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To du¿a inwestycja
Jeœli nie bêdzie nieprzewidzianych pro-

blemów, w sierpniu 2006 roku, na ulicy Z³o-

toryjskiej stanie nowy, trzykondygnacyjny

budynek socjalny. 

Pierwsze zabiegi ju¿ podjêto. Dziewiêæ ro-

dzin z obecnego tzw. „baraku” ma przydzia³y

nowych lokali, po przesiedleniu bêdzie mo¿-

na przyst¹piæ do przygotowania terenu pod

budowê. Tymczasem rozpoczêto ju¿ proce-

dury merytoryczne. Na og³oszony przetarg na

budowê budynku socjalnego odpowiedzia³o

dotychczas 9 zainteresowanych firm. Wy³o-

nionego przez komisjê przetargow¹ wyko-

nawcê poznamy na pocz¹tku kwietnia, kilka

tygodni póŸniej maj¹ rozpocz¹æ siê prace

budowlane.

Prace zaplanowano na okres 16 miesiêcy. 

W pierwszej fazie roboty ziemne i wykonanie

fundamentów. Kolejne 4 miesi¹ce to budowa

œcian i stropów nadziemia. Dach, stolarka

okienna, instalacja wewnêtrzna z przy³¹czami

i roboty wykoñczeniowe planuje siê zakoñ-

czyæ w czternastym miesi¹cu robót. Prace

koñcowe, to elewacja i zagospodarowanie

terenu.

Wed³ug koncepcji architektonicznej bêdzie to

estetyczny, dwuklatkowy obiekt o kubaturze

ponad 1130 m2. Zamieszka w nim 26 rodzin

w jedno i dwupokojowych lokalach. 

Wa¿ne jest, ¿e budynek w pe³ni przystoso-

wany bêdzie równie¿ do potrzeb niepe³no-

sprawnych. Cztery parterowe lokale dostoso-

wane s¹ przestrzennie dla osób poruszaj¹cych

siê na wózkach inwalidzkich, w wyznaczo-

nych miejscach zadbano o porêcze, uchwyty 

i oczywiœcie podjazdy.

Budynek socjalny, to koniecznoœæ. Wiele lat

zwlekano z inwestycj¹ z powodu braku œrod-

ków. Obecna kadencja w³adz miasta ujê³a to

przedsiêwziêcie w Wieloletnim Planie Inwe-

stycyjnym rozk³adaj¹c je na dwa lata. 

Dyskutowali 
o „Chojnowiance”
W wyniku rozmów w³adz miasta i zarz¹du

KS „Chojnowianka”, przyst¹piono do wstêp-

nych prac dotycz¹cych remontu bazy spor-

towej. W pierwszej fazie zlecono przeprowa-

dzenie inwentaryzacji obiektu. To pozwoli na

skonstruowanie kosztorysu koniecznych prac.

Remonty i modernizacja maj¹ obejmowaæ

p³ytê boiska i zaplecze socjalne. „Chojno-

wianka” nie by³a remontowana od dziesi¹t-

ków lat. O zakresie prac powiedz¹ opracowa-

nia techniczne, póki co nale¿y siê cieszyæ, ¿e

zrujnowany, najwiêkszy obiekt sportowy 

w mieœcie doczeka³ siê zainteresowania.

Setki podañ
Informacja w „G.Ch.” o mo¿liwoœci pozyska-

nia stypendium szkolnego spowodowa³a la-

winê podañ sk³adanych w urzêdzie. W prze-

ci¹gu kilku tygodni przez urz¹d miejski prze-

winê³y siê setki osób, które zostawi³y blisko

600 podañ o stypendia. 

Ministerstwo, które zabezpieczy³o œrodki

bud¿etowe na realizacjê zadañ wynikaj¹cych

z Narodowego Programu Stypendialnego nie

przewidzia³o, ¿e potrzebuj¹cych kwalifiku-

j¹cych siê do stypendiów bêdzie tak wielu. Nie

wiadomo wiêc jakie kwoty trafi¹ do samo-

rz¹dów – œrodki bud¿etowe s¹ znacz¹co

ni¿sze. Ministerstwo na przes³anie œrodków

ma czas do koñca kwietnia.

Bêd¹ przyjmowaæ PIT-y
16 marca Urz¹d Skarbowy w Legnicy uru-

chamia punkt przyjmowania zeznañ podat-

kowych, który mieœciæ siê bêdzie, podobnie

jak w latach poprzednich, w budynku przy 

pl. Zamkowym 2. PIT-y przyjmowane bêd¹

w ka¿d¹ œrodê od godz. 8.00 do godz. 15.00,

do koñca kwietnia. 

Wiêcej piasku
Takiej zimy nie mieliœmy w grodzie nad

Skor¹ od lat. Przez pierwsze dni cieszyliœmy

oko wspania³ym krajobrazem i nieskaziteln¹

biel¹, dziœ mamy ju¿ doœæ mrozu i uci¹¿-

liwoœci komunikacyjnych. 

Wed³ug naszych Czytelników maj¹cych po-

równanie z drogami oœciennych miast, Choj-

nów jest jednym z nielicznych, gdzie nie tyl-

ko g³ówne ulice systematycznie by³y odœnie-

¿ane i posypywane mieszank¹ piaskowo-

soln¹. 

CHZGKiM w ramach zimowego utrzymania

dróg miejskich zu¿y³ ju¿ 350 ton piasku i 60

ton soli. To zdecydowanie wiêcej jak w roku

ubieg³ym i na tym nie koniec, bo zima nie

zamierza (wed³ug d³ugoterminowych prog-

noz) szybko ust¹piæ.

Stowarzyszenie na rzecz
partnerstwa
3 marca kilkudziesiêcioosobowa grupa inicja-

tywna z³o¿ona z mieszkañców Chojnowa po-

wo³a³a komitet za³o¿ycielski, który ma zaj¹æ

siê formaln¹ stron¹ utworzenia w naszym

mieœcie Chojnowskiego Stowarzyszenia

Przyjació³ Gmin (Miast) Partnerskich.

W dobie zjednoczonej Europu takie stowa-

rzyszenia zdecydowanie u³atwiaj¹ kontakty

miêdzy miastami ró¿nych pañstw i inicjuj¹

wiele dzia³añ na rzecz partnerstwa. Prawdo-

podobnie jeszcze w tym roku Chojnów pod-

pisze umowy o partnerstwie z dwoma miasta-

mi – niemieckim Egelsbach (co ju¿ jest infor-

macj¹ pewn¹) i francuskim Commentry (trwa

przygotowanie dokumentacji), istnienie sto-

warzyszenia jest wiêc jak najbardziej zasadne.

Anga¿ujmy siê w kulturê
Pe³ni¹cy od trzech miesiêcy funkcjê dyrekto-

ra MDK Stanis³aw Horodecki systematycznie

wype³nia swoje deklaracje. W placówce dzia-

³aj¹ ju¿ nowe sekcje, do których uczêszcza

chojnowska m³odzie¿. Najwiêkszym zaintere-

sowaniem cieszy siê sekcja teatralna, któr¹

prowadzi student Pañstwowej Wy¿szej Szko³y

Wielu  radosnych  chwil,  s³oñca  na  co  dzieñ,
du¿o  zdrowia  i  wszelkiej  pomyœlnoœci  

z  okazji  Dnia  Kobiet  wszystkim  
Chojnowiankom  -  du¿ym  i  ma³ym

nie  tylko  na  8  marca  ¿ycz¹
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Teatralnej we Wroc³awiu. Zupe³nym novum

jest sekcja instrumentów dêtych kierowana

przez Jana Buñkowskiego, wieloletniego ka-

pelmistrza orkiestry dêtej. Sekcjê fotograficz-

n¹ i plastyczn¹ prowadz¹ równie¿ osoby

kompetentne i doskonale znaj¹ce temat. 

Oprócz tego w chojnowskim domu kultury

spotyka siê osiem zespo³ów muzycznych,

sekcja szachowa, tenisa sto³owego, od lat

dzia³a te¿ znany wszystkim zespó³ taneczny

„Karambol”. Spotykaj¹ siê tu nasi rycerze 

i cz³onkowie Harcerskiego Klubu Mode-

larskiego „Arsena³”. Dodaj¹c do tego impre-

zy kulturalne i sportowe oraz dzia³alnoœæ

kina, œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e dom kul-

tury têtni ¿yciem.

Dyrektor MDK zapewnia, ¿e ¿ycia w choj-

nowskie kulturze bêdzie du¿o wiêcej. 

W placówce trwaj¹ intensywne prace przy

remoncie kawiarenki. Planuje siê tu organiza-

cjê wielu imprez kameralnych i spotkañ ró¿-

nych œrodowisk maj¹cych integrowaæ i jed-

noczeœnie mobilizowaæ do aktywnych dzia³añ

na rzecz miasta i jego mieszkañców. Pracow-

nikom zale¿y, aby spo³ecznoœæ inicjowa³a

wiele dzia³añ, aby mieszkañcy anga¿owali siê

w ¿ycie kulturalne i uczestniczyli w nim nie

tylko jako widzowie.

