czyli
dyrektor mgr Andrzej B³aszczak, mgr Andrzej
Rusiecki, Andrzej Matuszewski i mgr Andrzej

Tracz, dba o tê¿yznê fizyczn¹ m³odzie¿y, ucz¹c
w-fu. Natomiast mgr Andrzej Œwidurski wk³ada
w umys³y uczniów wiedzê historyczn¹. Nasi
szacowni panowie w przygotowanych specjalnie dla nich kaba³ach, które ukryte by³y w kwiatach, dowiedzieli siê o swojej przysz³oœci. Us³yszeli równie¿, ¿e w dawnych czasach m³odzieñcy wierzyli, i¿ upragniona dziewczyna
mog³a ukazaæ im siê w nocy, jeœli po wieczornym myciu wytarli siê dziewczêc¹ koszul¹
lub w³o¿yli pod przeœcierad³o i przespali noc
na kobiecej bieliŸnie.
Cyganki i wró¿bici nie zapomnieli równie¿
o uczniach nosz¹cych imiê Andrzej. Dla nich
te¿ czeka³y wró¿by i s³odki upominek.
Wszyscy gimnazjaliœci dobrze siê bawili i ju¿
czekaj¹ na przysz³oroczne wró¿by, aby móc
poznaæ swoj¹ przysz³oœæ.
K. Dominiak
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Wspólnie budujemy radoœæ
22 listopada o godz. 13.00 w sali MDK w Chojnowie odby³ siê koncert „Pomó¿ im siê
uœmiechn¹æ”. Pomys³odawc¹ i organizatorem koncertu by³a p. Dorota Dreger – nauczycielka PZS.
Koncert zosta³ zorganizowany na rzecz dzieci
niepe³nosprawnych z Domu Opieki Spo³ecznej w Œwiebodzicach. To w³aœnie dla nich,
a dok³adnie na ich prezenty miko³ajkowe, by³
przeznaczony ca³y dochód pochodz¹cy ze
sprzeda¿y biletów, za co bardzo gor¹co chcielibyœmy podziêkowaæ m³odzie¿y PZS, która
nie przesz³a obok cierpienia chorych dzieci
i tak licznie przyby³a na koncert.
Koncert rozpocz¹³ siê nastrojow¹ i przepe³nion¹ zadum¹ nad ludzkim losem piosenk¹
Anny German „Cz³owiek coœ”. W atmosferê
dzieciêcego uœmiechu wprowadzi³y nas „Stokrotki”, które pod opiek¹ siostry Justyny
piêknie zatañczy³y.
T¹ drog¹ chcielibyœmy podziêkowaæ maluchom oraz siostrze, która w ostatniej chwili
poproszona o wsparcie naszego koncertu,
przysz³a nam z pomoc¹.
W koncercie zaprezentowa³a siê m³odzie¿
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie,
m.in. wyst¹pili: Zespó³ muzyczny „Deep”
oraz „Polisach Faction”, zespó³ taneczny
„Debil Kids” pod opiek¹ Teresy Hajtko,

Kabaret „Na czworaka” prowadzony przez
Zofiê £obuz, grupa taneczna za³o¿ona z uczennic klas I i II Technikum Ekonomicznego;
uczniowie klasy II Technikum Ekonomicznego w skeczu pt. „ Czerwony kapturek” – obraz
wspó³czesny pod kierunkiem Doroty Dreger.
Na zakoñczenie koncertu wyst¹pi³ z nowym
programem i w zupe³nie nowym sk³adzie
zespó³ folklorystyczny „Diabo³ki”, który
w tym roku obchodzi 10. rocznicê istnienia.
Niepe³nosprawnoœæ jest jeszcze wci¹¿ postrzegana jako pewna innoœæ, czyli „coœ” co budzi
lêk. Warto sobie uzmys³owiæ, ¿e tak naprawdê boimy siê siebie samych, tego ¿e nie wiemy jak siê zachowaæ, co powiedzieæ. Wiêc
zamiast dostrzegaæ tylko atrybut niepe³nosprawnoœci, wózek inwalidzki czy bia³¹ laskê,
zobaczmy cz³owieka, który nie potrzebuje
naszego wspó³czucia tylko uœmiechu. I pamiêtajmy, ¿e najpiêkniejszy jest UŒMIECH
DZIECKA!
W œrodê 7 grudnia jedziemy z prezentami
miko³ajkowymi do naszych podopiecznych
do Œwiebodzic. Relacjê z tej wizyty przedstawimy w nastêpnym numerze „GCH”.
Galeriê zdjêæ mo¿na ogl¹daæ na naszej stronie
internetowej: chojnow.pl
Uczniowie z klasy II TE
wraz z wych. Dorot¹ Dreger