Remonty wspólnymi si³ami
Chojnowskie placówki oœwiatowe, nie cze-

kaj¹c na ocieplenie ju¿ od stycznia realizuj¹

plany remontowe. W Szkole Podstawowej 

nr 4, która od niedawna ma zupe³nie nowe

oblicze, systematycznie poprawia siê estetykê

pomieszczeñ wewn¹trz obiektu. W miarê

mo¿liwoœci malowane s¹ klasy, zmieniana

jest kolorystyka stolików i krzese³. Ostatnio

wymieniono wyk³adziny pod³ogowe w dwóch

salach lekcyjnych. 

W najbli¿szych planach remontowych Szko³y

Podstawowej nr 3 jest zmiana nawierzchni

boiska. Od niedawna osiem klas w tej szkole

mo¿e siê chwaliæ nowymi oknami.

Z funduszy szkolnych Gimnazjum nr 1 odno-

wiono sale lekcyjne i korytarz, wymieniono

równie¿ najbardziej zniszczone okna. Ju¿

nied³ugo, z pomoc¹ œrodków samorz¹do-

wych, zostanie wyremontowany dach szko³y. 

Dziêki zaoszczêdzonym funduszom w Gim-

nazjum nr 2, uda³o siê za³o¿yæ nowe okna 

w hali sportowej, remontu doczeka³y siê ucz-

niowskie ³azienki, wkrótce w ca³ym budynku

zostanie wymieniona stolarka okienna. 

Wydzia³ WGGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœci-

ami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ

tut. Urzêdu:

1) w dniach od  02.03.2005 r. do 23.03.2005 r.:

- wykazu gara¿u stanowi¹cego mienie komu-

nalne, usytuowanego na dzia³ce nr 13/9 

z obrêbu 6 miasta Chojnowa, przeznaczonego

do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na

rzecz dotychczasowego najemcy (Zarz¹dze-

nie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 

2 marca 2005 r. Nr 26/2005).

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  13.04.2005 r.

Mali obywatele
Dwie liczne grupy przedszkola nr 3 odwie-

dzi³y w miniony czwartek chojnowski ratusz

pragn¹c poznaæ, w ich przekonaniu, najwa¿-

niejsze miejsce w mieœcie.

Spotkanie z burmistrzem by³o krótkim posie-

dzeniem w sali obrad rady miejskiej, gdzie

dzieci pozna³y zasady funkcjonowania samo-

rz¹du i urzêdu. Dla uzupe³nienia informacji

burmistrz oprowadzi³ dzieci po wydzia³ach, 

gdzie naczelnicy, traktuj¹c szeœciolatków jak

codziennych petentów, cierpliwie wyjaœniali

ka¿d¹ kwestiê. Przedszkolaki by³y tak¿e w redak-

cji „Gazety Chojnowskie”. Wiêkszoœæ z nich

trafi³a tu pierwszy raz, niemal wszyscy nato-

miast doskonale znaj¹ nasz dwutygodnik. 

Wiedza ma³ych obywateli Chojnowa na tem-

at dzia³alnoœci samorz¹du z pewnoœci¹ siê posze-

rzy³a, a edukacyjna wycieczka, jak twierdz¹ jej

uczestnicy by³a ciekawa – zw³aszcza kiedy wœród

przedszkolaków kr¹¿y³y misy pe³ne s³ody-

czy.

Zapisz dziecko do zerówki
Przedszkole Miejskie Nr.1 w Chojnowie ul.

Wojska Polskiego 18 tel. 81-88-056 og³asza

nabór dzieci na rok szkolny 2005/2006. Zapisy

trwaj¹ od 1 marca do 30 kwietnia br. Prosimy

rodziców o zg³aszanie siê po odbiór kart przy-

jêcia dziecka w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do

trzech grup wiekowych z ca³odziennym wy¿y-

wieniem oraz do trzech oddzia³ów tzw. “zerów-

kowych”. Przedszkole jest czynne od godziny

5.30 do 17.00. W naszej placówce znajduj¹ siê

du¿e przestronne, dobrze wyposa¿one sale dosto-

sowane do wieku dzieci. Posiadamy du¿y ogród

z placem zabaw. Oferujemy:

- wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹,

- nauczycielki stosuj¹ce nowoczesne metody pracy,

- szeroki wachlarz wycieczek i imprez,

- zajêcia odbywaj¹ siê wed³ug programu zatwier-

dzonego przez MENiS w formie atrakcyjnych

zabaw zapewniaj¹cych wszechstronny rozwój

dzieci,

- opiekê pielêgniarki i logopedy,

- bogat¹ gamê zajêæ dodatkowych bezp³atnych: 

* gimnastyka korekcyjna,

* rytmika,

* warsztaty plastyczne,

* tañce: wspó³czesny i ludowy,

oraz p³atnych:

* jêzyk angielski,

* comiesiêczne spotkania teatralne.

Wspó³pracujemy z rodzicami dzieci urz¹dza-

j¹c wspólne festyny, uroczystoœci przedszkolne

oraz inne zajêcia. Posiadamy te¿ w³asn¹ stro-

nê internetow¹: http://www.przedszkole1.ter-

ramail.pl, z której mo¿na równie¿ pobraæ wzór

karty zg³oszenia dziecka.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci 

Bogdana Jakucia

¿onie i najbli¿szej rodzinie sk³adaj¹

Burmistrz Miasta Chojnowa
Radni Rady Miejskiej

i pracownicy Urzêdu Miejskiego
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O biogazie...

Jednym z goœci XXXVII sesji rady miejs-

kiej by³ by³y mieszkaniec Chojnowa, do

niedawna g³ówny weterynarz kraju dr Piotr

Ko³odziej. Do grodu nad Skor¹

sprowadzi³a go niecodzienna oferta, któr¹

w imieniu ambasady norweskiej, przed-

stawi³ choj-nowskim radnym.

Dr Ko³odziej jest wspó³autorem programu

dotycz¹cego miêdzy innymi ochrony œro-

dowiska zwi¹zanego z budow¹ na terenie

Polski kilku instalacji biogazu. Kieruj¹c siê

lokalnym patriotyzmem, jako jedno z po-

tencjalnych miejsc inwestycji doktor wska-

za³ Chojnów. Norwedzy s¹ w stanie

wesprzeæ finansowo inwestycjê. Obiekt

mia³by stan¹æ na terenach chojnowskiej

oczyszczalni. 

Biogaz, który w konsekwencji by³by ni-

czym innym jak naturalnym Ÿród³em ener-

gii, pozyskuje siê np. z osadów oczyszczal-

ni, przeróbki zielonek organicznych, gno-

jowicy czy przeterminowanej ¿ywnoœci.

Odpady biogazowni, to z kolei doskona³y

organiczny nawóz.

Rada miejska ju¿ w trakcie posiedzenia ofi-

cjalnie wyrazi³a zainteresowanie lokalizo-

waniem w Gminie Miejskiej Chojnów pro-

ekologicznej inwestycji.

Wkrótce ma dojœæ do spotkania z reprezen-

tantem strony norweskiej, który przedstawi

w³adzom miasta szczegó³y przedsiêwziêcia.

Wtedy oferta zostanie poddana dok³adnej

analizie pod k¹tem ekonomicznym i mo¿-

liwoœci lokalizacji na wskazanym terenie.

Policyjna statystyka

Kolejnym goœciem posiedzenia rady by³

komendant Komisariatu Policji w Choj-

nowie komisarz Adam Grabas, który przed-

stawi³ statystykê przestêpczoœci i wykry-

walnoœci w minionym 2004 roku zesta-

wiaj¹c dane z rokiem 2003.

W 2004 roku na terenie dzia³ania Komisa-

riatu Policji w Chojnowie stwierdzono 795

przestêpstw, natomiast w 2003 roku 734.

Wykrywalnoœæ ukszta³towa³a siê na pozio-

mie 70,7% (rok 2003 – 60,8%), ogó³em

ustalono 378 sprawców przestêpstw (rok

2003 r. – 290).

Najczêstsze i chyba najbardziej uci¹¿liwe

zarówno dla mieszkañców jak i dla funkcjo-

nariuszy s¹ kradzie¿e z w³amaniem. W ubieg-

³ym roku by³o ich 152, o ponad dwadzieœ-

cia przypadków mniej ni¿ w roku poprzed-

nim, ale w dalszym ci¹gu jest to najczêstsze

przestêpstwo na terenie naszego miasta.

Zaraz potem plasuj¹ siê kradzie¿e mienia,

zdecydowanie mniej jest bójek, rozbojów 

i wymuszeñ. 