Najlepsi
na Dolnym Œl¹sku
28 paŸdziernika w siedzibie Okrêgowego
Inspektoratu Pracy we Wroc³awiu odby³ siê
fina³ olimpiady z zakresu bhp w rolnictwie
dla uczniów szkó³ rolniczych województwa
dolnoœl¹skiego.
W pierwszej edycji olimpiady udzia³ wziê³o
36 uczniów z 12 szkó³ Dolnego Œl¹ska.
Finaliœci wy³onieni drog¹ konkursu szkolnego podczas ostatniego etapu zmagali siê z testem obejmuj¹cym 50 pytañ z dziedziny bezpieczeñstwa i higieny pracy w rolnictwie.
Najwiêksz¹ wiedz¹ w tym zakresie wykazali
siê uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie: Wojciech Wilk - zdobywca
pierwszego miejsca i Grzegorz Orlicki,
który uplasowa³ siê tu¿ za Wojtkiem.
W czo³ówce znalaz³ siê tak¿e Rafa³ Machaj
– kolejny uczeñ PZS, który odebra³ nagrodê
za czwart¹ lokatê.
Konkurs jest jednym z elementów kampanii

Kronika
C

towarzyska

Serdeczne podziêkowania za pomoc
w trudnych chwilach Pañstwu Wiolecie
i Ryszardowi Szymañskim oraz Panu
Zbyszkowi sk³adaj¹ Ania i Asia.

C

Serdecznie gratulujemy naszemu
wychowawcy, Panu Mariuszowi
Kowalczykowi uzyskania mandatu
radnego Rady Miejskiej.

prewencyjnej prowadzonej przez PIP w rejonach, gdzie dochodzi do du¿ej iloœci wypadków zwi¹zanych z prac¹ rolnicz¹ w gospodarstwach rolnych. Z doœwiadczeñ radców
ds. rolnictwa indywidualnego wynika, ¿e
w wiêkszoœci przypadków zarówno poszkodowani jak i ich rodzice lub opiekunowie nie
zdaj¹ sobie sprawy z istniej¹cyh zagro¿eñ.
Organizatorzy konkursu maj¹ nadziejê, ¿e poprzez tak¹ formê prewencji wzroœnie poziom
wiedzy na temat bezpieczeñstwa paracy, a w przysz³oœci zaowocuje to œwiadomoœci¹ w œrodowisku.
Gratulujemy laureatom i opiekunom przygotowuj¹cym uczniów do olimpiady.
eg

¯yczymy sukcesów i satysfakcji z rozwi¹zywania problemów naszego miasta.
Uczniowie kl. Ic LO w Chojnowie

C

Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Chojnowie dziêkuje firmie Pana Tadeusza Parzonki œwiadcz¹cej us³ugi
dŸwigowe za nieodp³atn¹ pomoc w ustawieniu kamieniarki w lapidarium muzeum.
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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
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Jostein Gaarder - „W ZWIERCIADLE,
NIEJASNO”
Oto kolejna ksi¹¿ka autora „Œwiata Zofii”.
Jostein Gaarder znów zaprasza do rodzinnego
czytania doros³ych, m³odzie¿ i dzieci. Tym
razem przeniesiemy siê w œwiat mistyki, tajemnic natury umys³u, duszy i cia³a, granic
poznania, zagadki stworzenia.
Astrid Lindgren - „DZIECI Z ULICY
AWANTURNIKÓW”
Czy pamiêtacie rozkapryszon¹ i upart¹ jak
stary kozio³ Lottê z ulicy Awanturników?
Jeœli tak, to przeczytajcie równie¿ i tê ksi¹¿kê
o nowych przygodach Lotty, jej starszego
rodzeñstwa i ukochanego Niœka.
Dla tych, którzy chc¹ poznaæ literackie umiejêtnoœci Madonny, gwiazdy popkultury, polecamy jej ksi¹¿ki dla dzieci (nawet tych doros³ych):
– „ANGIELSKIE RÓ¯YCZKI”
– „JAB£KA PANA PEABODY’EGO”
– „JAKUB I SIEDMIU Z£ODZIEI”

Dzia³ dla Doros³ych:
Henry Kissinger - „DYPLOMACJA”
Henry Alfred Kissinger pe³ni³ m.in. funkcjê
sekretarza stanu USA, by³ doradc¹ prezydenta do spraw bezpieczeñstwa narodowego. Za
sw¹ dzialalnoœæ otrzyma³: Pokojow¹ Nagrodê
Nobla w 1973 r., Presidential Medal of Freedom
(najwy¿sze cywilne odznaczenie USA) w 1977 r.,
Medal of Liberty w 1986 r.
„Dyplomacja” uwa¿ana za najwa¿niejsz¹
ksi¹¿kê w dorobku Kissingera jest jedyn¹ histori¹ dyplomacji doprowadzon¹ do czasów
wspó³czesnych, napisan¹ przez jednego z najwybitniejszych dyplomatów praktyków.
Udostêpniana w czytelni.

tylko z podstawowymi zjawiskami spo³ecznymi i z postaciami najwa¿niejszych socjologów, ale tak¿e najistotniejszymi dyskusjami
wœród socjologów.
Udostêpniana w czytelni.