O efektach dzia³añ chojnowskiej policji 

z pewnoœci¹ mówi¹ liczby zatrzymanych

osób. 

Zatrzymano ³¹cznie 497 osób (2003r – 247)

z tego:

za wykroczenia – 17 osób (2003r -7)

za przestêpstwa – 155 osób (2003r – 134)

do doprowadzeñ – 47 osób (2003r – 34)

do wyjaœnienia – 211 osób (2003 r. - 19)

poszukiwanych – 54 osoby (2003 r. - 39)

do wytrz. w IW – 287 osób (2003 r. - 223)

Funkcjonariusze KP Chojnów aktywnie

realizuj¹ program skierowany na pomoc

ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzona

profilaktyka, niebieskie karty i dzia³aj¹cy

od kilku miesiêcy „niebieski pokój” przy-

nosz¹ efekty, chocia¿ nie s¹ one jeszcze

zadowalaj¹ce.

Komisarz Grabas mówi³ tak¿e o planach na

przysz³oœæ. Policjantom nie jest obcy pro-

blem narkomanii wœród naszej m³odzie¿y.

Ograniczeniem tego zjawiska i powi¹zanej

z nim przestêpczoœci funkcjonariusze zaj-

muj¹ siê od dawna, m³odzie¿y chc¹ jednak

poœwiêciæ zdecydowanie wiêcej uwagi.

Policjanci wci¹¿ pracuj¹ tak¿e nad popraw¹

standardu obs³ugi interesantów, pragn¹c 

w ten sposób nie tylko usprawniæ i u³atwiæ

dostêp mieszkañca do funkcjonariusza, ale

tym samym pozyskaæ spo³eczne zaufanie.

S³u¿y temu wiele innowacyjnych b¹dŸ pod-

patrzonych u kolegów z zagranicznych jed-

nostek, dzia³añ wdra¿anych w polskiej policji

od lat. Nowym pomys³em w naszym komi-

sariacie jest utworzenie punktu konsulta-

cyjnego dla ofiar przestêpstw, który obs³ugi-

wany bêdzie przez prawnika i psychologa. 

W planach jest tak¿e utworzenie ogniwa

ruchu drogowego w chojnowskiej jednostce

co z pewnoœci¹ poprawi stan bezpieczeñst-

wa na naszych drogach.

W policji obserwujemy wiele zmian. Do-

póki jednak aktywnie mieszkañcy nie w³¹-

cz¹ siê do wspó³pracy w walce z ³amaniem

prawa, nie bêdzie nam siê ¿y³o bezpiecznie,

mimo kolejnych nowelizacji prawa,

doposa¿enia policji i zmian w kodeksach…

Pomoc dla uzale¿nionych

Pe³nomocnik burmistrza ds. rozwi¹zywania

problemów alkoholowych Miros³awa Ka-

miñska przedstawi³a radnym sprawozdanie

z realizacji miejskiego programu rozwi¹zy-

wania problemów alkoholowych w minio-

nym roku.

Na XXXVII sesji...



W roku 2004 w ramach tego programu reali-

zowano zadania, które w wiêkszoœci by³y

kontynuacj¹ zadañ podjêtych w latach

wczeœniejszych.

Wzorem lat ubieg³ych prowadzono zajêcia

w grupie terapeutycznej dla dzieci w wieku

6 – 13 lat, pochodz¹cych z rodzin niewy-

dolnych opiekuñczo i wychowawczo, 

w wiêkszoœci równie¿ z rodzin z proble-

mem alkoholowym. 

W okresie ferii zimowych, dla grupy 40

dzieci, w tym dla dzieci z grupy terapeu-

tycznej, zorganizowano we wspó³pracy ze

Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich “Ferie

w mieœcie”. Dofinansowano równie¿ zimo-

wisko dla 10 dzieci z rodzin dysfunkcyj-

nych, zorganizowane przez Caritas Diecezji

Legnickiej. Dla uczestników kolonii

prowa-dzone by³y zajêcia psychoeduka-

cyjne, które pomog³y im dostrzec niesione

przez alkohol zagro¿enia dla zdrowia fizy-

cznego i psychicznego. 

W lipcu 75 dzieci w wieku 10-16 lat, za-

kwalifikowanych przez Miejski Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie, by³o

uczestnikami kolonii w Rudnie. Dofinan-

sowano równie¿ pobyt 3 dzieci na kolonii

w Rewalu, zorganizowanej przez Starostwo

Powiatowe w Legnicy i pó³koloniê Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich.

Przez ca³y rok w chojnowskich gimnazjach

prowadzona by³a przez szkolnych peda-

gogów terapia dla grupy m³odzie¿y. Ucz-

niowie szkó³ podstawowych, gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych brali udzia³ 

w przedstawieniach teatralnych z zakresu

profilaktyki uzale¿nieñ.

Wiêkszoœæ realizowanych dzia³añ skiero-

wanych by³o do dzieci i m³odzie¿y w

wieku szkolnym. Pomyœlano równie¿ o

dzieciach najm³odszych i dla nich zakupi-

ono bezpieczny ogród zabaw. Dokonano

równie¿ zakupu uzupe³niaj¹cego zniszc-

zony sprzêt w ogrodach zabaw zamon-

towanych w latach poprzednich.

Ponadto w grudniu zakupiono kosze do

koszykówki podwórkowej, które zamon-

towane zostan¹ wiosn¹ 2005r. na jednym 

z podwórek miejskich. 

Dla osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ opieki

spo³ecznej, które chcia³y skorzystaæ z po-

mocy psychologicznej, w Miejskim Oœrod-

ku Pomocy Spo³ecznej zatrudniono na umo-

wê zlecenie psychologa, który pracuje dwa

razy w miesi¹cu po 5 godzin. 

Przez okres ca³ego roku dzia³a³ Punkt Kon-

sultacyjny, w którym pomoc psychologicz-

n¹ znajduj¹ osoby uzale¿nione i wspó³uza-

le¿nione od alkoholu i narkomanii. 

W 2004r. na mocy podpisanego porozu-

mienia, w Miejskiej Izbie WytrzeŸwieñ 

w Legnicy przebywa³o ponad 190 osób, 

z którymi zosta³y przeprowadzone roz-

mowy profilaktyczno-motywuj¹ce do pod-

jêcia leczenia. 

Problem alkoholizmu i narkomanii w na-

szym mieœcie z pewnoœci¹ nie jest margi-

nalny. Ka¿dy jednak, kto chcia³by podj¹æ

leczenie, zasiêgn¹æ porady czy nawet po-

rozmawiaæ ma takie mo¿liwoœci. Dotyczy

to zarówno uzale¿nionych jak i wspó³uza-

le¿nionych czyli najbli¿szych cz³onków

rodziny.

opr. eg

Na XXXVII sesji...
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Pe³nomocnik
Burmistrza 

ds. Rozwi¹zywania 
Problemów

Alkoholowych 
informuje, 
¿e Punkt

Konsultacyjny 
dla osób

uzale¿nionych 
i cz³onków 
ich rodzin 

czynny jest dwa
razy w miesi¹cu:

Punkt 
konsultacyjny 

mieœci siê 
w budynku 

przy pl. Zamkowym 2
w Chojnowie.

w II wtorek miesi¹ca 

w godz. 8.00 - 11.00 

w IV wtorek miesi¹ca 

w godz. 15.30 - 18.30.



Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in. 
1. Og³oszono przetarg nieograniczony na budowê budynku

wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Z³otoryjs-

kiej oraz opracowywany jest przetarg na pe³nienie nadzoru in-

westorskiego nad realizacj¹ tej inwestycji.

2. Uzyskano pozwolenia na budowê oœwietlenia ulicznego ulic:

K. Wielkiego oraz J. Matejki. Obecnie przygotowywany jest

przetarg nieograniczony na budowê oœwietlenia ul. K. Wielkiego.

3. Przeprowadzono wymianê opraw oœwietlenia ulicznego na

energooszczêdne oprawy sodowe w ci¹gu ulic: Wolnoœci, S³o-

wackiego, Krasickiego, Sienkiewicza i czêœci ul. Kiliñskiego.

4. Wykonano dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ na adap-

tacjê budynku administracji szkó³ na bibliotekê miejsk¹ przy Pl.

Zamkowym 2. W chwili obecnej oczekujemy na pozwolenie na

budowê. 

5. Wyst¹piono do Ministra Gospodarki i Pracy, Wicepremiera

J. Hausnera w sprawie utworzenia Podstrefy Legnickiej Strefy

Ekonomicznej w Chojnowie przy ul. £u¿yckiej i Okrzei.

6. Sporz¹dzono specyfikacjê przetargow¹ na zakup materia³ów

i us³ug pod k¹tem wykonawstwa robót publicznych.

7. Przygotowano projekt og³oszenia o przetargu na zakup rusz-

towania elewacyjnego dla ChZGKiM.

8. Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na wykona-

nie projektów budowy kot³owni gazowych w Miejskim Oœrod-

ku Pomocy Spo³ecznej, Szkole Podstawowej Nr 3 i Przed-

szkolu przy ul. Krasickiego. W chwili obecnej uzyskano zapewnie-

nie dostawy gazu na cele grzewcze dla Przedszkola i MOPS.

Oczekujemy na zapewnienie dostawy gazu na cele grzewcze

dla SP Nr 3.

9. Opracowywany jest przetarg nieograniczony na budowê ul.

Samorz¹dowej.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki i Ochrony
Œrodowiska m.in.:
1. Wydano 3 postanowienia w sprawie programu gospodarki

odpadami niebezpiecznymi dla:

* Firmy PPHU “EKO-MIX” Wroc³aw (prace remontowe i oczysz-

czanie zbiorników),

* Firmy “ALGADER-HOFMAN” Sp z o.o. w Warszawie

(prace rozbiórkowe),

* Firmy PPHU”KRASKÓR”w Chojnowie (dotyczy odzysku

odpadów z przetwórstwa drewna).

2. Zawarto 2 umowy na dzier¿awê miejsc parkingowych na

terenie by³ego “Hosmetu”.

3. Otrzymano informacjê od Przedsiêbiorstwa Utylizacji Od-

padów Zwierzêcych „PROFET” Sp. z o.o. w Osetnicy, o za-

koñczeniu prac zwi¹zanych z budow¹ biofiltra. Pozwolenie na

u¿ytkowanie instalacji wentylacji hali produkcyjnej oraz biofil-

tra zosta³o wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-

dowlanego w Legnicy w dniu 10.01.2005r.

4. Zamieszczono w „Gazecie Chojnowskiej” informacjê doty-

cz¹c¹ przeprowadzenia w okresie od 1.03.2005 r. do

31.12.2006 r. na terenie Chojnowa pomiarów naturalnego pola

magnetycznego maj¹cych charakter prac geologiczno-poszuki-

wawczych o wa¿nym znaczeniu gospodarczym. Prace wykony-

wane bêd¹ na zlecenie Ministra Œrodowiska.

5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia

o przetargach na sprzeda¿:

* nieruchomoœci niezabudowanych po³o¿onych przy ul. Bro-

niewskiego (pod zabudowê jednorodzinn¹).

* nieruchomoœci przeznaczonych pod zabudowê gara¿em przy

ul. Parkowej,

* nieruchomoœci zabudowanych budynkami gospodarczymi

przy ul. Koœciuszki (teren by³ego Hosmetu).

6. Sporz¹dzono projekt zagospodarowania terenu przy ul. Leg-

nickiej od nr 47 do 67.

7. Sporz¹dzono 7 protoko³ów uzgodnieñ w sprawie sprzeda¿y

lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in. :
1. Dodatki mieszkaniowe: 

Przyjêto 139 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Rozpatrzono i wydano -164 decyzji, przyznaj¹c dodatki miesz-

kaniowe na kwotê - 16.827,63 z³ (154 decyzje pozytywne i 10

negatywnych).

W miesi¹cu lutym wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê

88.555,63 z³.

Wydano 4 decyzje o wstrzymaniu wyp³aty dodatku mieszka-

niowego.

2. Dowody osobiste

- przyjêto 87 wniosków 

- wydano 129 dowodów osobistych

- wszczêto 2 postêpowania administracyjne w sprawie o wy-

meldowanie z pobytu sta³ego zameldowania.
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Sprawozdanie z pracy burmistrza 

w okresie od dnia 26 stycznia 2005 r. do 23 lutego 2005 r.

(wyci¹g)

W zwi¹zku z planowanym otwarciem “Punktu Pomocy Ofiarom Przestêpstw” 
w Komisariacie Policji w Chojnowie 

zapraszamy wszystkich chêtnych do pracy na zasadach wolontariatu. Do pracy w punkcie preferowane
bêd¹ osoby z wykszta³ceniem prawniczym lub pokrewnym (najchêtniej studenci prawa).
Informacji udziela i nabór prowadzi z-ca komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie 

podkom. mgr Adam Pyrz.
tel. - 8188305 w godzinach urzêdowania.
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Agnieszka Górka

Powinno byæ w roku takich œwi¹t

wiêcej. Panowie nie musz¹ czekaæ

na okazjê, by doceniaæ swoje kobiety.

Myœlê, ¿e na te oznaki szacunku 

i uznania czekaj¹ g³ównie kobiety

dojrza³e, które najczêœciej tylko tego

dnia s¹ doceniane przez swoich

mê¿ów za codzienne sprz¹tanie,

gotowanie...

***
Jolanta i Andrzej Moskwa 

To œwiêto nie jest prze¿ytkiem PRL-u.

Ja bardzo sympatycznie wspominam 

i ówczesne obchody tego dnia i w ogóle

tamte czasy. Ka¿da kobieta powinna

byæ doceniona i powiem wiêcej, nale¿y

tak¿e ustanowiæ Dzieñ Mê¿czyzny –

by³by to kolejny mi³y dzieñ w roku.

W pe³ni zgadzam siê z ¿on¹. To œwiêto,

wbrew wielu oponentom, nadal

obowi¹-zuje. Z drugiej strony, szkoda,

¿e nie obchodzi siê œwiêta mê¿czyzn,

nam przecie¿ te¿ by³oby mi³o… 

***
Dorota Jakimowicz

W³aœciwie dla kobiety œwiêto powinno

byæ ka¿dego dnia, a nie tylko w dniu

kobiet. Mê¿czyzna powinien zawsze

okazywaæ swojej wybrance zaintereso-

wanie i szacunek. Myœlê, ¿e tego ocze-

kuj¹ kobiety na ka¿dej szerokoœci geo-

graficznej. Nie traktujê tego dnia jako

spuœcizny po minionej epoce – cieszê

siê, ¿e nadal funkcjonuje.

***
Stanis³aw Sawicki

Obchodzê to œwiêto. Co roku znajo-

mym kobietom sk³adam ¿yczenia. Jak

Dzieñ Kobiet by³ dawniej, to niech bêdzie

nadal. To œwiêto by³o, jest i bêdzie.

Czas  na  seksmis jê
Dzieñ Kobiet, Dzieñ Kobiet

Niech ka¿dy siê dowie

¯e dzisiaj œwiêto dziewczynek….

Fragment piosenki œpiewanej przed laty na akademiach

przywo³uje z pewnoœci¹ u wielu pañ wspomnienia. Jakie

one s¹ obrazuje nasza sonda, od dawna jednak wiado-

mo, ¿e to œwiêto zawsze budzi³o, budzi i chyba budziæ

bêdzie ró¿ne reakcje.

¯e jesteœmy doceniane i kochane chcemy czuæ na co

dzieñ, z drugiej jednak strony nawet sporadyczne obja-

wy mêskiego zachwytu s¹ po¿¹dane i mile widziane.

Dzisiejsze kobiety ró¿ni¹ siê nieco od tych, które kilka-

dziesi¹t lat temu przyjmowa³y goŸdziki i parzy³y kaw-

kê w musztardówkach. Ró¿ni¹ siê, bo i ca³y œwiat dia-

metralnie siê zmieni³. Wspó³czesna kobieta interesu, to

zabiegana, niezale¿na i zapracowana bizneswomen. Ta

która nie zajmuje siê robieniem pieniêdzy poch³oniêta

jest natomiast domem, dzieæmi i oczywiœcie swoim

panem dbaj¹c o finanse, gospodarstwo i wszelkie wy-

gody domowników.

Wed³ug statystyk kobiety województwa dolnoœl¹skiego

stanowi¹ oko³o 52,0% ogó³u mieszkañców - w sumie 

1 506 tys. na ³¹czn¹ liczbê ludnoœci 2 828 tys. Na 100

mê¿czyzn w naszym województwie przypada 108 kobi-

et. 

Dziwi wiêc nieco sytuacja naszych pañ pod wzglêdem

stanu cywilnego. Tylko 54,1% to mê¿atki. Poza tym 

w dolnoœl¹skim mamy 24% panien, 14,9% wdów, 5,3 %

rozwiedzionych, 1,2% separowanych i bez okreœlonego

statusu 0,3%. 

Przykre ale, niestety, prawdziwe jest, ¿e stosunkowo

œrednia samotnych matek w naszym województwie jest

najwy¿sza w kraju (oko³o 19-20 kobiet na œredni¹ 17,2

samotnie wychowuje dzieci i walczy z przeciwnoœciami

losu).

Na 100 kobiet 27 posiada sta³e miejsce pracy stanowi¹-

ce g³ówne ich utrzymanie. 34 kobiety utrzymuj¹ siê 

z innych Ÿróde³ (tzw. niezarobkowych). Ok 38 kobiet

jest na utrzymaniu wspó³ma³¿onków. Pozosta³e utrzy-

muj¹ siê z innych dochodów (np. dochody z w³asnoœci,

b¹dŸ innych).

Dolny Œl¹sk mo¿e pochwaliæ siê drugim miejscem (tu¿

po województwie mazowieckim) w iloœci kobiet z wy-

kszta³ceniem wy¿szym (ponad 10 na 100 mieszkanek

posiada takowe wykszta³cenie).

Podsumowaniem tych statystyk niech bêdzie udzia³ p³ci

piêknej w parlamencie i samorz¹dzie terytorialnym.

W Sejmie Polki stanowi¹ nieco ponad 20 %, zbli¿one

liczby dotycz¹ sejmików wojewódzkich (14,3%), rad

powiatów (16,7%), rad miast powiatowych (23,9%) 

i rad gmin (18%). 

Generalnie nie jest dobrze. P³eæ brzydka w naszym kraju

stanowi mniejszoœæ, w statystykach jednak dominuje. 

Trzeba coœ z tym zrobiæ drogie panie! Kobiety wszyst-

kich województw ³¹czcie siê – przyszed³ czas na

seskmisjê.

eg

Apel
do mieszkañców!

Wymieniasz meble lub sprzêt AGD,

masz zbêdn¹ odzie¿, chcesz

wspomóc potrzebuj¹c¹ rodzinê? 

Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym czego

Ci zbywa. 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej

„Barka” wspólnie z redakcj¹

“G.Ch.” prosi o wsparcie dzia³añ 

na rzecz chojnowskich rodzin.

Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy 

do osób potrzebuj¹cych.

Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ 

formê pomocy, ofiarodawcom 

podziêkujemy na ³amach 

Gazety Chojnowskiej.

Dary bêd¹ przyjmowane w ka¿dy

pi¹tek w godz. 18.00 - 19.00 

w sto³ówce przy ul. Drzyma³y 4 

(dawna sto³ówka MPGKiM).

Kontakt tel. 818-66-84. 

UWAGA!
Pilnie potrzebny jest wózek spacerowy,

ubranka dla niemowlaka i lodówka.

Nasze zdanie o Dniu Kobiet
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Gazeta Chojnowska jako pierwsza dotar³a do niepublikowanego jeszcze przewodnika turystycznego „Rowerem do Ÿróde³
Skory” autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Jerzego Kucharskiego. Prezentujemy fragment zwi¹zany z koœcio³em 
w Proboszczowie przez co byæ mo¿e zachêcimy Pañstwa do g³êbszego zapoznania siê z edukacyjn¹ tras¹ rowerow¹ 
i zmobilizujemy do wycieczki z rodzin¹ np. podczas letnich wakacji.

W minionym tygodniu chojnowskie

Bractwo Rycerskie œwiêtowa³o swoj¹

rocznicê powstania. Efekty kilkumie-

siêcznej pracy zaprezentowali przed

kameraln¹ publicznoœci¹. 

Myœl o powo³aniu w grodzie nad Skor¹ bract-

wa pojawi³a siê trzy lata wstecz. Przez d³ugi

okres dojrzewa³a, nabiera³a kszta³tów mery-

torycznych… 

Kiedy dwa lata temu podczas Dni Chojnowa

na rynku zaprezentowali siê rycerze z Leg-

nicy, jeszcze tego samego dnia podjêto de-

cyzjê – tworzymy chojnowskie bractwo.

Za³o¿ycielami i pomys³odawcami tego sto-

warzyszenia byli cz³onkowie ówczesnego

klubu ³uczniczego, któremu przewodzi³ obec-

ny Wielki Mistrz bractwa Krzysztof Pisarski.

- Uznaliœmy, ¿e nie ma na co czekaæ, ¿e my te¿

przecie¿ potrafimy stworzyæ rycersk¹ kompa-

niê, która bêdzie naszym, rodzimym bract-

wem chojnowskiego herbu – mówi K. Pisarski.

Oficjalnie jako stowarzyszenie zawi¹zali siê

w lutym ubieg³ego roku i ju¿ na kolejnych

obchodach œwiêta naszego miasta wszyscy

mogliœmy ogl¹daæ naszych rycerzy i pl¹sa-

j¹ce bia³og³owy.

Uczestnictwo w tego typu przedsiêwziêciach

to jednak nie tylko zabawa. Cz³onkowie

bractwa wiele czasu poœwiêcaj¹ na studiowa-

nie historii œredniowiecza, poszukuj¹ przeka-

zów dotycz¹cych Chojnowa z tamtego okre-

su. Na bazie tych informacji tworz¹ scenki,

odtwarzaj¹c wydarzenia z minionej epoki.

Sami szyj¹ stroje, ci¿my, sakwy, sami paraj¹

siê metaloplastyk¹ i kowalstwem. A to hobby

nie jest tanie. Kompletne uzbrojenie rycerza

to wydatek minimum 2,5 tys. z³, suknia damy

dworu wraz z obuciem i toczkiem na g³owê

to najmniej 1,5 tys. z³.

Uczestnicz¹ w wielu turniejach, bior¹ udzia³

w warsztatach bojowych i tanecznych, bie-

siaduj¹ z zaprzyjaŸnionymi bractwami. Wielu

z nich odkry³o w tej edukacyjnej zabawie

swoj¹ pasjê. 

Dziœ, po roku, to nie s¹ ci sami rycerze. Do-

zbrojeni, panny dostrojone, bogatsi o wiedzê 

i doœwiadczenia maj¹ w swoim dorobku pro-

gram, którym wype³niæ mog¹ ponad dwugo-

dzinny pokaz walk, scen historycznych, auten-

tycznych œredniowiecznych tañców i nieco

uwspó³czeœnionych skeczy.

Bractwo rycerskie to tak¿e kodeks, obyczaje 

i zapis kolejnych kart historii. Maj¹ poœród

siebie i walecznych rycerzy i us³u¿nych gierm-

ków, bombardiera i ³ucznika, damy dworu 

i skrybê g³adkiego lica, a nawet psa obronno-

zaczepnego, który jest najwierniejszym towa-

rzyszem rycerskich wypraw.

Zapa³ i pasja nie sprawdzaj¹ siê jednak bez

wsparcia, najczêœciej finansowego. Rycerze

zgodnie twierdz¹, ¿e w Chojnowie ¿yczli-

wych i hojnych nie brakuje i dla nich w³aœnie

27 lutego w salach MDK chojnowskie bract-

wo da³o godzinny popis swoich umiejêtnoœci.

- Chcieliœmy pokazaæ rodzicom m³odych ryce-

rzy i bia³og³ów, naszym sponsorom i sympa-

tykom, ¿e zaanga¿owane œrodki jakie prze-

kazuj¹ na rzecz bractwa zosta³y efektywnie

wykorzystane - mówi Wielki Mistrz Krzysztof. -

Jednoczeœnie jest to nasza forma podziêkowa-

nia i nie ukrywam – zachêta na przysz³oœæ.

Rok to tylko dwanaœcie miesiêcy, chojnow-

skie bractwo osi¹gnê³o jednak w tym okresie

wiele.

W grodzie nad Skor¹ s³awa ich rozci¹ga siê

po granice, a stamt¹d wêdruje dalej. Choj-

nowskie Bractwo Rycerskie prawdopodobnie

wkrótce bêdzie s³awiæ imiê Chojnowa w Niem-

czech, potem we Francji, w lipcu nasi rycerze

stan¹ do walki z krzy¿akami pod Grunwal-

dem, a wczeœniej my chojnowianie bêdziemy

ich podziwiaæ na miejskim rynku podczas

biesiady z okazji Dni Chojnowa.

eg

Koœció³ w Proboszczowie – 45,8 km

Koœció³ parafialny p.w. Œw. Trójcy wzniesiony zosta³ pierwotnie w stylu

romañskim w po³owie XIII w. Œwiadczy o tym zachowany romañski

portal w po³udniowej elewacji koœcio³a. Istniej¹ tak¿e niepotwierdzo-

ne informacje, ¿e koœció³ powsta³ w 1168 r.

W 1419 r. Sander von Grunau dobudowa³ kaplicê, która obecnie jest

zachrysti¹. 

Po przejêciu koœcio³a przez ewangelików nast¹pi³a przebudowa koœ-

cio³a. W 1548 r. dobudowano empory. W póŸniejszym okresie, 

w 1673 r., przed³u¿ono nawê g³ówn¹ o cztery osie okienne, a w latach

1701-1702 dobudowano trzeci¹ kondygnacjê empor, wie¿ê i drewnia-

ne sklepienie pozorne. Prace te by³y zwi¹zane z dostosowaniem

œwi¹tyni do pe³nienia roli koœcio³a ucieczkowego. Fundatorem prze-

budowy koœcio³a by³ hrabia von Redern, a autorem projektu w³oski

architekt Giullio Simonetti.