Piotr Sztompka - „SOCJOLOGIA: analiza
spo³eczeñstwa”
Autor jest znakomitym znawc¹ teorii socjologicznej. G³ówne zagadnienia analizowane
w jego ze wszech miar wybitnym dziele to:
aktywnoœæ cz³owieka, ca³oœci spo³eczne, kultura, podzia³y spo³eczne, funkcjonowanie
spo³eczeñstwa, zmiennoœæ spo³eczna, spo³eczeñstwo wspó³czesne.
Lektura ksi¹¿ki pozwala zapoznaæ siê nie

„Spotkanie z poezj¹ metafizyczn¹”
23 listopada mia³o miejsce kolejne
Chojnowskie Spotkanie z Literatur¹, w ca³oœci poœwiêcone wspó³czesnej polskiej poezji
metafizycznej. Prowadz¹cy spotkanie Tadeusz Sznerch, rozpocz¹³ swój wyk³ad od
wyjaœnienia czym jest metafizyka. Po tym
wstêpie, uczestnicy spotkania wys³uchali
fragmentów „Tryptyku rzymskiego” Jana
Paw³a II w interpretacji Krzysztofa Globisza
(oczywiœcie z p³yty). To znakomite dzie³o
Jana Paw³a II ma podtytu³ „Medytacje” i tym
w³aœnie jest. W pierwszej czêœci - poetyck¹
refleksj¹ nad przemijaniem natury, œwiata,
cz³owieka, kontemplacj¹ Boga odczuwanego
wœród piêkna górskiej przyrody. W drugiej
czêœci przedmiotem medytacji staje siê sztuka
malarska Micha³a Anio³a, a dok³adniej – jego
freski z Kaplicy Sykstyñskiej, przedstawiaj¹ce biblijny pocz¹tek (stworzenie Adama)
i koniec œwiata (S¹d Ostateczny). „Tryptyk...”
mo¿na te¿ odczytaæ jako poetyckie pog³êbienie refleksji zwi¹zanej z przemówieniem
wyg³oszonym przez Jana Paw³a II 8 kwietnia
1994 r. w trakcie uroczystego ods³oniêcia
Kaplicy po renowacji. Powiedzia³ wtedy m. in.,
¿e: „wizja malarska, utrwalona na murach,
otwiera bezgraniczne i ostateczne horyzonty
chrzeœcijañskiej teologii, skupiaj¹c siê na
„alfie” i „omedze” - na pocz¹tku œwiata i na
ostatecznym S¹dzie...”
W dalszej czêœci spotkania Ma³gorzata Krzywda zaprezentowa³a wybrane wiersze
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Czes³awa Mi³osza, Jana Twardowskiego
i Anny Kamieñskiej. Czes³aw Mi³osz w swoich
utworach z tomiku „Druga przestrzeñ”, przeprowadza rozwa¿ania teologiczne. Podkreœla,
¿e do wiary w Boga trzeba dojrzeæ na drodze

w³asnych przemyœleñ. Zupe³nie inna jest
poezja ksiêdza Jana Twardowskiego. Autor
wprowadzaj¹c do swoich wierszy ironiê
i ¿art, ukazuje czytelnikowi, ¿e nawet BógStwórca ma poczucie humoru. Pos³uguj¹c siê
licznymi przyk³adami ze œwiata zwierz¹t
i roœlin, wskazuje, ¿e to w³aœnie przyroda ma
nas, ludzi, prowadziæ od zachwytu i zadziwienia do Boga, ma kszta³towaæ nasze ¿ycie

duchowe oraz uœwiadamiaæ prawdy wy¿sze.
Dla odmiany w wierszach Anny Kamieñskiej
– zapomnianej ju¿ trochê poetki – jest wiele
powagi, cierpienia ale i mi³oœci. Poetka sta³a
siê osob¹ wierz¹c¹ dopiero w wieku dojrza³ym, po prze¿yciu ogromnego bólu zwi¹zanego z odejœciem ukochanego mê¿a.
Reasumuj¹c, ka¿dy z zaprezentowanych twórców ma odmienny sposób wyra¿ania w³asnej duchowoœci. Niemniej
wszystkich omówionych poetów po³¹czy³
fakt, ¿e wiersze, przedstawione w trakcie spotkania, zosta³y przez nich napisane w wieku
dojrza³ym lub u schy³ku ¿ycia, a wiêc bli¿ej

„drugiej przestrzeni”. Tym samym sta³y siê
refleksj¹ nad przemijaniem i prób¹ wyobra¿enia tego, co nas w tej „drugiej przestrzeni”
spotka.
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Na zakoñczenie - Biesiada
„Piêkn¹ jest rzecz¹ muzyka, przy niej siê pieczeñ z indyka snadniej przez kiszki przemyka”
— Jan Lemañski – ¯urfiks
W myœl tej m¹drej maksymy chojnowscy peda- nadwyrê¿y³y, w ruch posz³y spoczywaj¹ce dogodzy bawili siê na II Biesiadzie Nauczy- t¹d koñczyny dolne. Tañce przy wtórze biesiadcieli, która mia³a miejsce 19 listopada w Domu nego zespo³u z G³ogowa trwa³y do œwitu. O tej
Chemika. I mimo, ¿e pieczeni tego dnia nie
serwowano, to równie dowcipnych rymowanek by³o bez liku. Autorzy kilkudziesiêciu
tekstów piosenek do znanych melodii wykazali
siê trafnoœci¹ satyrycznych spostrze¿eñ, niezwyk³ym poczuciem humoru i talentem twórczym. Nie mniej talentu pokazali uczestnicy
Biesiady, którzy bez tremy, pe³nym g³osem,
robi¹c fale i bujaj¹c siê przy sto³ach (nie porze bola³y ju¿ gard³a, nogi, rêce i … serce
z nadmiaru trunku a ochoty do zabawy) z powodu rozstania z biesiadnikami.
eg
ucztowali jak na biesiadników przysta³o.

Jak po, jak po, jak poranna prasa g³osi
Dzisiaj, dzisiaj, pani prezes goœci prosi
Ty decyzji nie odwlekaj
Bo w Chemiku Stasia czeka …
(na melodiê Zosia izbê zamiata³a)
- Pierwsz¹ biesiadê zorganizowaliœmy dziesiêæ
lat temu podczas 90.lecia ZNP – wyjaœnia
prezes ZNP Stanis³awa Janczyn. - W tym
roku obchodzimy setn¹ rocznicê Zwi¹zku i nie
mog³o obejœæ siê bez biesiady. Ta impreza
jest podsumowaniem ca³orocznych uroczystoœci zwi¹zanych z jubileuszem.
By³y te¿ gratulacje, podziêkowania i ¿yczenia.
A po kilku godzinach, kiedy g³osy nieco siê

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Chojnowie
sk³ada serdeczne podziêkowanie za pomoc w organizacji
obchodów Jubileuszu 100- lecia ZNP oraz sponsoring,
w szczególnoœci II BIESIADY NAUCZYCIELSKIEJ
nastêpuj¹cym firmom:
- Burmistrzowi Miasta- Panu Janowi Serkiesowi
- Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie
- Firmie „POLERS” w Chojnowie
- Piekarni „u BORKA” Pana Zbigniewa Borkowskiego
- Browarowi Vifling w Prochowicach
- Kwiaciarni „ARKA” - Wiolety i Ryszarda Szymañskich
- Panu Stanis³awowi Spesowi- Chojnów
- Panom Franciszkowi i Arkadiuszowi PalczakomCukiernia w Chojnowie
- Spó³dzielni Mleczarskiej „Mlekowit” w Chojnowie
- Panu Józefowi Fischerowi- Dyrektorowi Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
- Panu Piotrowi Socha - Chojnów
- Panu Marianowi Karaskowi - Chojnów

To ju¿ pi¹ty raz
Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol”,
który zajmuje siê opiek¹
d³ugoterminow¹ celuje
w organizacji imprez charytatywnych, dziêki którym
dotychczas uda³o siê np.
odremontowaæ I piêtro
budynku B, czy dofinansowaæ przebudowê kot³owni.
Zabawy taneczne „Parasola”
s¹ jedynymi w swoim rodzaju. Kolejna z nich odby³a
siê krótko przed „Andrzejkami”.
Specyfika tych potañcówek
polega na ich klimacie.
Tu nie przychodzi siê w garniturze i wieczorowej kreacji. Ka¿da z imprez jest
tematyczna i wymaga dostosowania do jej charakteru. By³y ju¿ balety w stylu country, bawiono siê
po góralsku, w klimatach
marynistycznych i wœród
(nie koniecznie w³oskiej)
mafii.
Andrzejki 2005 to cygañ-