W pocz¹tku XVIII w. koœció³ osi¹gn¹³ dzisiejsze rozmiary. Po II

wojnie œwiatowej budowla popad³a w ruinê. W latach 1961-1965, po

przeprowadzeniu remontu generalnego, koœció³ przejê³a  parafia

katolicka.

W wyniku prac remontowych zdemontowano drewniane sklepienie

pozorne i empory. Wewn¹trz koœcio³a znajduje siê kamienny o³tarz 

z oko³o 1725 r., drewniane, polichromowane o³tarze boczne, wolnos-

toj¹ca, drewniana, polichromowana ambona, z prze³omu XVII i XVIII w.

oraz chrzcielnica z koñca XVIII w. Wœród kamiennych epitafiów na

uwagê zas³uguje p³askorzeŸba Zmartwychwstanie w nagrobku

Redernów z II po³owy XVI w.

Koœció³ otoczony jest murem cmentarnym z ostro³ucznym przejœciem

i cmentarzem. Tu szczególn¹ uwagê zwraca kaplica grobowa von

Redernów z 1729 r., za³o¿ona na planie prostok¹ta i przykryta

pseudokopu³¹ z latarni¹. Nad wejœciem do kaplicy znajduje siê kartusz

herbowy.
(...)

Dostrojeni i dozbrojeni ruszaj¹ na podbój Europy

Rowerem do Ÿróde³
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I ju¿ po feriach. Tydzieñ temu skoñczy³ siê czas
zimowego wypoczynku i z pewnoœci¹
uczniowie poch³oniêci nauk¹ ju¿ zapomnieli o
urokach dwutygodniowego labowania.
Przypomnijmy wiêc.
W Chojnowie ferie przebieg³y pod has³em aktyw-
nego wypoczynku i sportowej rywalizacji. 

W szko³ach uczniowie mieli sta³y dostêp do sal
komputerowych i gimnastycznych, organizo-
wano turnieje tenisa sto³owego, w SP 4 tak¿e tur-
niej tañca dyskotekowego.

***
Miejski Dom Kultury zapewni³ wiele atrakcji 30
dzieciom wytypowanym przez szkolnych peda-
gogów, które przez ferie bra³y udzia³ w zajêciach
plastycznych, tanecznych i terapeutycznych. 
Z miejskim zimowiskiem byli na GrodŸcu i w pol-
kowickim Aquaparku, poznawali historiê miasta
odwiedzaj¹c chojnowskie zabytki, zafundowano
im tak¿e oskarowy obraz „Iniemamocni”. Nie
uda³ siê natomiast zaplanowany
kulig, organizatorzy nie znaleŸli
bowiem w okolicy podkutego konia. 

***
M³odzi artyœci mogli podczas
ferii spe³niaæ siê na zajêciach
plastycznych organizowanych
przez Miejsk¹ Bibliotekê Pu-
bliczn¹. W zajêciach uczestni-
czy³o ponad 50 dzieci, które bra³y

udzia³ w warsz-
tatach i konkur-
sach: plastycz-
nym oraz czytel-
niczym.

***
Kilkunastooso-

bowa grupa
dzie-ci z Choj-
nowa, (podo-
pieczni Stowa-
rzyszenia Po-
mocy Wzajemnej Barka) wyjecha³a na tygod-
niowe ferie do Chudobczyc k/ Poznania, gdzie
„barkowicze” prowadz¹ swoje gospodarstwo.
Wycieczka do Poznania, sanna, pieczenie
kie³basek, konkurs na lepienie ba³wana,
zimowy mecz pi³ki no¿nej, tañce, œpiewy, nowe
doœwiadczenia i znajomoœci, to tylko fragment
atrakcji, jakie przyjaciele z poz-
nañskiej „Barki” zgotowali m³odym
chojnowianom. Dzieci z grodu nad
Skor¹ nie by³y d³u¿ne. Dla gospo-
darzy przygoto-wa³y program
artystyczny z tañ-cem, wierszami,
piosenk¹ i laurkami z podziêkowa-
niami. Opieku-nowie grupy pod-
kreœlali  wspania³¹ atmosferê 
i zdyscyplinowanie dzieci, te nato-
miast nie mog³y nachwaliæ siê
opiekunów. Pod-kreœliæ nale¿y, ¿e
dwoje z nich – Ewa Zab³ocka 
i Piotr Kalagasidis pojechali 
z dzieæmi jako wolontariusze.

***
No i ju¿ po feriach, ale…kolejne
dni wolne od zajêæ szkolnych ju¿
wkrótce, w tym roku ferie wielka-
nocne w marcu – to za kilka tygod-
ni…

eg

Aktywne zimowisko
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Przedszkola, podstawówki, gimnazja 

i szko³y œrednie, wszêdzie - na koryta-

rzach, w szatni, toalecie, sto³ówce, 

w domu, na podwórku, na ulicy i w skle-

pie - od kilku miesiêcy nasze miasto

opanowane jest mani¹ filofana.

O czym mowa nie wiedzieæ mog¹ tylko

dojrzalsi chojnowianie, bo od przed-

szkolaka do licealisty, ka¿dy doskonale

wie, ¿e mowa o plecionkach z ¿y³ek,

które pasjami misternie plot¹ i duzi 

i mali. Ale niech ci wszyscy filofanoma-

niacy nie myœl¹, ¿e s¹ prekursorami

zgrabnych plecionek.

Dawno, dawno temu przy kluczach

nowej generacji typu „£ucznik” w do-

brym tonie by³o mieæ dopiêt¹ pytê. Wte-

dy ze sklepów znika³y kable, a z kabli

domowych ginê³y izolacje. Dlaczego? A

no bo do zrobienia porz¹dnej pyty

najlepsza by³a w³aœnie plastyczna, ela-

styczna os³onka z przewodów. 

Filofany to wspó³czesna wersja tamtych

plecionek. Zdecydowanie mniejsze, zde-

cydowanie barwniejsze, tak¿e fluores-

cencyjne, dyndaj¹ przy tornistrach, ple-

cakach, zdobi¹ kurtki, spodnie i inne

czêœci garderoby. 

Rekordziœci maj¹ w swoich kolekcjach

kilkadziesi¹t egzemplarzy mniejszych

lub wiêkszych filofanów. A mo¿e by tak

jakiœ rekordzik Guinessa – np.

najd³u¿szy filofan z grodu nad Skor¹…?

eg

Szachiœci z Chojnowa

na czo³owych miejscach

w Mistrzostwach Po-

wiatu Legnickiego.

19 lutego rozegrano eliminacje szachowe do fina³u

wojewódzkiego. Organizatorem turnieju by³ Dom Kul-

tury w Krotoszycach oraz Rada Powiatowa LZS.

W grupie seniorów zwyciê¿y³ Jan Bi³yk z Chojnowa

6,5 pkt. Drugie miejsce zaj¹³ Jerzy Pud³o z

Chojnowa 5,5 pkt, trzecie miejsce Franciszek Chy³a -

Kroto-szyce, na czwartej pozycji uplasowa³ siê

równie¿ mieszkaniec Chojnowa Stanis³aw Biernat.

W kategorii juniorów zwyciê¿y³ Dariusz Lesiak z

Krotoszyc uzyskuj¹c 9 pkt. Nasz zawodnik Marcin

Ozga zaj¹³ drugie miejsce - 7pkt. 

Do fina³u wojewódzkiego, który rozegrany zostanie

19.03.2005r. z naszego miasta zakwalifikowali siê Jan

Bi³yk, Jerzy Pud³o w kategorii senior oraz Marcin

Ozga w kategorii junior. 

J.P.

Dla m³odszego
pokolenia

Filofanomania 2005
- to ju¿ by³o

K¹cik 

szachowy

Turniej tenisa sto³owego 

o Puchar Burmistrza Miasta

skupi³ przy sto³ach ping-pon-

gowych oko³o 50 zawodni-

ków. Przez ca³y tydzieñ, w

dwóch grupach wiekowych

m³odzi tenisiœci w duchu gry

fair-play rywalizowali o naj-

wy¿sze trofea. Organizator

turnieju, chojnowski przed-

siêbiorca Mariusz Traczyk,

ma ambicje powo³aæ w mieœ-

cie zespó³ tenisa sto³owego,

który sta³by siê wizytówk¹

Chojnowa podczas rozgry-

wek wy¿szej rangi.

- Jako m³ody cz³owiek sam

oddawa³em siê tej dyscypli-

nie z wielkim zapa³em –

mówi Mariusz Traczyk. –

Dziœ kondycja i wiek nie ten,

a i nawa³ obowi¹zków nie

pozwalaj¹ na kontynuacjê

dawnego hobby. Spe³niam

siê jako organizator i spon-

sor podobnych rozgrywek

w mieœcie i poza nim. Za-

le¿y mi, aby m³odzi ludzie

rozwijaj¹c swoje umiejêt-

noœci uczyli siê zdrowej ry-

walizacji, mieli jak¹œ pasjê

i oczywiœcie s³awili imiê

naszego miasta.