ski tabor – barwny, rozœpiewany, roztañczony i g³oœny. Oczywiœcie zarówno
panów jak i panie obowi¹zuje odpowiedni strój.
Goœcie przypominali wiêc
Romów z ró¿nym skutkiem próbuj¹c upodobniæ
siê do nich jak najbardziej.
Niewielu z goœci wziê³o
wczeœniej lekcje cygañskich pl¹sów, mimo to prezentowane umiejêtnoœci
specyficznego tañca nie
zostawia³y wiele do ¿yczenia. Ale nie oto przecie¿
najbardziej chodzi³o. Wa¿na by³a dobra zabawa –
a tej by³o w nadmiarze
i szczytny cel, który przyœwieca³ wszystkim uczestnikom.
Zadowoleni byli goœcie,
zadowolone kierownictwo i pensjonariusze, którzy wkrótce cieszyæ siê
bêd¹ z kolejnych niezbêdnych inwestycji w ich obecnym domu.
eg

S³owa podziêkowania kierujê do Kole¿anek i Kolegów zwi¹zkowców za pomoc w organizacji
II BIESIADY NAUCZYCIELSKIEJ, Pani Wies³awy Majewskiej oraz uczennic Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.

Prezes Oddzia³u ZNP w Chojnowie
Stanis³awa Janczyn
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ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21

- KINO -

7 grudnia
- „OLIVER TWIST”
Bilety:13 z³
135 min.
Wielka Brytania/Francja/ W³ochy
/Czechy2005
Re¿yseria: Roman Polañski, scenariusz: Ronald Harwood na podstawie powieœci Charlesa Dickensa, zdjêcia: Pawe³ Edelman,
muzyka: Rachel Portman.
Od œmierci matki Oliver Twist
(Barney Clark) mieszka w prowincjonalnym 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 matki, Oliver wdaje siê w bójkê z innym pomocnikiem swojego pracodawcy, za co zostaje srogo ukarany. W poczuciu niesprawiedliwoœci ucieka do Londynu, gdzie
g³odny i skrajnie wycieñczony,
poznaje ch³opca, który swoj¹
przebieg³oœci¹ zas³u¿y³ na przydomek Cwaniaka ( Harry Eden).
Kolega pomaga Oliverowi znaleŸæ nowe schronienie. Bohater
nie zdaje sobie jednak sprawy, ¿e
trafi³ do bandy m³odych kieszonkowców pod wodz¹ groŸnego fagina ( Ben Kingsley). Wkrótce
Oliver odkrywa oblicze swoich
dobroczyñców...
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UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji filmu dla szkó³ w godzinach porannych.
Bli¿sze informacje: biuro MDK
(tel. 8-188-621).

***
15 i 16 grudnia
- „SKAZANY
NA BLUESA”
Bilety: 13 z³
Historia Ryszarda Riedla, wokalisty zespo³u D¿em.
Obsada: Tomasz Kot, Jolanta
Fraszyñska, Maciej Balcar, Przemys³aw Bluszcz, Re¿yser: Jan
Kidawa-B³oñski, scenariusz: Przemek Angerman, Jan KidawaB³oñski, zdjêcia: Grzegorz
Kuczeriszka, muzyka: D¿em.
Ryszard Riedel nie by³ i nie potrafi³ byæ zwyk³ym cz³owiekiem.
Mimo postêpuj¹cych lat by³ cz³o-

wiekiem o wra¿liwoœci i psychice dziecka, ¿yj¹cym w œwiecie w³asnych marzeñ i iluzji.
Mo¿na by go nawet nazwaæ
wspó³czesnym uosobieniem „Piotrusia Pana”, który nie st¹pa³ jak
inni po ziemi, tylko unosi³ siê
z wdziêkiem nad ni¹, odwiedzaj¹c, kiedy by³o mu to na rêkê,
swoj¹ „Nibylandiê”. Unosi³ siê
oczywiœcie do czasu, dopóki nie
zaczê³a go brutalnie przyci¹gaæ
ziemska grawitacja. Wtedy siêgn¹³ po dodatkowe “paliwo” - po
narkotyki...
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K¹cik szachowy

To ich najwiêkszy sukces
Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska rozegrano
w dniach 25- 27.11.br. w Brzegu
Dolnym.
Przez trzy dni trwa³a sportowa walka
szachowa, w pierwszym dniu odby³
siê turniej indywidualny w grze b³yskawicznej P-5min dla zawodników.
Obsada by³a bardzo silna, startowali
czo³owi zawodnicy Dolnego Œl¹ska.
Po wielogodzinnej grze zwyciêzc¹
zosta³ znany zawodnik z Wroc³awia
Jerzy Kubieñ zdobywaj¹c 8,5 pkt na
9 mo¿liwych. Ogólny faworyt arcymistrz £ukasz Cyborowski z 7,5 pkt
dopiero na 6 miejscu.
Kolejnoœæ: Jerzy Kubieñ 8,5 pkt,
Kamil Starachowiak 8,5 pkt, Jerzy
Stopa 8 pkt, Micha³ Luch 8 pkt, Jacek
¯yberski 8 pkt, £ukasz Cyborowski
7,5 pkt. Nasi zawodnicy zajêli trzynast¹ (Jacek Hajduk) i piêtnast¹ (Marian Barabasz) lokatê.
Nastêpnego dnia odby³y siê eliminacje indywidualne oraz fina³ dru¿ynowy w P- 25min. Indywidualnie do fina³ów kwalifikowa³o siê po 8
zawod-ników z grup do 40 lat, od
40-60 lat, ponad 60 lat oraz dla osób
niepe³no-sprawnych.
Nasi zawodnicy zakwalifikowali siê
do grupy od 40-60. Wies³aw Radzicki
oraz Marian Barabasz, a w grupie
ponad 60 lat Jerzy Pud³o.
W finale Wies³aw Radzicki zaj¹³ wysokie 4 miejsce, Jerzy Pud³o 5.
Udanie zakoñczy³ siê wystêp dru¿ynowy. Chojnowscy szachiœci zajêli
4 miejsce. Jest to najwiêkszy sukces
dru¿yny MDK „Dany” Chojnów
w turniejach dolnoœl¹skich.

Dru¿ynowa punktacja pierwszej
pi¹tki:
1. AZS WSB Wroc³aw 18pkt
2. MKS Hetman Wa³brzych 17pkt
3. Polonia Wroc³aw 16,5pkt
4. MDK „Dany” Chojnów 13.5pkt
5. MKS Rokita Brzeg Dolny 13pkt.
Sk³ad naszej dru¿yny oraz zdobyte
punkty przez poszczególnych
zawodników:
1. Jacek Najduk 4,5pkt
2. Wies³aw Radzicki 3pkt
3. Marian Barabasz 3 pkt
4. Jerzy Pud³o 3pkt
***
Rozegrana druga i trzecia runda Dolnoœl¹skiej Klasy A we Wroc³awiu
by³a czêœciowo udana. W drugiej rundzie nasza dru¿yna rozegra³a mecz
z KS „Debiut” Wroc³aw, mecz by³
bardzo wyrównany i zakoñczy³ siê
remisem 2,5-2,5. Punkty dla naszej
dru¿yny zdobyli Jacek Najduk 1pkt,
Wies³aw Radzicki 1pkt, Wioleta
Gorczyca 0,5pkt.
W trzeciej rundzie nasza dru¿yna rozegra³a mecz z UKS Gigant Wroc³aw
wygrywaj¹c 3-2. Punkty zdobyli:
Jacek Najduk, Wies³aw Radzicki,
Marian Barabasz. Po trzech rundach
MDK „Dany” zajmuje drugie miejsce, nastêpne dwa spotkania rozegra
w Brzegu Dolnym z Rokit¹ Brzeg
oraz ze Skoczkiem Milicz, liczymy
na udany wystêp naszych zawodników.
Sekcja szachowa zaprasza
na zajêcia szachowe w ka¿d¹ œrodê
i pi¹tek, godz. 17.00
Miejski Dom Kultury, I piêtro.

II Kolejka Amatorskiej
Ligi Koszykówki w Chojnowie
26 i 27 listopada zosta³a rozegrana II kolejka Amatorskiej
Ligi Koszykówki.Wyniki poszczególnych dru¿yny w rozegranych meczach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Basketboys – BC Juniorzy (Boles³awiec)89 – 65
I (32:15) II (52:24) III (71:47) IV (89:65)
Punkty:
Basketboys: Ferenc 23(3), Urbañski 22, Noga 19, Siwka 15,
Podobiñski 10
BC Juniorzy(Boles³awiec): Miarka 29(2), Bodzioch 10(1),
Dzioba 10(1), Jacenty 6, Nicki 4, Rejman 4, Szydlak 2,
£ukaszewicz 0
Badboys(Legnica) – BC Seniorzy(Boles³awiec) 58 – 80
I (14:16) II (28:35) III (40:63) IV (58:80)
Punkty:
Badboys(Legnica): Zieliñski 17, Kaczmarczyk 10,
Kachnowicz 10, Papszycki 8(1), Durowski 7, Korczyñski 6
BC Seniorzy(Boles³awiec): Koz³owski 19, Chmielowski 14,
Abramowicz 13, Wójcik 12, Kubicz 12, Kuroñ 6,
Wyrzykowski 4, Rydz 0
No1- Juventud astillas 111 – 51
I (29:12) II (52:28) III (77:38) IV (111:51)
Punkty:
No1: Owczarek 29, Dzia³o 25(1), Jakubiak 19, Kozio³ 17,
Kosmecki 9, Aleksandrowicz 8, S³adkiewicz 4
Juventud astillas: £aszkiewicz Pawe³ 14, Jakubiak Marcin
14, Gruchot 10(2), £aszkiewicz Piotr 7, Jo¿czyk 6, Jakubiak
Mateusz 0
W II kolejce pauzowa³a dru¿yna Vitamina Power.
Dziêkujemy serdecznie kibicom za doping w tej kolejce i zapraszamy na nastêpn¹, która odbêdzie siê na hali sportowej
Gimnazjum Nr 2:
10.12.2005 o godz.15.00
BC Juniorzy – Vitamina Power
Basketboys – BC Seniorzy
11.12.2005 o godz.18.00
No1 – Badboys

Adres internetowy Amatorskiej Ligi Koszykówki:

www.alk-chojnow.prv.pl

Wieœci z KP
Tragiczny wyskok
20 listopada mieszkaniec Chojnowa podczas ruszania poci¹gu na
stacji PKP w Chojnowie wyskoczy³ z wagonu. Ten nierozwa¿ny
krok wiele go kosztowa³. Mê¿czyzna dozna³ powa¿nych urazów g³owy, straci³ tak¿e rêkê.

To wszystko z pragnienia
Do czego mo¿e doprowadziæ silne
pragnienie dowiód³ pewien krzepki mê¿czyzna, który 28 listopada
dokona³ czynnej napaœci na innego spragnionego. Poszkodowany
nie zd¹¿y³ skosztowaæ alkoholowego trunku, który dopiero co
zakupi³ w sklepie, zosta³ bowiem
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pobity, doprowadzony do bezbronnoœci i ograbiony z flaszeczki,
która wkrótce mia³a mu przynieœæ
swoiste ukojenie. Jakby tego by³o
ma³o zabrano mu tak¿e pieni¹dze
i zapalniczkê.

Wró¿y z fal?
Podczas nocy Andrzejkowej, przy
ul. Kolejowej nieznany sprawca
wybi³ szybê w drzwiach samochodu, a nastêpnie z wnêtrza samochodu skrad³ radioodtwarzacz
samochodowy Thomson, czym
narazi³ w³aœcicielkê pojazdu na
straty 147 z³.
Prawdopodobnie ten sam amator
sprzêtu graj¹cego w³ama³ siê do

samochodu przy ul. D¹browskiego sk¹d tak¿e ukrad³ odtwarzacz
samochodowy Roadster. Straty
w³aœciciela wynosz¹ 400z³. Czy¿by jakaœ andrzejkowa wró¿ba
wymaga³a sprzêtu graj¹cego?
Có¿, mamy XXI wiek i pewnie
lanie wosku to ju¿ przesz³oœæ.

Nie mia³ ju¿ si³y
Policjanci z KP Chojnów zatrzymali na gor¹cym uczynku przestêpstwa sprawcê kradzie¿y wa³u
metalowego z pola, wartoœci 350 z³.
Mienie odzyskano, a krewkiego
atletê osadzono w Izbie WytrzeŸwieñ , bo ani stan „ducha” ani te¿
tê¿yzna fizyczna nie pozwoli³a na
dalsze walcowanie.

UWAGA!!!
B¹dŸ przezorny
– zamykaj w³aœciwie drzwi do
mieszkania, klatki schodowej,
piwnicy, zwracaj uwagê na osoby przebywaj¹ce w godzinach
wieczorowo – nocnych na klatce schodowej, piwnicy itp.
W przypadku stwierdzenia przebywania obcych osób powiadom POLICJÊ lub Administratora
budynku.
Nie b¹dŸ obojêtny
na los cz³owieka
W przypadku stwierdzenia przebywania osoby bezdomnej powiadom niezw³ocznie s³u¿by celem udzielenia niezbêdnej pomocy.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Dom na wsi, do remontu kapitalnego,
pow. 100 m 2 , 5 pokoi, kuchnia, ³azienka,
piwnica, posesja + dzia³ka rolna o pow. 3,22 ha
z laskiem, stawem i ³¹k¹ – 100.000 z³. Witków,
gm. Chojnów. Wiadomoœæ: tel. (076) 856-05-62.
Pilnie sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0500-049-412.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 52,60 m2, parter, 2 pokoje,
kuchnia, wc z ³azienk¹ lub zamieniê na mniejsze,
mo¿e byæ kawalerka. Wiadomoœæ: tel. 818-81-24.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 64 m2,
3.pokojowe, komfortowe przy ul. Sikorskiego
z gara¿em lub bez. Wiadomoœæ: tel. 819-10-36.
Sprzedam pilnie mieszkanie w Chojnowie
w centrum, Ip., 69 m2, 3 pokoje, blok z ceg³y,
ul. Wolnoœci. Wiadomoœæ: tel. 818-84-67 lub
0605-357-423.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie przy ul. Tkackiej o pow. 98 m2, po kapitalnym remoncie, z kompletnym wyposa¿eniem. Wiadomoœæ: tel. 0604-919-663.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie, na parterze, o pow. 112,8 m2,

"CALLA"
Ryszard Szymañski
OFERUJEMY:
Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
z Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)
z Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516
(ca³odobowy)
z Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510
(ca³odobowy)

TELEFON DY¯URNY
CA£ODOBOWY
0606-779-172, 8187-176

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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4 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Wiadomoœæ: tel. 0600-403-757 po godz. 15.00.
Sprzedam kawalerkê w starym budownictwie o
pow. 33 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, IIIp., po
remoncie. Wiadomoœæ: tel. 0889-363-436.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych przy
ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie:

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie o pow. 55 m2, 2 pokoje na mniejsze lub
dwa mieszkania samodzielne. Wiadomoœæ:
tel. 818-17-59.
Poszukujê mieszkania do wynajêcia 2 lub
3.pokojowego. Wiadomoœæ: tel. 0608-720-372.
Poszukujê do wynajêcia mieszkanie 3 lub
2.pokojowe. Wiadomoœæ: tel. 0603-432-651.
INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.
Sprzedam meble pokojowe, czarne, w dobrym stanie – szafa, witryna, komoda, szafki
+ ³awa gratis. Cena 400 z³.
Wiadomoœæ: tel. 818-88-13.
Sprzedam meble m³odzie¿owe z wysuwanym tapczanem, stan dobry. Tanio! Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0509-869-458.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
Urzêdu Gminy w Chojnowie
z/s w Piotrowicach

zaprasza na

BAL SYLWESTROWY
w dniu

31 grudnia 2005 roku
w Oœrodku Szkoleniowym /hotel/
pocz¹tek- godz. 20.00
W menu:
- dania gor¹ce
- przek¹ski zimne wykwintne
i tradycyjne
- zimne i gor¹ce napoje
- ciastka, owoce
Do tañca na nowej posadzce
bêdzie przygrywa³ sprawdzony zespó³,
który bêdzie bawiæ Pañstwa do bia³ego rana.

CENA BILETU: 250,00 z³ od pary

Kontakt: tel/fax 81-87-045
Istnieje mo¿liwoœæ noclegu

Zapraszamy

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania
nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy,
tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od
nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia. Inwestor
zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji
zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej. 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 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¿ 350 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 138644000000014906200
00020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 81-86-680.
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Uchwa³a Nr XLIX/226/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 18 listopada 2005r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci
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.5 ust.1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U.z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683;
z 2003 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 wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 z³ od 1 m2
powierzchni;

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 z³ od 1 ha
powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,27 z³ od
1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 18,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym - 8,58 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych 3,71 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,17 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej ustawy
z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/163/04 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci (Dz.Urz.Woj. Dolnoœl¹skiego z dnia 17 grudnia 2004r. Nr 255, poz. 4370).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa 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

Wyci¹g

Wyci¹g

Uchwa³a Nr XLIX/229/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 18 listopada 2005r.
w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomoœci.
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.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003
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:

Uchwa³a Nr XLIX/230/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 18 listopada 2005r.
w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku rolnego.

§1
Okreœla wzór formularzy do podatku od nieruchomoœci:
a) dla osób fizycznych, informacjê o nieruchomoœciach i obiektach budowlanych w
sprawie podatku od nieruchomoœci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek niemaj¹cych osobowoœci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomoœci Rolnych, a tak¿e
jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe,
deklaracjê na podatek od nieruchomoœci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XVII/79/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2003r.
z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomoœci ( Dz.Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego Nr 229,
poz. 3452).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzê-dowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2006r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie w „Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

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. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431; z 1994r. Nr 1, poz. 3: z 1996r. nr 91,
poz. 409: z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998r. Nr 108,
poz. 681; z 2001r. Nr 81, poz. 875; z 2002r. Nr 200, poz. 1680; z 2003r.
Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005r. Nr 164, poz. 1365,
Nr 169, poz. 1419) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Okreœla wzór formularzy do podatku rolnego:
a) dla osób fizycznych, informacjê o gruntach w sprawie podatku rolnego,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomoœci Rolnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Lasów
Pañstwowych, deklaracjê na podatek rolny, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XVII/80/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru
i poboru podatku rolnego (Dz.Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego
Nr 229, poz. 3453).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 2006r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i og³oszenie w „Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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