M. Traczyk wielokrotnie 

z w³asnej inicjatywy wspiera³

finansowo i rzeczowo za-

wodników-amatorów finan-

suj¹c wyjazdy naszych re-

prezentantów b¹dŸ organi-

zuj¹c turnieje tenisowe.

Turniej zorganizowany pod-

czas ferii zimowych by³ w³aœ-

nie jednym z nich. 

Medalowi gracze otrzymali

nagrody fundowane przez

chojnowskiego przedsiê-

biorcê, a najlepsi z najlep-

szych okaza³e puchary bur-

mistrza miasta.

Sêdzi¹ g³ównym zawodów

by³ Andrzej B³aszczak, sê-

dzi¹ pomocniczym Andrzej

Rusiecki.

Grupa m³odsza

I miejsce 

Bogdan Osadkowski

II miejsce 

Jaros³aw Sochacki

III miejsce

Sebastian Sroka

Grupa starsza

I miejsce 

Tomasz £ukawiecki

II miejsce 

Dariusz Sroka

III miejsce

Jacek Czerniawski

eg
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

MMIIEEJJSSKKII         DDOOMM        KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21

Akcja filmu rozpoczyna siê 20 kwietnia

1945 roku, w dniu urodzin Hitlera, koñczy

zaœ scen¹, w której tu¿ przed wkroczeniem

Armii Czerwonej pope³nia on samobójstwo

wspólnie z Ew¹ Braun. Bernd Eichinger,

autor scenariusza do tego kontrowersyjnego

obrazu, mówi wprost: “Hitler by³ normal-

nym cz³owiekiem, nie psychopat¹. W

pamiêci wielu osób zapisa³ siê jako czaruj¹cy

cz³o-wiek, charyzmatyczna postaæ. Potwór

mo¿e tkwiæ w ka¿dym cz³owieku, tak¿e tym

zupe³-nie normalnym.”

bilety:  13  z³
kasa  czynna  od  godz.  17.30

KINO
18 i 19 marca 2005-godz.18.00 -”UUPPAADDEEKK”

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

WARTO

PRZECZYTAÆ

Oddzia³ dla Dzieci 

i M³odzie¿y:

Mira Stanis³awska – Meyszto-

wicz, Grzegorz Kasdepke -

„PRZYJACIELE”

Przygoda, romans, sensacja 

i trochê tajemnicy – to wszystko

mo¿na znaleŸæ w tej ciekawej

ksi¹¿ce. Napisana przez parê

przyjació³, opowiada o zaprzy-

jaŸnionych ze sob¹ m³odych

ludziach, którzy z humorem

podchodz¹ do wszystkich his-

torii, które im siê przytrafiaj¹.

Dzia³ dla Doros³ych:

Magda Jethon - „PANI

MAGDO, PANI PIERWSZEJ

TO POWIEM...”

Popularny cykl radiowy, w któ-

rym pani Magda rozmawia ze

znanymi osobami, zaowocowa³

w formie ksi¹¿ki.

Mo¿emy poznaæ zabawne his-

torie z ¿ycia osób, które widzi-

my na ekranie, czytamy o nich

w czasopismach. Tym razem to

one same o sobie opowiadaj¹

anegdoty.

Erling Haagensen, Henry

Lincoln - „WYSPA SKARBU

TEMPLARIUSZY”

Œredniowieczne koœcio³y na

wyspie Barnholm od lat fas-

cynuj¹ naukowców i turystów.

S¹ wyj¹tkowe i niepodobne do

wszystkich innych w ca³ej

Danii.

Autorzy ksi¹¿ki, po wnikliwych

badaniach, odkryli klucz do

skarbu - staro¿ytn¹ tajemnicê,

któr¹ znali tylko nieliczni wtaje-

mniczeni z zakonu templariuszy.

Muzeum Regionalne serdecznie zaprasza do obejrzenia 

wystawy pn. „Chojnów na dawnych kartach pocztowych”.

Ponad 400 kart ze zbiorów muzeum i osób prywatnych z³o¿y³o

siê na niepowtarzaln¹ ekspozycjê, któr¹ koniecznie trzeba

zobaczyæ.

Muzeum zaprasza od poniedzia³ku 

do pi¹tku w godzinach 8 – 16 

w weekendy od 11-16 

(w soboty wstêp wolny).

Sekcje w MDK
1. Sekcja plastyczna - sobota, godz. 10.00

2. Sekcja fotograficzna - czwartek, godz. 16.30

3. Sekcja instrumentów dêtych - wtorek, godz. 16.30,

pi¹tek, godz. godz. 16.00, sobota godz. 9.00

4. Sekcja teatralna - œroda, godz. 17.00, sobota, 

godz. 13.00

5. Sekcja tenisa sto³owego - czwartek i sobota,

godz. 16.00

6. Sekcja szachowa - œroda i pi¹tek, 

godz. 17.00

7. Zespó³ taneczny “Karambol” - poniedzia³ek, 

wtorek, œroda - godz. 16.30

8. Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów - pi¹tek, 

godz. 17.00

9. Harcerski Klub Modelarski “Arsena³” - 

pi¹tek i sobota, godz. 17.00

10. Zespo³y muzyczne - codziennie wg grafiku zajêæ.

Muzeum Regionalne zaprasza...



DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w Chojno-

wie, po kapitalnym remoncie, 3 kondygnacje,

5 pokoi, salon, dwie ³azienki, dwie toalety,

kuchnia, w jadalni kominek. Wiadomoœæ: tel.

(076) 818-10-97.

Dom wolno stoj¹cy w Chojnowie, po ka-

pitalnym remoncie, do zamieszkania, na

dzia³ce 475m2, ogrzewanie gazowe+komi-

nek z nawiewem ciep³ego powietrza. Wia-

domoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 

w Chojnowie, w bloku, IIp., komfortowo

wykoñczone, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,

37,5 m2. Wiadomoœæ: tel. 0696-033-766.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 

ul. £okietka, pow. 65 m2. Wiadomoœæ: tel.

818-60-38 po godz. 21.00 lub 0602-118-526.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-

spó³dzielcze, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azien-

ka, wysoki standard, po remoncie, Chojnów

ul. Kiliñskiego, cena do uzgodnienia. Wia-

domoœæ: tel. 818-70-52 lub 0602-453-620. 

Sprzedam mieszkanie w nowym budow-

nictwie, IIp., 62 m2. 

Wiadomoœæ: tel. 0608-203-467.

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie spó³-

dzielcze-w³asnoœciowe o pow. 64 m2, Ip.,

bardzo s³oneczne. Wiadomoœæ: tel. 819-64-45.

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w cen-

trum Chojnowa, balkon, IVp. Wiadomoœæ:

tel. 847-47-09 lub 0694-964-505.

Sprzedam mieszkanie w starym budow-

nictwie o pow. 56,73 m2, 2 pokoje, kuchnia,

³azienka, przedpokój, ogrzewanie gazowe.

Wiadomoœæ: tel. 819-14-63.

Kupiê mieszkanie w starym budow-

nictwie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-11-74.

Posiadam do wynajêcia 3 pokojowe miesz-

kanie w nowym budownictwie, IIIp. Wiado-

moœæ: tel. 818-81-60 po godz. 20.00.

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajê-

cia w starym budownictwie. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 818-69-22 lub 0603-836-048.

AUTO-MOTO

Fiat 126p – 650, 1988 rok, czerwony,

stan bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 819-10-36.

Citroën ZX, poj. 1,4 m3, rok prod. 1995

(listopad), przebieg 139 tys. km, kolor nie-

bieski, wspomaganie kierownicy, poduszka

powietrzna kierowcy, instalacja gazowa, stan

bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Wiado-

moœæ: tel. 0888-254-913.

US£UGI

Kursy prawa jazdy. Informacje - zapisy

Szko³a Jazdy Dariusz Mazur. Wiadomoœæ:

tel. 818-72-22, 818-18-07, 0601-993-801 lub

0508-269-511.

PRACA

Szukasz pracy! Zostañ konsultantem

Oriflame. Promocja – wpisowe 1 z³. Wia-

domoœæ: tel. 818-11-10 po godz. 20.00 lub

0607-854-403.

INNE

Sprzedam dzia³kê roln¹ 0,5 ha, przeksz-

ta³con¹ na budowlan¹ w Michowie przy tra-

sie g³ównej Legnica-Boles³awiec. Wiado-

moœæ: tel. 819-25-05 lub 0606-314-911.

Dzia³ka pod budownictwo mieszkaniowe

i us³ugi przy ul. Bielawskiej w Chojnowie,

1516 m2, w pe³ni uzbrojona. Wiadomoœæ:

tel. 819-10-36.

Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej. Wia-

domoœæ: tel. 818-74-63 lub 0601-798-771.

Sprzedam gara¿ przy ul. W. Polskiego,

cena 9 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 818-70-52

lub 0602-453-620.

Sprzedam sukienkê komunijn¹ (130 cm)

wraz z dodatkami: wianek, rêkawiczki, torebka

i sweterek. Wiadomoœæ: tel. 818-80-96.

ZGUBY

Zgubiono legitymacjê studenck¹ na nazwis-

ko £ukasz Wierzbicki. Znalazcê prosimy 

o kontakt pod numerem tel. 0507-741-240.
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OG£OSZENIA  DROBNE

Zostañ
przedstawicielem
Provident Polska

Jeœli jesteœ zaintereso-
wany wspo³prac¹, 

zadzwoñ pod numer 
telefonu 

0600400035

PPRROOVVIIDDEENNTT
PPOOLLSSKKAA

-  Pierwsze  pieni¹dze  zarobisz
ju¿  po  tygodniu.

-  Nawi¹¿esz  wspó³pracê  
z  du¿¹  firm¹,  zapewniaj¹c¹  
stabilne  zatrudnienie.

-  Sam  ustalisz  godziny  swojej
pracy.

-  Otrzymasz  bezp³atne  mate-
ria³y  reklamowe.

-  Nie  musisz  mieæ  doœwiad-
czenia  -  zapewniamy  
bezp³atny  pakiet  szkoleñ.

"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)

FF ii rrmmaa    ""BBaarr tteekk""
oferuje

tynki, posadzki
maszynowe

niskie ceny

solidne wykonanie

Kontakt - 0502-382-856

TTTTEEEELLLLEEEEFFFFOOOONNNN    DDDDYYYY ¯̄̄̄UUUURRRRNNNNYYYY
CCCCAAAA££££OOOODDDDOOOOBBBBOOOOWWWWYYYY

0000666600006666--777777779999-- 111177772222 ,,,,     8888111188887777-- 111177776666
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* Niskie ceny!

* Transport i roz³adunek 

do piwnicy - gratis!

* Przed zakupem próba wêgla!

* Mo¿liwoœæ negocjacji cen!

* Wymiana z³omu na wêgiel!

Chojnów ul. Zielona 2

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

tel. 819-25-01, 

888-175-239

NNNNoooowwwwoooo    oooottttwwwwaaaarrrr ttttyyyy

sssskkkk³³³³aaaadddd    ooooppppaaaa³³³³uuuu     

iiii     sssskkkkuuuupppp    zzzz ³³³³oooommmmuuuu

zzzzaaaapppprrrraaaasssszzzzaaaa::::

CYKLINOWANIE
BEZPY£OWE  POD£ÓG

SZYBKO  I  SOLIDNIE!
Firma dysponuje nowoczesnymi 

maszynami niemieckiej 
firmy Lagler:

HUMMEL, ELAN.
Wieloletnie doœwiadczenie.

tteell..  007766//8811-8888-001199,,    
kkoomm..  660055-222266-220066

BBeezz  ppoorrêêcczzyycciieellii,,  
sszzyybbkkoo  ii  wwyyggooddnniiee,,  
jjuu¿¿  pprrzzyy  ddoocchhooddaacchh  
660000  zz³³  mmiieessiiêêcczznniiee..

Chojnów ul. P.Skargi 2
tel. 8196726

 

KKKKRRRREEEEDDDDYYYYTTTTYYYY

Urz¹d Miejski

pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza

przetarg nieograniczony na:

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

inwestycji pn. budowa kot³owni gazowych w budynkach:

Szko³y Podstawowej Nr 3, ul.Koœciuszki 30 w Chojnowie

Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul. Krasickiego 1 w Chojnowie

Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, ul. Kolejowa 9 

w Chojnowie

Wspólny s³ownik zamówieñ (CPV) 74.23.21.20-1

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ od dnia

07.03.2005 r. w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, 

Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów II piêtro pokój nr 13B. Cena specyfikacji

10,00z³ + koszty przesy³ki

2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.

3. Termin realizacji zamówienia 31.05.2005 r.

4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warun-

ki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

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

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena brutto  (wg Za³¹cznika nr 2)  - znaczenie - 100%;

6. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat).

Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 22.03.2005 r. do godz. 900

7. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 22.03.2005 r. o godz. 1000 w siedzibie

Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)

8. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna siê

wraz z up³ywem terminu sk³adania ofert.

9. Zamawiaj¹cy nie wymaga wp³aty wadium.

...........................................

Chojnów, dnia 04.03.2005 r.

Urz¹d Miejski

pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza

przetarg nieograniczony na:

Pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj¹ robót

budowlanych inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z przy³¹czeniami:

wody kanalizacji, gazu i energii elektrycznej na dzia³ce nr 388

obr. 4 przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie”

(bran¿e: budowlana, instalacyjna, elektryczna)

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 74231540-4

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ od dnia

07.03.2005 r. w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, 

Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów II piêtro pokój nr 13B. Cena specyfikacji

10,00 z³ + koszty przesy³ki.

2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych.

3. Zamawiaj¹cy dopuszcza sk³adanie ofert czêœciowych.

4. Termin realizacji zamówienia czas realizacji inwestycji (planowany ter-

min zakoñczenia 30.08.2006 r.)

5. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy

warunki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

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

6. Zamawiaj¹cy nie wymaga wp³acenia wadium. 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena brutto  (wg Za³¹cznika nr 2)  - znaczenie - 100%;

8. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat).

Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 21.03.2005 r. do godz. 900

9. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 21.03.2005 r. o godz. 1000 w siedzibie

Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)

10. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna

siê wraz z up³ywem terminu sk³adania ofert.

...........................................

Chojnów, dnia 04.03.2005 r.
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Uchwa³a Nr XXXVII/180/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 23 lutego 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê  

w sprawie zwolnienia 

z op³aty od wpisu 

do  ewidencji dzia³alnoœci

gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.

z  2001 r. Nr 142, poz.1591 

z póŸn. zm.) oraz  art. 7 a ust. 3

ustawy z  dnia 19 listopada

1999 r. Prawo dzia³alnoœci

gospodarczej (Dz.U. Nr 101,

poz.1178 z póŸn. zm.) Rada

Miejska Chojnowa uchwala, co

nastêpuje :

§  1.

W Uchwale Nr XXIX/138/04

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia

25 sierpnia 2004 r. w sprawie

zwolnienia z op³aty od wpisu

do ewidencji dzia³alnoœci gos-

podarczej po § 1 dodaje siê § 1 a

w brzmieniu:

"§ 1 a 1. Zwalnia siê z op³at

zg³oszenie o dokonanie wpisu

do ewidencji dzia³alnoœci gos-

podarczej z³o¿one przez osoby

fizyczne, które posiadaj¹ status

osoby bezrobotnej.

2. Zwolnienie, o którym mowa

w ust. 1, nastêpuje na podstawie

z³o¿onego wraz z wnioskiem 

o wpis do ewidencji dzia³alnoœci

gospodarczej stosownego za-

œwiadczenia wydanego przez

w³aœciwy powiatowy urz¹d pra-

cy."

§ 2.

Wykonanie uchwa³y powierza

siê Burmistrzowi Miasta Choj-

nowa.

§ 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po

up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzê-

dowym Województwa Dolno-

œl¹skiego oraz podlega podaniu

do publicznej wiadomoœci po-

przez rozplakatowanie w siedz-

ibie Urzêdu Miejskiego w

Choj-nowie i og³oszeniu w

Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej

Tadeusz  Bobyk

Uchwa³a Nr XXXVII/179/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie  Miasta  Chojnowa na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806)i art. 128 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 26

listopada 1998r. o finansach  publicznych  ( Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148,  Nr 45, poz. 391, Nr 65, 

poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U  z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr

93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703)  Rada

Miejska Chojnowa uchwala , co nastêpuje  : 

§ 1.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2005 uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXXV/171/04

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia  29 grudnia  2004r. zgodnie  za³¹cznikiem Nr 1  do niniejszej uchwa³y.

§ 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 og³oszeniu w " Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy  Rady Miejskiej

Tadeusz   Bobyk 

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y 

Rady Miejskiej Chojnowa

Nr XXXVII/179/05

z dnia 23 lutego 2005 r.
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Uchwa³a Nr XXXV/175/04

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie wydatków bud¿etu miasta Chojnowa, które w 2004 r. nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.

1591, z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz.

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art.130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach  publicznych, ( Dz.U z

2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr

93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje  : 

§ 1.

1. Ustala siê wykaz wydatków bud¿etu miasta Chojnowa, które w 2004r. nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

2. Ustala siê plan finansowy wydatków bud¿etu miasta Chojnowa, które w 2004 r. nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego zgodnie z

za³¹cznikiem nr 2.

§ 2.

Œrodki finansowe ujête w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu na wyodrêbnione subkonto podstawowego rachunku

bankowego Warsztatu Terapii Zajêciowej.

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ  w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w

"Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk




