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Trudnoœæ... Problem...? 
- dla nas to wyzwanie.
W czerwcu firma „Kret i S-ka” zosta³a
laureatem presti¿owej nagrody – Dolno-
œl¹ski Klucz Sukcesu”. Fina³ X edycji
tego konkursu odby³ siê 10 czerwca
2006 r. w Operze Wroc³awskiej.

Pierwszy w województwie
Chojnowianin - Ryszard Lipiñski zosta³ najlepszym
na Dolnym Œl¹sku funkcjonariuszem ruchu
drogowego. Awansowa³ tym samym do ogólno-
polskiego etapu tego presti¿owego konkursu.

Rumuñskie wspomnienia
Chojnowianie na wyprawie
trekkingowej.

Oddzia³owa Konferencja
Delegatów ZNP
13 czerwca w sali Domu Chemika 
w Chojnowie odby³a siê Oddzia³owa
Konferencja Sprawo-
zdawczo-Wyborcza
Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego 
w Chojnowie.

Nastêpny numer “
G.C

h.”

Nastêpny numer “
G.C

h.”

17.07.2006 r

17.07.2006 r..
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Z prac wydzia³ów

* Ju¿ wkrótce, obok k³adki przy ul. Pa-

derewskiego zamontowana zostanie k³adka

zastêpcza, u³atwiaj¹ca przejœcie przez rzekê

na czas remontu „¿ó³tego mostu”. Prace po-

trwaj¹ do koñca sierpnia.

* Kontynuowane s¹ roboty przy odbudowie

nawierzchni w ulicach Spacerowej, Cichej 

i M³ynarskiej. Wymieniane s¹ krawê¿niki,

k³adziony jest polbruk.

* Rozpoczêto ju¿ prace przy budowie bois-

ka wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2.

Za kilka tygodni powstanie estetyczny obiekt

z syntetyczn¹ traw¹ i ³awkami.

* Kolejna kamienica w rynku zyskuje now¹

elewacjê. Obecnie trwaj¹ prace przygotowu-

j¹ce front budynku pod malowanie.

* Rozstrzygniêto przetarg na wymianê 

stolarki okiennej w elewacji frontowej Gim-

nazjum nr 1 oraz na asfaltowanie ci¹gu pieszo-

jezdnego pomiêdzy ulicami £okietka a gene-

ra³a Maczka.

Kontynuowane s¹ procedury przetargowe na

budowê nawierzchni ul. Kazimierza Wielkie-

go, budowê sieci kanalizacyjnej w ul. ¯erom-

kiego oraz na administrowanie cmentarzem

komunalnym.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze

zmianami/ Wydzia³  Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie informuje o wywieszeniu na

tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:

- w dniach od  28.06.2006 r. do 20.07.2006 r.:

- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-

nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej

na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w bu-

dynkach po³o¿onych przy ul. B. Chrobrego 2,

ul. Witosa 9 i Rynku 35 (Zarz¹dzenie  Bur-

mistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerw-

ca  2006 r.   Nr 61/2006).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-

mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim

w Chojnowie w terminie do dnia  10.08.2006 r.

Bo¿e Cia³o w Chojnowie

Bo¿e Cia³o (Œwiêto Cia³a i Krwi Pañskiej) 

w koœciele katolickim jest uroczystoœci¹ li-

turgiczn¹ ku czci Najœwiêtszego Sakramentu.

Wierni szczególnie wspominaj¹ Ostatni¹

Wieczerzê i Przeistoczenie chleba i wina 

w Cia³o i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce

Bo¿e Cia³o obchodzi siê w czwartek po Uro-

czystoœci Trójcy Œwiêtej, a wiêc jest to œwiêto

ruchome wypadaj¹ce zawsze 60 dni po

Wielkanocy.

W tym roku przypad³o ono w czwartek 

15 czerwca. Oko³o godziny 11.30 spod koœ-

cio³a pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a wyruszy³a

procesja ku koœcio³owi parafialnemu 

pw. Niepokalanego Poczêcia N.M.P. Na-

bo¿eñstwo zwi¹zane ze œwiêtem koncele-

browali ksiê¿a proboszczowie chojnowskich

parafii: ks. Pra³at Tadeusz Jurek i ks.

Kanonik W³adys³aw Bystrek. 

Wizyta w G.Ch.
W przededniu zakoñczenia roku szkolnego

grupa uczniów z klasy IVa ze Szko³y Podsta-

wowej nr 4 w ramach edukacyjnego progra-

mu poznawczego o rodzinnym mieœcie od-

wiedzi³a redakcjê Gazety Chojnowskiej. Kil-

koro sumiennie uczêszczaj¹cych „do koñca”

uczniów wraz z wychowawczyni¹ zwiedzili

pomieszczenia gazety, zapoznali siê pokrótce

z redakcyjn¹ prac¹, zwiedzili te¿ poszcze-

gólne wydzia³y Urzêdu Miejskiego. Korzy-

staj¹c z pobytu w redakcji czwartoklasiœci

poprosili o przes³anie za poœrednictwem

Gazety ¿yczeñ wspania³ych, s³onecznych

wakacji dla ca³ego grona pedagogicznego

oraz kole¿anek i kolegów z klasy i szko³y.

Osobne ¿yczenia udanego wypoczynku kieruj¹

do wychowawczyni p. Gra¿yny Kucharskiej

dziêkuj¹c jednoczeœnie za dziesiêciomiesiêcz-

n¹ opiekê i wsparcie w pierwszym roku

kolej-nego edukacyjnego etapu w ich ¿yciu.

Œrodki dla pracodawców
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Choj-

nowie informuje pracodawców, ¿e w tutejszym

Urzêdzie Pracy realizowane s¹ projekty ze

œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecz-

nego: „DOBRY START” i  „NADZIEJA”. 

Celem jest udzielenie wsparcia na rzecz roz-

woju sfery zatrudnienia poprzez promowanie

zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêksze-

nia szans zatrudnienia (employability), wa-

runków dla przedsiêbiorczoœci wyrównywa-

nia szans oraz inwestowania w zasoby ludz-

kie. Projekty te realizowane s¹  w okresie od

1.01.2006r. do 30.06.2007 r.

Projekt - „DOBRY START”

DZIA£ANIE 1.2:

„PERSPEKTYWY DLA M£ODZIE¯Y”

W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWE-

GO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZ-

WÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004 - 2006

Projekt

„NADZIEJA”

DZIA£ANIE 1.3:

„PRZECIWDZIA£ANIE I ZWALCZANIE

D£UGOTRWA£EGO BEZROBOCIA”

W RAMACH PRIORYTETU 1 SEKTOROWE-

GO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZ-

WÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004 – 2006

Osoby zainteresowane uczestnictwem 

w projekcie prosimy o kontakt:

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia 

w Chojnowie, ul. Rynek 20, tel.: (076) 818 85 25.

Szczegó³owe informacje u poœredników

pracy – pokój nr 2 i 4.

Zieleni nigdy doœæ
Burmistrz i pracownicy Urzêdu Miejskiego

dziêkuj¹ p. Janinie Zboromirskiej za prezent

w postaci efektownego okazu pandanowca,

który zdobiæ bêdzie urz¹d.
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Wszystkim uczestnicz¹cym 

w ostatniej drodze 

œp. Stefana Nowaka

serdeczne podziêkowania 

sk³ada córka Stefania Baszczak

Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami 

przy Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie

oraz Polski Klub Ekologiczny Ko³o Miejsko-Gminne

og³asza konkurs fotograficzny:

“Mordki, pyszczki, ryje, dzioby”

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Tematem prac maj¹ byæ mordki, pyszczki, ryje, dzioby zwierz¹t
zarówno domowych jak i gospodarskich.
3. Format prac fotograficznych: 15 cm x 21 cm

4. Iloœæ zdjêæ zg³oszonych do konkursu przez jednego uczestnika - max. 5

5. Ka¿de zdjêcie nale¿y podpisaæ na odwrocie has³em, to samo has³o
wraz z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem powinno siê znaleŸæ
na osobnej kartce w kopercie z adnotacj¹: “Wyra¿am zgode na przetwarzanie
moich danych osobowych do celów konkursu” oraz “Zrzekam siê praw
autorskich” i czytelny podpis.
6. Najciekawsze prace wystawione zostan¹ w MDK w Chojnowie 
w paŸdzierniku 2006 roku.
7. Prace fotograficzne w zamkniêtych kopertach z dopiskiem: “Mordki,
pyszczki, ryje, dzioby” - konkurs, nale¿y sk³adaæ do dnia: 15.09.2006 w

sekretariacie PZSz. w Chojnowie w szkole przy ul. PoŸniaków (dawna

Reja).

8. Nagrodzone prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatorów.
9. W trakcie wystawy zostanie przeprowadzona aukcja prac. 75%

uzyskanej ze sprzeda¿y kwoty zostanie przekazane na potrzeby schro-

niska dla koni “TARA” prowadzonego przez pani¹ Scarlet Szy³ogalis,

25% na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Legnicy.

Zakupione prace zostan¹ przekazane ich nowym w³aœcicielom po
zamkniêciu wystawy.
10. Oceny prac dokona specjalnie wybrane jury.
11. Dla uczniów-wykonawców najciekawszych prac przewidziane s¹

nagrody.
Organizator konkursu: Henryk S³otwiñski

nauczyciel PZSz w Chojnowie

Patron medialny: “Gazeta Chojnowska”

Urz¹d Miejski

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1

e-mail – urzad.miejski@chojnow.net.pl

tel. 076 81 88 285,  fax 076 81 87 515

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza przetarg nieograniczony na:

budowê sieci kanalizacyjnej w ulicy ¯eromskiego w Chojnowie

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 45.23.13.00-8

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ 

w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1,

59-225 Chojnów, II piêtro, pokój nr 13B lub za poœrednictwem poczty.

Cena specyfikacji -  do 20,00 z³ + koszt przesy³ki.

2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.

3. Termin realizacji zamówienia 15.09.2006 r. 

4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³nia-

j¹cy warunki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 

poz. 177 ze zm.)

5. Zamawiaj¹cy wymaga wp³acenia wadium - 1 000,00 z³.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena brutto - znaczenie   - 100%;

7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6

(sekretariat). Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 12.07.2006 r.

o godz. 900.

8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 12.07.2006 r. o godz. 1000

w siedzibie Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ).

9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do dnia  12.08.2006 r.

10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zosta³a

na stronie internetowej: chojnow.eu

11. Kontakt w sprawie przetargu – Janusz Miko³ajczyk insp. d/s In-

westycji i Pozyskiwania Œrodków Pozabud¿etowych -  tel. 076 81 86 681.

Urz¹d Miejski

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1

e-mail – urzad.miejski@chojnow.net.pl

tel. 076 81 88 285,  fax 076 81 87 515

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza przetarg nieograniczony na:

budowê nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego w Chojnowie.

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 45.33.31.24-4

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ 

w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-

225 Chojnów, II piêtro, pokój nr 13B lub za poœrednictwem poczty. 

Cena specyfikacji -  do 20,00 z³ + koszt przesy³ki

2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.

3. Termin realizacji zamówienia 3 miesi¹ce od dnia podpisania

umowy. 

4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³-

niaj¹cy 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).

5. Zamawiaj¹cy wymaga wp³acenia wadium. 2.000 z³.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

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

7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6

(sekretariat). Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 10.07.2006r.

do godz. 900

8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 10.07.2006r. o godz. 1000

w siedzibie Zamawiaj¹cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)

9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do 10.08.2006 r. Bieg terminu

rozpoczyna siê wraz z up³ywem terminu sk³adania ofert.

10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zos-

ta³a na stronie intrnetowej: chojnow.eu

11. Kontakt w sprawie przetargu – Janusz Miko³ajczyk insp. d/s In-

westycji i Pozyskiwania Œrodków Pozabud¿etowych - tel. 076 81 86 681.
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Czerwcowa sesja Rady Miejskiej, ostatnia przed przerw¹ urlopow¹,

dotyczy³a m.in. podekjnowanych przez urz¹d dzia³añ na rzecz pro-

mocji gospodarczej i turystycznej oraz oceny realizacji Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego Miasta Chojnowa.

Radni g³osowali tego dnia m.in. nad uchwa³¹ w sprawie szczegó³owych

zasad i trybu umarzania, odraczania i rok³adania na raty sp³aty

nale¿noœci pieniê¿nych oraz w sprawie uznania drzew za pomniki

przyrody (treœæ uchwa³ na str 5 i 15).

Sprawozdanie 6/06 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 27 czerwca

2006 r. z³o¿one na sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

w dniu 28 czerwca 2006 r.

    
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Trwaj¹ roboty wykoñczeniowe w budynku socjalnym oraz przy

zagospodarowaniu terenu przy obiekcie.

2. Prowadzone s¹ prace: 

- przy odbudowie nawierzchni w ulicach: Spacerowej, Cichej i M³y-

narskiej – wymieniane s¹ tak¿e krawê¿niki ulic oraz chodniki.

- przygotowawcze do remontu k³adki nad rzek¹ Skor¹ – na ukoñczeniu

jest k³adka zastêpcza, która zostanie ustawiona obok remontowanej.

- przy budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni¹ z trawy syn-

tetycznej przy Gimnazjum Nr 2.

- przy wykonywaniu remontów elewacji w Rynku.

3. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na:

- wymianê stolarki okiennej (drewnianej na PCV) w elewacji fron-

towej w Gimnazjum Nr 1.

- asfaltowanie ci¹gu pieszojezdnego pomiêdzy ulicami £okietka 

a gen. Maczka.

4. Og³oszono przetargi nieograniczone na:

- budowê nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego,

- budowê sieci kanalizacyjnej w ul. ¯eromskiego,

- administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Chojnowie,

5. Dokonano wymiany nawierzchni chodnika na ul. Kiliñskiego (od-

cinek od ul. Wolnoœci do koñca posesji USC).

6. Rozpoczêto uzupe³nianie nawierzchni jezdni ul. PoŸniaków po prze-

budowie chodnika, wykonanego przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.

7. Zakoñczono nasadzenia drzew na osiedlu przy ul. Samorz¹dowej,

ul. D³ugosza, ul. Zielonej, ul. Rynek, ul. Spacerowej oraz w Parku

Œródmiejskim.

8. Oczyszczono czêœæ bie¿ni na stadionie KS Chojnowianka.

9. Wykonano równanie nawierzchni mas ziemi na terenie starej oczyszczal-

ni. Trwaj¹ prace porz¹dkowe – zbieranie gruzu i równanie nawierzchni.

10. Dokonano naboru na tzw. prace spo³ecznie – u¿yteczne. Od

01.06.2006 pracuje 30 osób. £¹cznie z grup¹ zatrudnion¹ od kwietnia

liczba pracowników wynosi 70 osób.

11. Zakoñczono I etap napraw cz¹stkowych nawierzchni jezdni.

12. Uzupe³niono brakuj¹ce elementy oznakowania poziomego przejœ-

cia dla pieszych w ci¹gu ul. Wolnoœci.

    
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne przy zastosowa-

niu 92% bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 7.091 z³

2. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:

- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ przy ul. Okrzei za kwotê

60.100 z³ (brutto)

- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul. Witosa za kwotê

39.400 z³ (brutto)

3. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu:

- w odniesieniu do dzia³ki po³o¿onej przy ul. Asnyka o pow. 889 m2

przeznaczonej pod zabudowê jednorodzinn¹ zbywanej przez osobê

fizyczn¹ na rzecz osoby fizycznej za cenê 15.982 z³.

4. Wydano decyzjê na podzia³ nieruchomoœci:

- dzia³ka nr 306/25 – ul. Rynek 14 w celu sprzeda¿y lokalu u¿ytko-

wego na rzecz najemcy.

5. Opracowano gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu

zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz plan ochrony zabytków – Dom

Schrama, kamienica Rynek 29 i 31, ul. Œciegiennego 4, Zamek,

Baszta Tkaczy, Koœció³ Parafialny pw. Niepokalanego Poczêcia

NMP, Koœció³ pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a.

6. Wydano decyzje o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacjê przedsiêwziêcia dla:

- ChZGKiM w Chojnowie na budowê kanalizacji sanitarnej t³ocznej:

ul. Kraszewskiego, ul. Fabryczna, pl. Dworcowy, ul. Koœciuszki,

- firmy Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o. w Warszawie polegaj¹cej

na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA, zlokalizo-

wanej przy ul. Kolejowej 25.

7. Z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:

- zamontowano stanowisko wodowskazowe na przyczó³ku mostu przy

ul. Wolnoœci.

8. W wyniku nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:

a) wydano dla osoby fizycznej decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie drzewa

gatunku d¹b z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt.,

b) w zamian za usuniête 4 topole przy ul. Legnickiej, firma LIDL nasa-

dzi³a zgodnie z projektem 42 drzewa na terenie zieleni przy „morskim

oku”. Koszty sadzonek i nasadzeñ w ca³oœci pokry³a firma,

c) w ramach wykonania decyzji w zakresie obowi¹zku nasadzenia

drzew w zamian za usuniêcie:

* w decyzjach w 2005 r. zobowi¹zano do nasadzenia 250 szt. drzew. 

Z tego nasadzono:

- 1 drzewo gat. œwierk na terenie ogrodów dzia³kowych przy ul. Okrzei, 

- 10 drzew gat. robienia kulista posadzono wzd³u¿ ul. Chmielnej,

- 2 drzewa gat. œwierk na terenie posesji przy ul. Paderewskiego 5,

- 1 drzewo gat. kasztanowiec na terenie Parku Œródmiejskiego,

- 2 krzewy rododendronu na terenie zielonym przy pl. Zamkowym, 

- 5 drzew gat. œwierk na terenie „Kraskór” ul. Grodzka,

- 2 drzewa gat. tuja na terenie posesji przy ul. Szpitalnej 14,

- 4 drzewa gat. klon na terenie „Niebieskiego Parasola”,

- 4 drzewa, (daglezje 3 szt., cis 1 szt.) na terenie posesji przy ul. Konopnickiej 1,

- 14 drzew gat. d¹b na ul. Samorz¹dowej,

- 5 drzew gat. œwierk na terenie posesji przy ul. Fabrycznej,

- 200 szt. drzew nie nasadzono – termin up³ywa na koniec 2006 r.

* w roku 2006 zobowi¹zano w decyzjach do nasadzenia 84 drzew. 

Z tego nasadzono:

- 14 drzew gat. lipa na terenie Parku Piastowskiego i Œródmiejskiego, 

- 24 drzewa gat. œwierk na terenie firmy „MAGROTEX” ul. Fabryczna, 

- 2 drzewa gat. klon na terenie Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Pa-

derewskiego 12 i 14,

- 42 drzewa na terenie „Morskiego oka”

- 2 szt. drzew nie nasadzono – termin up³ywa na koniec 2006 r.

    
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 54 wnioski o przyznanie dodatku

mieszkaniowego, rozpatrzono 104 wnioski, przyznaj¹c dodatki miesz-

kaniowe na kwotê 13.768,08 z³, (wydano 104 decyzje pozytywne). Za

miesi¹c VI.2006 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 79.066 z³.

2. Dowody osobiste: wydano 174 dowody.

3. Paszporty: przyjêto 37 wniosków, wydano 24 paszporty.

Na  LVIII  sesji
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Na  LVIII  sesji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), art. 43
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pub-
licznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska
Chojnowa, uchwala co nastêpuje:

§ 1
1. Uchwa³a okreœla zasady i tryb umarzania, odra-
czania i rozk³adania na raty sp³aty nale¿noœci pie-
niê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jed-
nolity z póŸn. zm.), przypadaj¹cych Gminie Miej-
skiej Chojnów i jej jednostkom organizacyjnym
oraz wskazuje organy do tego uprawnione.
2. Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania 
i rozk³adania na raty zap³aty nale¿noœci pieniê¿-
nych, na wniosek podmiotu prowadz¹cego dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, bez wzglêdu na formê organiza-
cyjno-prawn¹, nastêpuje zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej
(Dz.U. Nr 123, poz. 1291).

§ 2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) nale¿noœciach pieniê¿nych – nale¿y przez to
rozumieæ nale¿noœæ g³ówn¹, odsetki ustawowe oraz
koszty s¹dowe, egzekucyjne i inne wed³ug stanu na
dzieñ z³o¿enia wniosku ;
2) uldze – nale¿y przez to rozumieæ umorzenie,
roz³o¿enie na raty lub odroczenie terminu zap³aty
nale¿noœci pieniê¿nych;
3) decyzji – nale¿y przez to rozumieæ decyzjê
administracyjn¹, jednostronne oœwiadczenie woli
organu uprawnionego, ugodê;
4) d³u¿niku – nale¿y przez to rozumieæ osobê fizycz-
n¹, osobê prawn¹ oraz jednostkê organizacyjn¹
nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej zobowi¹zan¹
do zap³acenia nale¿noœci pieniê¿nych;
5) wierzycielu – nale¿y przez to rozumieæ jednostki
organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnów powi¹-
zane z bud¿etem;
6) kierowniku – nale¿y przez to rozumieæ osobê
zarz¹dzaj¹c¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Miej-
skiej Chojnów bêd¹c¹ wierzycielem;
7) organie uprawnionym – nale¿y przez to rozu-
mieæ organy i osoby wskazane w niniejszej uchwale,
uprawnione do udzielenia ulg w sp³acie nale¿noœci;

§ 3
1. Nale¿noœci pieniê¿ne mog¹ zostaæ w ca³oœci lub
w czêœci umorzone ze wzglêdu na interes publiczny
lub wa¿ny interes d³u¿nika:
1) na wniosek d³u¿nika, a w szczególnoœci je¿eli:
a) pobranie nale¿noœci zagra¿a egzystencji d³u¿nika,
b) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oœci
d³u¿-nika lub umorzy³ postêpowanie upad³oœciowe z
przy-czyn, o których mowa w art. 13 ust. 1 oraz w art.
361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 
z póŸn. zm.);
2) z urzêdu, je¿eli:
a) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika, miejsca jego za-
mieszkania lub faktycznego pobytu b¹dŸ jego siedziby,
b) postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê bezsku-
teczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê
kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia tej
nale¿noœci,

c) nie wyegzekwowano nale¿noœci w toku postê-
powania likwidacyjnego lub upad³oœciowego,
d) d³u¿nik- osoba fizyczna – zmar³ nie pozosta-
wiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoœci
niepodlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych
przepisów albo pozostawi³ przedmioty codzien-
nego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoœæ
nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotnoœæ prze-
ciêt-nego miesiêcznego wynagrodzenia w roku
poprze-dzaj¹cym umorzenie i jednoczeœnie brak
jest spadkobierców innych ni¿ Skarb Pañstwa lub
jednostka samorz¹du terytorialnego,
e) d³u¿nik – osoba prawna- zosta³ wykreœlony z w³aœ-
ciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na przeprowadziæ
egzekucjê a odpowiedzialnoœæ z tytu³u wierzytel-
noœci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
f) nale¿noœæ pieniê¿na jest mniejsza lub równa
trzykrotnej kwocie najni¿szego wpisu s¹dowego od
pozwu w postêpowaniu zwyk³ym,
g) nale¿noœci pieniê¿ne uleg³y przedawnieniu,
h) nale¿noœci pieniê¿ne wykazane w tytule wykonaw-
czym okaza³y siê nienale¿ne,
i) wyst¹pi¹ inne uzasadnione okolicznoœci.
2. Umarzanie nale¿noœci pieniê¿nych nastêpuje 
w odniesieniu do:
1) nale¿noœci o charakterze administracyjno-praw-
nym – w drodze decyzji administracyjnej;
2) nale¿noœci wynikaj¹ce ze stosunków cywilno-praw-
nych – w drodze pisemnego jednostronnego oœwiad-
czenia woli z³o¿onego przez organ uprawniony. 
3. Umorzenie z urzêdu nale¿noœci pieniê¿nych
zarówno o charakterze administracyjno-prawnym,
jak i cywilno-prawnym, mo¿e nast¹piæ w drodze
pisemnego jednostronnego oœwiadczenia woli organu
uprawnionego, które pozostawia siê w aktach sprawy.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy czêœci
nale¿noœci pieniê¿nych, organ uprawniony oznacza
termin zap³aty pozosta³ej czêœci nale¿noœci z zastrze-
¿eniem, ¿e w razie niedotrzymania terminu sp³aty:
1) oœwiadczenie woli dotycz¹ce udzielonej ulgi
traci moc,
2) wydana zostanie decyzja stwierdzaj¹ce wygaœ-
niêcie decyzji administracyjnej dotycz¹cej udzie-
lonej ulgi.
5. Umorzenie nale¿noœci pieniê¿nych, za które od-
powiada solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e
nast¹piæ w przypadku, gdy okolicznoœci uzasadnia-
j¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich d³u¿ników.

§ 4
1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym intere-
sem d³u¿nika lub interesem publicznym organy upraw-
nione, na wniosek d³u¿nika, bior¹c pod uwagê jego
mo¿liwoœci p³atnicze, mog¹ odraczaæ lub rozk³adaæ
na raty sp³atê ca³oœci lub czêœci nale¿noœci pie-
niê¿nych.
2. Odraczanie i rozk³adanie na raty zap³aty nale¿-
noœci pieniê¿nych nastêpuje w odniesieniu do:
1) nale¿noœci o charakterze administracyjno-praw-
nym – w drodze decyzji administracyjnej,
2) nale¿noœci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-
prawnych – w drodze pisemnego jednostronnego
oœwiadczenia woli z³o¿onego przez organ upraw-
niony lub ugody zawartej miêdzy d³u¿nikiem i orga-
nem uprawnionym.
3. Od nale¿noœci pieniê¿nej, której termin zap³aty
odroczono lub, której sp³atê roz³o¿ono na raty, nie
pobiera siê odsetek ustawowych za okres od dnia
nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku do dnia
up³ywu terminu sp³aty nale¿noœci.

4. Je¿eli w terminie okreœlonym w decyzji d³u¿nik
nie dokona³ zap³aty odroczonych nale¿noœci pieniê¿-
nych lub nie zap³aci³ którejkolwiek z rat w wyzna-
czonym terminie albo w pe³nej wysokoœci:
1) oœwiadczenie woli organu uprawnionego lub za-
warta ugoda dotycz¹ca udzielonej ulgi traci moc,
2) wydana zostanie decyzja stwierdzaj¹ca wygaœ-
niêcie decyzji administracyjnej dotycz¹cej udzielo-
nej ulgi.
5. Do odraczania i rozk³adania na raty sp³aty nale¿-
noœci pieniê¿nych stosuje siê odpowiednio § 3 ust. 5
niniejszej uchwa³y.

§ 5
Do udzielania ulg w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych
uprawnieni s¹:
1) Burmistrz Miasta Chojnowa - je¿eli kwota nale¿-
noœci jest równa i wy¿sza ni¿ 2.000,00 z³,
2) kierownik – je¿eli kwota nale¿noœci nie przekra-
cza kwoty 2.000,00 z³. 

§ 6
1. Wniosek o udzielenie ulgi w sp³acie nale¿noœci
pieniê¿nych d³u¿nik sk³ada wierzycielowi, wraz 
z dokumentami potwierdzaj¹cymi okolicznoœci
faktyczne wskazane we wniosku.
2. W przypadku ubiegania siê o udzielenia ulgi w
sp³a-cie nale¿noœci pieniê¿nych, o których mowa w
§ 3 ust.1 pkt 1 lit. a oraz § 4 ust. 1 niniejszej uch-
wa³y, dodatkowo wraz z wnioskiem d³u¿nik:
1) osoba fizyczna – sk³ada „Informacjê o sytuacji
maj¹tkowej”, wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nies-
posiadaj¹ca osobowoœci prawnej – sk³ada doku-
menty œwiadcz¹ce o sytuacji finansowej, np. spra-
wozdania finansowe, bilans, deklaracje podatkowe.
3. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wnios-
ku w zakresie jego kompletnoœci i mo¿e wezwaæ
d³u¿nika do jego uzupe³nienia w terminie 7 dni, z po-
uczeniem, ¿e niezastosowanie siê do wezwania 
w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawie-
nie podania bez rozpatrzenia.

§ 7
1.Kierownicy jednostek organizacyjnych sk³adaj¹
Burmistrzowi Miasta Chojnowa sprawozdanie 
z udzielonych ulg, o których mowa w niniejszej
uchwale do dnia 31 stycznia danego roku za rok
poprzedni. Wzór sprawozdania stanowi za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawia Radzie
Miejskiej Chojnowa sprawozdanie dotycz¹ce
umorzonych nale¿noœci pieniê¿nych oraz
udzielonych ulg nale¿noœci pieniê¿nych do dnia 31
marca danego roku za rok poprzedni.

§ 8
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.

§ 9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do pub-
licznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz
og³oszenie w „Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Uchwa³a Nr LVIII/279/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych.



TT
rzy dni, od 16 do 18 czerwca, przedstawiciele Chojnowskiego

Stowarzyszenia Przyjació³ Gmin (Miast) Partnerskich goœcili 

w partnerskim mieœcie Egelsbach w Niemczech.

By³a to pierwsza typowo partnerska wizyta mieszkañców Chojnowa. 

Chojnowianie zostali zaproszeni na egelsbachskie œwiêto pn. „Klam-

merfest”. W tym mieœcie przed kilkudziesiêciu laty mieszkañcy stru-

gali klamerki zarabiaj¹c w ten sposób na chleb. Dziœ przypomina o

tym stoj¹ca w centralnym miejscu miasta fontanna przedsta-wiaj¹ca

kobietê z klamerkami, ufundowana przez obywateli tego miasta i

jednego z poprzednich burmistrzów.

Ka¿dego roku liczne stowarzyszenia dzia³aj¹ce w Egelsbach, wspól-

nie z samorz¹dem organizuj¹ miejski festyn, który ma o tych trady-

cjach przypominaæ i jednoczeœnie konsolidowaæ lokaln¹ spo³ecz-

noœæ. By³a to tak¿e okazja do pierwszego kontaktu mieszkañców

Egelsbach i Chojnowa na gruncie towarzyskim oraz mo¿liwoœæ

zaobserwowania jak œwiêtuj¹ nasi niemieccy partnerzy. Chojnowia-

nie byli goœæmi prywatnych osób, mieszkali w ich domach, poznali

ich rodziny i zwyczaje. Spotkali siê tu z serdecznoœci¹ i goœcinnoœci¹.

Miejski festyn odbywa³ siê w centralnym miejscu Egelsbach, a roz-

poczê³a go piwna biesiada. By³ te¿ koncert orkiestry dêtej i spektakl

dla najm³odszych. Razem z mieszkañcami i goœæmi z Chojnowa 

w miejskim œwiêcie uczestniczy³ burmistrz Rudi Moritz i przewod-

nicz¹ca rady miasta Claudia Berck, którzy nastêpnego dnia podjêli

chojnowian uroczystym poczêstunkiem w ratuszu.

Nasi przedstawiciele mieli tak¿e okazjê zwiedziæ najbardziej atrak-

cyjne miejsca po³o¿onego kilkadziesi¹t kilometrów od Egelsbach

Frankfurtu nad Menem oraz urokliwej miejscowoœci Dreieichenhain,

gdzie niemal wszystkie domostwa, to budynki z muru pruskiego

tworz¹ce niepowtarzaln¹ architekturê i baœniowy klimat miasteczka.

We Frankfurcie zadziwia³y zderzenia historii ze wspó³czesnoœci¹.

Zabytki na tle szklanych, monumentalnych wie¿owców w tzw.

„dzielnicy bankowej”, wbrew pozorom, doskonale ze sob¹ harmoni-

zowa³y. Niecodzienn¹ atmosferê tego dnia we Frankfurcie tworzy³o

tysi¹ce kibiców, którzy zjechali tu z ró¿nych stron œwiata na mecz

Portugalia-Iran. 

Wizyta, aczkolwiek krótka, by³a jednak bardzo owocna. Da³a mo¿-

liwoœæ poznania naszego partnerskiego miasta i jego mieszkañców.

By³a tak¿e okazj¹ do ustalenia program pobytu 50.osobowej grupy

mieszkañców Egelsbach w Chojnowie. Niemcy, którzy przyjad¹ do

nas ju¿ we wrzeœniu licz¹ na to, ¿e znajd¹ wœród goszcz¹cych ich cho-

jnowian przyjació³ i bêd¹ mogli zrewan¿owaæ siê za goœcinê 

w maju przysz³ego roku, kiedy podobna grupa naszych mieszkañ-

ców wyjedzie do Egelsbach na kilkudniowy pobyt.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 13/6296
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Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Gmin

(Miast) Partnerskich zwraca siê z proœb¹ 

do mieszkañców Chojnowa, którzy wyra¿aj¹

chêæ goszczenia w swoich domach

mieszkañców Egelsbach o kontakt z redakcj¹

“Gazety Chojnowskiej” - tel. (076) 8186684.
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Szko³a Podstawowa nr 3
Tego dnia œwiadectwa odebra³o 330 uczniów.

Wielu z nich koñczy³o ten rok z nagrodami 

i wyró¿nieniami. Mieli oni tego dnia radoœæ

podwójn¹ – satysfakcjê z dziesiêciomie-

siêcznej ciê¿kiej pracy i perspektywê kilku

tygodni zas³u¿onego odpoczynku. Radoœæ 

z wakacji udziela³a siê jednak wszystkim -

uczniom i nauczycielom i z pewnoœci¹ rodzicom,

dla których okres nauki to dodatkowe zajêcie

i stres.

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii

Konopnickiej koñcz¹cy szko³ê ze œredni¹

ocen powy¿ej 5,5:

1. Justyna Mazurkiewicz

2. Klaudia Szpanek

3. Ewa Mazurkiewicz

4. Agata Równanek

5. Katarzyna Karpiak

6. Katarzyna Krakowska

7. Aleksandra P³ochocka

8. Adam Szklarz

9. Joanna Jordan

Szko³a Podstawowa nr 4 
Tu blisko siedmiuset uczniów ¿egna³o nie

tylko szko³ê, ale tak¿e dyrektora, który od tego

roku przechodzi na emeryturê.

Podziêkowania, gratulacje i ¿yczenia

kierowane by³y zarówno do dyrektora jak i do

ca³ego grona pedago-gicznego. Dziêkowano i

nagradzano tak¿e uczniów – tych z najlepszymi

wynikami w nauce i tych, którzy aktywnie

uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y udzielaj¹c siê w

ró¿nej formie. W uro-czystym apelu uczest-

niczy³ tak¿e burmistrz, który dziêkuj¹c dyr.

Andrzejowi Przybyszowi za wieloletni¹ pracê

na rzecz chojnowskiej oœwiaty, wszystkim

¿yczy³ udanych wakacji 

i efektywnego wypoczynku.

Uczniowie z najwy¿sz¹ (5,4 i powy¿ej) œred-

ni¹ ocen w roku szkolnym 2005/2006 w

Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza

Korczaka

1. Ewa Turkosz – 5,8

2. Natalia Kupczyñska – 5,7

3. Ewa Grabowska – 5,6

4. Martyna Humenna – 5,6

5. Kamil Cichuta – 5,5

6. Sylwia Bodes – 5,4

7. Katarzyna P³achta – 5,4

8. Aleksander Podolak – 5,4

9. Kamil Bajek – 5,4

10. £ukasz Sypieñ – 5,4

11. Maciej Darmoros – 5,4

12. £ukasz Furmanek – 5,4

Gimnazjum nr 1 

Goœciem na apelu koñcz¹cym rok szkolny

by³ ks. kanonik W³adys³aw Bystrek, któremu

m³o-dzie¿ i grono pedagogiczne z³o¿y³o

serdeczne gratulacje i ¿yczenia z okazji

45.lecia ka-p³añskiej pos³ugi. 

Kilkudziesiêciu uczniów gimnazjum odbiera-

³o tego dnia nagrody i œwiadectwa z czerwo-

nym paskiem. Uczniowie klas trzecich uro-

czystoœæ zakoñczenia roku szkolnego i nauki

w gimnazjum obchodzili dzieñ wczeœniej 

w nieco innej oprawie. W apelu uczestniczyli

m.in. rodzice najlepszych uczniów, którym

dziêkowano za wychowanie i gratulowano

osi¹gniêæ ich pociech. M³odzie¿ natomiast

dziêkowa³a gronu pedagogicznemu za trzy lata

nauki i opieki w trzech jêzykach – polskim,

i wyuczonym w tej szkole angielskim i nie-

mieckim. By³ te¿ krótki program artystyczny.

Uczniowie z najwy¿sz¹ (5,4 i powy¿ej) œredni¹

ocen w roku szkolnym 2005/2006 w Gim-

nazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie

1. Mendocha Micha³ – 5,85 (najlepszy

Absolwent – wynik z egzaminu gimnazjal-

nego 92 pkt.)

2. Zawiœlañska Paulina – 5,58

3. Mazurkiewicz Joanna – 5,54

4. Kowal Martyna – 5,54

5. Krakowska Anna – 5,54

6. Antoszczuk Micha³ – 5,4 (wynik z egza-

minu gimnazjalnego 91 pkt.)

7. Chojnowska Sara – 5,5

8. Sobieska Anna – 5,5

Gimnazjum nr 2 

Uczniowie klas trzecich i delegacje pozosta-

³ych klas spotkali siê w Miejskim Domu Kul-

tury w przededniu oficjalnego zakoñczenia

roku szkolnego. Tu w dwuczêœciowym pro-

gramie ¿egnano absolwentów tej szko³y, na-

gradzano najlepszych w nauce i konkursach

tematycznych rangi wojewódzkiej i krajowej

oraz tych, którzy przynieœli chlubê szkole 

i naszemu miastu w licznych zawodach i tur-

niejach. Po raz pierwszy uroczystoœci towa-

rzyszy³ szkolny sztandar, który ufundowa³

burmistrz miasta z okazji nadania szkole

imienia Miko³aja Kopernika.

Uczniowie z najwy¿sz¹ (5,5 i powy¿ej) œred-

ni¹ ocen w roku szkolnym 2005/2006 w Gim-

nazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika 

w Chojnowie

1. WoŸna Jadwiga klasa II d - 5,8

2. Potoczna Paula klasa II d - 5,8

3. Kubisz Dominika klasa III a - 5,7

4. Baryluk Martyna klasa II d - 5,6

5. Ho³owiak Natalia klasa III d - 5,6

6. Lipa Danuta klasa III f - 5,6

7. Ozimek Dagmara klasa I c - 5,6

8. Gawron Aleksandra klasa III d - 5,5

9. Stasiewicz Jakub klasa I d - 5,5

10. Tkacz Anna klasa II d - 5,5.

opr. eg

Zas³u¿one wakacje
23 czerwca, punktualnie o godzinie 9 w czterech placówkach oœwiatowych
naszego miasta rozpoczê³y siê uroczyste apele koñcz¹ce rok szkolny 2005/2006.
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Has³o widniej¹ce na stronie internetowej choj-
nowskiej firmy „Kret i S-ka” to credo tego przed-
siêbiorstwa, podobnie jak jakoœæ, profesjonalizm
i ¿yczliwoœæ.

W czerwcu firma „Kret i S-ka” zosta³a laureatem presti¿owej nagrody

– Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu”. Konkurs Stowarzyszenia na rzecz

Promocji Dolnego Œl¹ska dotyczy firm, samorz¹dów, organizacji

pozarz¹dowych, osobowoœci, instytucji kulturalnych i oœrodków spor-

towo-rekreacyjnych. Od kilku lat chojnowskie przedsiêbiorstwa do

konkursu zg³asza burmistrz, ka¿dego te¿ roku, jedno z nich ma 

w konkursie swoje eksponowane miejsce.

Fina³ X edycji tego konkursu odby³ siê 10 czerwca 2006 r. w Operze

Wroc³awskiej. Tam te¿ w³aœciciel firmy in¿. Tadeusz Kret odebra³

nagrodê za dzia³alnoœæ firmy w 2005r. 

Kapitu³a konkursu oceniaj¹c kandydatów bierze pod uwagê m.in.

wzrost wartoœci sprzeda¿y lub obrotów firmy, jakoœæ produktów czy

us³ug, aktywnoœæ inwestycyjn¹. Nie bez znaczenia jest tak¿e dzia³alnoœæ

spo³eczna i charytatywna. 

“Kret i S-ka” od wielu lat spe³nia wszystkie kryteria i mo¿e pochwaliæ

siê wieloma osi¹gniêciami w swojej bran¿y. Firma ta jest doskonale

znanym i cenionym przedsiêbiorstwem nie tylko w swojej bran¿y. Od

lat kooperuje z wieloma firmami w kraju i poza jego granicami. Kadrê

tego zak³adu cechuje nie tylko profesjonalizm i doskona³a znajomoœæ

dziedzin technicznych, ale g³ównie zawodowa pasja, która buduje markê

firmy podobnie jak liczne nagrody, odznaczenia techniczne i biznesowe.

Czym dla firmy s¹ wszystkie dotychczasowe trofea?

- To z pewnoœci¹ najlepsza, najbardziej wiarygodna i najtañsza reklama

przedsiêbiorstwa – mówi w³aœciciel firmy Tadeusz Kret. – To tak¿e

forma podziêkowania i uznania dla pracowników. Ale przede wszystkim,

to promocja naszego miasta. Na tym zawsze bardzo nam zale¿a³o.

Ka¿de nasze osi¹gniêcie dedykujê mieszkañcom Chojnowa, przekonuj¹c,

¿e nawet w niewielkiej aglomeracji mo¿na rozwijaæ siê i osi¹gn¹æ 

sukces. O walorach grodu nad Skor¹ i jego atrakcyjnoœci mówi³em 

w krótkim wyst¹pieniu podczas odbierania nagrody. Uwa¿am, ¿e

Chojnów ma wiele mo¿liwoœci, wspania³¹ spo³ecznoœæ i dobre warunki

do tego, aby tu ¿yæ, pracowaæ, wychowywaæ kolejne pokolenia.

Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu, to jedna z ponad 40 innych nagród tej

firmy. Bior¹c pod uwagê okres dzia³alnoœci, statystycznie wypada, po

kilka nagród rocznie. Za³oga mia³a wiêc wiele okazji do œwiêtowania,

zasad¹ tej firmy jest bowiem pe³na integracja i wspólne, rodzinne

dzielenie trosk i sukcesów firmy.

Swego rodzaju zwyciêstwo w tym konkursie mo¿e sobie przypisaæ

tak¿e firma „Polers”, która znalaz³a siê w nielicznej grupie nomi-

nowanych do tytu³u najlepszej firmy Dolnego Œl¹ska w 2005r.

Gratulujemy obu przedsiêbiorstwom – w³aœcicielom i ich pracownikom.

eg

Trudnoœæ... Problem...? - dla nas to wyzwanie

Zakoñczenie roku szkolnego

2005/2006 w naszym przed-

szkolu poprzedzone by³o mi-

³ym akcentem – wyjazdem do

Ogrodu Zoologicznego we

Wroc³awiu.

Szeœcio i siedmiolatki pe³ne

niezapomnianych wra¿eñ 

z ogrodu w kolejnych dniach

¿egna³y przedszkole, kolegów 

i swoje panie.

Starszaki z grup „Grzybków” 

z I i II zmiany oraz dzieci 

z grupy „Krasnali” z radosnym

œpiewem, tañcami i wierszami

wyst¹pili ostatni raz przed ro-

dzicami, paniami i pani¹ dy-

rektor mgr Iwon¹ Falut¹ – Borys.

Rodzicie przysz³ych pierw-

szoklasistów ze ³zami w

oczach, brawami nagradzali

swoje pociechy.

Podziêkowania, ¿yczenia oraz

rozdanie pami¹tkowych dyp-

lomów i ksi¹¿ek przybli¿y³o

naszych przedszkolaków o je-

den krok do nauki w szkole. 

Grono pedagogiczne z Przed-

szkola Nr 3 ¿yczy wszys-

tkim dzieciom i ich rodzi-

com wspania³ych, s³onecz-

nych i bezpiecznych wa-

kacji, a po wakacjach suk-

cesów w szkolnej nauce.

Przy dzisiejszym dniu radoœci 

¿yczê sto lat pomyœlnoœci. 

Niech Ci ¿ycie w szczêœciu p³ynie,

niech Ciê radoœæ nie ominie.

Najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji

imienin, kochanej Jasi Rogal ¿yczy

Kazik D. Zosia i Romek z Wroc³awia.

D³ugo czekaliœmy owej godziny, 

A¿ wreszcie nadesz³y Twoje urodziny. 

Wiêc chcemy przed Tob¹ serca otworzyæ, 

I najlepsze ¿yczenia Ci z³o¿yæ. 

¯yj d³ugo w szczêœciu i radoœci, 

Nigdy nie zaznaj przykroœci. 

I tylko samych pogodnych dni…

Z okazji osiemdziesi¹tych urodzin

kochanej W³adys³awy ¿yczenia

wszelkiej pomyœlnoœci przesy³aj¹

W³adys³awa, Agatka z Zuzi¹,

Agnieszka, Boles³aw, Piotr i Patryk.

W imieniu dzieci z Osetnicy, jak równie¿

w³asnym pragnê podziêkowaæ ludziom

dobrej woli za okazane serce. W dniu

10.06.2006 r. dziêki sponsorom mogliœmy

zorganizowaæ Dzieñ Dziecka. A s¹ to:

Sklep EKO w Chojnowie i kierownicz-

ka Pani Danuta P³atek, Bank Spó³-

dzielczy w Chojnowie, Komisja ds.

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-

wych przy Urzêdzie Gminy w Chojno-

wie, Ksiêgarnia ALFA Pani Haliny

Chyb, Piekarnia Pana Kryszczuka,

AGROSTE z Osetenicy Pan Gwiazda,

Sklep Spo¿ywczy w Osetnicy Pañstwo

W¹sikowie, zespo³owi muzycznemu

BonyEm pod batut¹ Pana Zbigniewa

Bie¿uñskiego oraz osobom pomagaj¹-

cym tj. Sylwia i Krzysztof Grzelak, Asia

Konarska, Paulina Piasecka i inni.

W imieniu so³tysa wsi, oraz Rady So-

³eckiej sk³adam serdecznie podziêko-

wania – Stanis³aw £acek – przewod-

nicz¹cy Rady so³eckiej w Osetnicy.
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13 czerwca w sali Domu Chemika w Chojnowie

odby³a siê Oddzia³owa Konferencja Sprawozdawczo

-Wyborcza Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 

w Chojnowie.

Konferencjê zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ kol. Sta-

nis³aw Mazurek- v-ce Prezes Okrêgu Dolnoœl¹-

skiego ZNP, oraz w³adze samorz¹dowe:

Pan Jan Serkies - Burmistrz Miasta, Wójt Gminy

Pani Barbara Jasiñska, Starosta legnicki Mie-

czys³aw Kasprzak, v-ce Starosta Jaros³aw Humen-

ny, Pani Pose³ na Sejm RP poprzedniej kadencji

Bronis³awa Kowalska oraz Emilia Grzeœkowiak –

Redaktor Naczelny Gazety Chojnowskiej.

Konferencjê otworzy³a Stanis³awa Janczyn – pre-

zes ustêpuj¹cego Zarz¹du, która serdecznie przywi-

ta³a wszystkich goœci, cz³onków Zarz¹du, a przede

wszystkim delegatów konferencji.

Pierwsza czêœæ mia³a charakter uroczysty.  Uchwa-

³¹ Zarz¹du G³ównego ZNP z dnia 28 marca 2006 r.

Z£OT• ODZNAKÊ ZNP za 50-letni¹ przyna-

le¿noœæ do ZNP otrzyma³y:

- Kol. Stanis³awa Janczyn 

- Kol. Maria Krzy¿anowska

Uhonorowano pami¹tkowymi paterami cz³onków

Zwi¹zku, którzy najd³u¿ej wspó³pracowali z Kol. Pre-

zes Stanis³aw¹ Janczyn:

- Kol. Urszula Chmielewska

- Kol. Violetta Urban

- Kol. Maria Adamczak

- Kol. Jolanta Bukowska

- Kol. Jan Wierzbicki

- Kol. Krystyna Król-Chojnowska

- Kol. Dorota ¯urawska

Za wspó³pracê w minionej kadencji listy gratula-

cyjne otrzyma³y w³adze samorz¹dowe miasta,

gminy i powiatu. 

Nie zabrak³o kwiatów i ciep³ych s³ów pod adresem

dzia³aczy zwi¹zkowych i osobiœcie pod adresem

Stanis³awy Janczyn – prezesa ustêpuj¹cego Zarz¹du,

której nadano tytu³ HONOROWEGO PREZESA

ZNP.

Dalsz¹ czêœæ konferencji prowadzi³a z wyboru 

Kol. Ewa Wiêcek – d³ugoletni dzia³acz zwi¹zkowy.

Sprawozdanie z pracy Zarz¹du za lata 2002-2006

przedstawi³a Stanis³awa Janczyn, a sprawozdanie

Oddzia³owej Komisji Rewizyjnej Kol. Dorota

¯urawska - cz³onek komisji wnioskuj¹c w koñ-

cowej czêœci wyst¹pienia o udzielenie absolutorium

ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi. Po wys³uchaniu sprawoz-

dañ i dyskusji delegaci udzielili absolutorium

ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi i dokonali wyboru no-

wych w³adz na kadencjê 2006-2010.

Prezesem Oddzia³u ZNP zosta³a wybrana Kol. Ewa

Wiêcek /g³osowanie tajne/. Ponadto wybrano

cz³onków Zarz¹du i Komisjê Rewizyjn¹.

Delegatami na Okrêgow¹ Konferencjê Sprawo-

zdawczo-Wyborcz¹ zostali wybrani:

1.Kol. Stanis³awa Janczyn 

2.Kol. Violetta Urban 

Delegaci przyjêli tak¿e program dzia³ania ZNP na

lata 2006-2010.

W koñcowej czêœci konferencji nowo wybrany

prezes Ewa Wiêcek podziêkowa³a delegatom za

wybór i zaufanie, w³adzom zwi¹zkowym i sa-

morz¹dowym za udzia³ w konferencji koñcz¹c

s³owami „... Czekaj¹ nas wkrótce wybory samo-

rz¹dowe. Wierzê, ¿e zostan¹ wybrane osoby o wy-

sokim doœwiadczeniu ¿yciowym, zaanga¿owaniu 

i odwa¿ni w podejmowaniu dzia³añ, a dalsza

wspó³praca z nowymi w³adzami samorz¹dowymi

bêdzie uk³ada³a siê z korzyœci¹ dla obu stron.

Jestem pewna, ¿e wœród kandydatów do w³adz

samorz¹dowych i radnych znajd¹ siê tak¿e dzia-

³acze zwi¹zkowi.”

E. W.
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Z zespo³ami weselnymi bywa

tak, ¿e nas bawi¹, ale czasem te¿

– zawodz¹. Niewa¿ne, ¿e obie-

ca³y, ¿e chcia³y… Odwo³a³y swe

wystêpy w przeddzieñ lub, po

prostu, nie pojawi³y siê na placu.

Có¿, bywa. Jedynym niezawod-

nym okaza³ siê doskonale wszys-

tkim znany HAWARD, tym

wiêksze wiêc s³owa uznania pod

adresem muzyków, którzy nie

stchórzyli przed kontaktem 

z publicznoœci¹. 

Muzyki, a zw³aszcza œpiewu jed-

nak nie zabrak³o. Chyba po raz

pierwszy uda³o siê na scenê za-

prosiæ doros³ych do udzia³u 

w konkursie karaoke i dziêki

temu objawi³y siê nam nowe

gwiazdy. Czy bêd¹ kontynuowaæ

wokaln¹ karierê? Kolejny, pla-

nowany w czasie wakacji, festyn

byæ mo¿e odpowie na to pytanie.

Na zakoñczenie wyst¹pi³a leg-

nicka formacja „Zielony Gro-

szek”. Muzyka reggae z pewnoœ-

ci¹ nie by³a ju¿ weselna (a przy-

najmniej nie z naszego krêgu

kulturowego), ale m³odzie¿y s³o-

neczne klimaty chyba odpowia-

da³y - buja³a siê przed scen¹ do

koñca koncertu.

s.h.

Festyn

z karaoke

OOOODDDDDDDDZZZZ IIII AAAA££££OOOOWWWWAAAA     KKKKOOOONNNNFFFF EEEERRRREEEENNNNCCCCJJJJAAAA     DDDDEEEE LLLL EEEEGGGGAAAA TTTTÓÓÓÓWWWW    ZZZZNNNNPPPP     WWWW    CCCCHHHHOOOOJJJJNNNNOOOOWWWWIIII EEEE
18 czerwca na placu zie-
lonym przy MDK choj-
nowianie spotkali siê na
festynie z muzyk¹ wesel-
n¹. Co prawda rozpisany
na kilka zespo³ów pomys³
przedzierzgn¹³ siê w wy-
stêp jednego HAWARDU,
ale ci, którzy zjawili siê
na placu, chyba nie ¿a-
³owali.
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Rumuñskie wspomnienia

Z
bli¿a³y siê wakacje, a wiêc i pora roz-

myœlañ, w jaki sposób spêdziæ nasz

wolny czas? Zauroczeni wschodem,

postanowiliœmy, ¿e kolejnym krajem jaki od-

wiedzimy bêdzie Rumunia. Nasza propozycja

wyjazdu spotka³a siê z mieszanymi uczucia-

mi rodziny i znajomych. W powszechnej

opinii Polaków, kraj ten kojarzony jest za-

zwyczaj jako ma³o atrakcyjny, brudny, za-

niedbany i „zdominowany” przez Cyganów.

Opinia ta w naszym mniemaniu jest ca³-

kowicie b³êdna i niesprawiedliwa. Tym

razem nasz zespó³ sk³ada³ siê z dwóch osób –

ze mnie i mojego nieod³¹cznego kompana

Maæka. Ustaliliœmy, ¿e do Rumunii dotrzemy

przez Ukrainê, a wrócimy przez Wêgry 

i S³owacjê.

Nocnym poci¹giem udaliœmy siê do Prze-

myœla, a nastêpnie przez Lwów, Czerniowice

dotarliœmy do Suczawy – stolicy Bukowiny

Po³udniowej. Oprócz kilku piêknych cerkwi 

o charakterystycznym dla Rumunii stylu oraz

doœæ ciekawych ruin zamku nale¿¹cego kolej-

no do Piotra I Muszatowicza, Stefana Wiel-

kiego i hospodara Bazylego Lupu, miasto nie

oferuje turystom wiêkszych atrakcji. Mi³ym

akcentem pobytu w Suczawie okaza³o siê

spotkanie w Domu Polskim z wiceprezyden-

tem Wspólnoty Polaków w Rumunii.

Kolejnym etapem naszej wêdrówki by³y

Góry Bukowe, odwiedzane przez naszych

rodaków z racji obecnoœci polskich wiosek,

malowniczo wkomponowanych w krajobraz

gór i piêknych klasztorów. Miejscowoœæ

Paltinoasa zamieszkiwana jest w wiêkszoœci

przez Polaków, których przodkowie przybyli

na te tereny jeszcze w XVIII wieku z okolic

Bochni. Poniewa¿ okolice Paltinoasy znane

by³y z bogatych z³ó¿ soli kamiennej, za-

k³adali oni kopalnie, które obecnie udostêp-

nione s¹ dla zwiedzaj¹cych. Szczególn¹ grat-

k¹ jest kilka kapliczek z rzeŸbami wykonany-

mi w soli – wzorowanych na polskiej Wie-

liczce. Kilkanaœcie kilometrów od Paltinoasy

w miejscowoœci Gura Humorului, na uwagê

zas³uguj¹ „malowane klasztory”, s³yn¹ce 

z piêknych malowide³ œciennych, licz¹cych

sobie prawie 500 lat. Wszystkie wpisane zos-

ta³y na Listê Œwiatowego Dziedzictwa

„UNESCO”. Tak wiêc po nocy spêdzonej 

w „Domu Polskim” udaliœmy siê dalej na

wschód, pod granicê z Mo³dawi¹, do Jassy.

Po ca³odziennym zwiedzaniu miasta, które

urzek³o nas unikaln¹ architektur¹, piêknymi

zabytkami, nocnym poci¹giem wyruszyliœmy

nad Morze Czarne. 

Nad ranem dotarliœmy do Konstancy – naj-

wiêkszego miasta portowego w Rumunii.

Nad Morzem Czarnym spêdziliœmy dwa dni

zwiedzaj¹c miasto oraz przyleg³¹ Mamaje,

pe³n¹ hoteli, pensjonatów i tysiêcy turystów 

z ca³ego œwiata. Nie do koñca zdaj¹c sobie

sprawê z mocy zdradliwego, nadmorskiego

s³oñca, na pla¿y pozostaliœmy calutki dzieñ,

podziwiaj¹c piêkne dziewczêta- nie wspomi-

naj¹c o b³êkitnym morzu - zapominaj¹c o ist-

nieniu takiego wynalazku jakim jest krem do

opalania. Kilka dni póŸniej ¿a³owaliœmy

bardzo. Oj, nigdy wiêcej takiego cierpienia...

Có¿ jednak pocz¹æ? Te rumuñskie dziew-

czyny tak bardzo przyci¹gnê³y nasz¹ uwagê!

Maj¹c dosyæ morza i pla¿y, luksusowym

poci¹giem dotarliœmy do stolicy Rumunii –

Bukaresztu, który wywo³a³ w nas mieszane

uczucia. Z jednej strony na ka¿dym kroku

spotykaliœmy elementy przypominaj¹ce 

o niedalekiej przesz³oœci rz¹dów tyrana Ceau-

sescu, z drugiej ¿ywo rozwijaj¹ce siê miasto,

pe³ne stylowych budynków z ró¿nych epok.

Na miejscu niegdysiejszej starówki (wybu-

rzonej na rozkaz Ceau�escu stoi obecnie

Pa³ac Ludu – drugi pod wzglêdem wielkoœci

po Pentagonie budynek na œwiecie!) Na

zwiedzanie miasta poœwiêciliœmy raptem kil-

ka godzin, poniewa¿ z wielk¹ niecierpliwoœ-

ci¹ czekaliœmy na kolejne dni, które mieliœmy

poœwiêciæ bodaj najciekawszemu regionowi

Rumunii – Transylwanii. 

Transylwania to kraina geograficzna, która

od wieków by³a tyglem narodowoœciowym, 

a zarazem miejscem magicznym i pe³nym grozy,

m.in. za przyczyn¹ s³awetnego ksiêcia Drakuli.

To tak¿e raj dla ludzi kochaj¹cych góry 

i dziewicz¹ przyrodê. Pobyt w Transylwanii

rozpoczêliœmy od zwiedzania Braszowa –

piêknego miasta po³o¿onego w Górach Buce-

gi. Jego urok pozostaje w pamiêci na d³ugo.

Nastêpnie odwiedziliœmy s³ynnego Wampira

w jego zamku w Branie, gdzie to zaprosi³ nas

na herbatkêJ i ufortyfikowan¹ osadê ch³opsk¹

po³o¿on¹ wysoko w górze w Rasnovie. Ko-

lejne dwa dni mieliœmy spêdziæ w najwy¿-

szym paœmie Karpat rumuñskich – w Fo-

goraszach. Najwy¿szy szczyt tego pasma-

Moldoveanu przekracza 2500 m n.p.m., a na

wysokoœæ 2034 m n.p.m. prowadzi s³ynna

krêta szosa transfogaraska wybudowana w

latach 70-tych. My oczywiœcie pokonaliœmy

j¹ pieszo, pozdrawiani przez przeje¿d¿a-

j¹cych turystów, udaj¹cych siê na prze³êcz 

w wygodnych samochodach. Noc spêdzi-

liœmy w zrujnowanym, opuszczonym bu-

dynku z przeciekaj¹cym dachem. Jednak po

rozbiciu w œrodku namiotu i „odizolowaniu

siê” od przygnêbiaj¹cego widoku, na naszych

twarzach pojawi³ siê uœmiech: „Dobrze, ¿e

nasze mamy nie wiedz¹ gdzie œpimy”.

Zabawne, ¿e zaraz obok naszej rudery znaj-

dowa³o siê ekskluzywne schronisko, na które

nie by³o nas staæ. Tym bardziej jest to zabaw-

na historia, ¿e przecie¿ to nie Alpy, tylko

Karpaty. Kto by pomyœla³, ¿e tak tu drogo!

Nastêpny dzieñ wynagrodzi³ nam wszelkie

trudy. Pogoda poprawi³a siê, a widoki, jakie

zobaczyliœmy zapiera³y dech w piersiach.

Piêkne, strome szczyty, g³êbokie doliny, setki

wypasaj¹cych siê owiec, zbocza poroœniête

kwitn¹cym rododendronem i storczykami.

Jedynym mankamentem by³o fatalne ozna-

kowanie szlaków, co sprawia³o nam wiele

k³opotów. W ni¿szych partiach gór mieliœmy

okazje widzieæ sielankowy obraz wniosek,

gdzie wieczorami ch³opi gnali dziwnie

wygl¹daj¹ce byd³o do swoich gospodarstw, 

a przed domami na ³awach babcie ¿ywio³owo

o czymœ rozprawia³y. W Transylwanii od-

wiedziliœmy jeszcze prê¿nie rozwijaj¹ce siê

miasto Sybin (Hermannstadt). Piêkny Sybin

wspaniale zachowa³ œredniowieczn¹ atmos-

ferê, bêd¹c dla Transylwanii tym, czym dla

nas jest Kraków. Innym magicznym miejs-

cem, jakie mieliœmy okazjê zwiedziæ by³a

Sigi�hoara. Górne miasto zachowa³o ca³¹

zabudowê wewnêtrzn¹ wraz z murami obron-

nymi i basztami, czym skutecznie mo¿e kon-

kurowaæ z francuskim Carcassone. Dziêki

wyj¹tkowym walorom historycznym i krajo-

brazowym Sigi�hoara zosta³a wpisana na

Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Niestety czas przeznaczony na pobyt w Ru-

munii powoli dobiega³ koñca i trzeba by³o

wracaæ do domu. Po krótkiej wizycie w Oradeii

przekroczyliœmy granicê z Wêgrami, by przez

Tokaj, Morawy dotrzeæ do polskich Bieszczadów. 

Wyjazd ten by³ dla nas prawdziw¹ szko³¹

przetrwania (tylko jeden jedyny raz spaliœmy

w warunkach cywilizowanych), która na-

uczy³a nas tak¿e, ¿e myœlenie stereotypami

czêsto mo¿e przynieœæ wiele szkody i jest

bardzo niesprawiedliwe. Wspó³czesna Ru-

munia w niczym nie przypomina kraju z cza-

sów komunistycznych, gdzie wœród Polaków

by³a kojarzona przede wszystkim z waka-

cyjnym wypoczynkiem i handlem. To obec-

nie prê¿nie rozwijaj¹ce siê pañstwo, które

zapewne ju¿ nied³ugo stanie siê nowym

cz³onkiem Unii Europejskiej.

Wojciech Drzewicki
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Dzisiejsza rzeczywistoœæ zaska-

kuje wieloma trudnymi sytuacja-

mi. M³odzi ludzie borykaj¹ siê 

z trudnoœciami natury material-

nej, ale nie brakuje te¿ przykrych

sytuacji ¿yciowych zwi¹zanych

ze zdrowiem, rodzin¹ i szko³¹. 

W zwi¹zku z tym nauczyciele Po-

wiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-

nowie podjêli inicjatywê utwo-

rzenia Stowarzyszenie Pomocy

Uczniom PZS w Chojnowie

„WSPARCIE”, którego zadaniem

by³oby udzielanie pomocy mate-

rialnej uczniom oraz wyrówny-

wanie ich szans edukacyjnych.

Zdobywanie œrodków nie jest

spraw¹ ³atw¹. Nie mniej jednak

uda³o siê pozyskaæ od ró¿nych

wydawnictw bezp³atne egzem-

plarze podrêczników, które zos-

ta³y przekazane tym uczniom,

którzy potrzebowali ich najbar-

dziej. Innym sposobem pozyski-

wania funduszy jest opracowy-

wanie projektów edukacyjnych.

Wykorzystuj¹c t¹ mo¿liwoœæ, 

a równoczeœnie dostrzegaj¹c po-

trzeby naszej m³odzie¿y, grupa

osób pracuj¹ca w Stowarzysze-

niu postanowi³a wzi¹æ udzia³ 

w programie „Równaæ Szanse”.

Pierwszy przygotowany projekt

„Sia³a baba mak” niestety nie

uzyska³ akceptacji komisji „Re-

gionalnego Konkursu Granto-

wego – Równaæ Szanse 2005”.

Nie zra¿eni tym niepowodzeniem

autorzy przyst¹pili do opracowa-

nia nowego projektu pt. „Meta-

morfozy”.

Ku ich mi³emu zaskoczeniu ta

propozycja zyska³a uznanie eks-

pertów „Ogólopolskiego Konkur-

su Grantowego – Równaæ Szanse

2006”, a przyznana dotacja umo¿-

liwi jego realizacjê. 

Sponsorem programu „Równaæ

Szanse” jest Polsko – Amery-

kañska Fundacja Wolnoœci. Dzia-

³a ona na rzecz umacniania demo-

kracji i spo³eczeñstwa obywatel-

skiego, wyrównywania szans roz-

woju indywidualnego i spo³ecz-

nego oraz wspieranie gospodarki

rynkowej w Polsce, a tak¿e, w dal-

szej perspektywie i w miarê mo¿-

liwoœci, w innych krajach Europy

Œrodkowej i Wschodniej. Funda-

cja pragnie promowaæ: demokra-

cjê, wolnoœæ i poszanowanie praw

jednostki.

W Polsce administratorem fun-

duszów i organizatorem konkur-

sów jest Polska Fundacja Dzieci 

i M³odzie¿y. Fundacja chce poma-

gaæ w formowaniu siê pokolenia

odpowiedzialnych, twórczych ludzi,

aktywnie kszta³tuj¹cych w³asne

¿ycie i œrodowisko lokalne. Fun-

dacja przyznaje dotacje finanso-

we, organizuje szkolenia dla przed-

stawicieli w³adz samorz¹dowych,

liderów organizacji pozarz¹do-

wych i liderów nieformalnych grup

m³odzie¿owych. Prowadzi pro-

gramy szkoleniowe dla wycho-

wawców prezentuj¹ce nowe me-

tody pracy z m³odymi ludŸmi.

„Metamorfozy” - projekt nasze-

go Stowarzyszenia skierowany

jest do uczniów Powiatowego

Zespo³u Szkó³ w Chojnowie i ma

sprzyjaæ pokonywaniu wew-

nêtrznych i zewnêtrznych barier 

w d¹¿eniu do pe³nego rozwoju

osobowoœci. Poprzez uczestnictwo

w: warsztatach twórczej aktyw-

noœci, zajêciach biblio i socjo-tera-

peutycznych, zajêciach choreo-

graficznych, spotkaniach z ludŸ-

mi literatury, m³odzie¿ uaktywni

siê twórczo, wyzwoli swoje ukryte

mo¿liwoœci i prze³amie ma³omia-

steczkowe bariery. Planowane

spotkania i warsztaty odbywaæ siê

bêd¹ w powo³anym w internacie

szkolnym m³odzie¿owym klubie

„Metamorfozy”. 

Realizacja projektu trwaæ bêdzie

od lipca do kwietnia 2007 r. O jej

przebiegu bêdziemy starali siê infor-

mowaæ na bie¿¹co. Mamy nadzieje,

¿e osi¹gniemy zaplanowane cele.

Stowarzyszenie „Wsparcie”

„METAMORFOZY”

Dawno nie by³o czegoœ takiego. Koncert goni

koncert. Impreza nak³ada siê na imprezê. Cz³o-

wiek ³apie siê za g³owê i kieszeñ, ale póki 

w duszy gra muzyka – trzeba sobie pobrykaæ.

Jeszcze dobrze nie przebrzmia³y echa Dni Choj-

nowa, a tu na horyzoncie pojawi³y siê kolejne

muzyczne wyzwania. 

Tak jak zapowiadaliœmy, 16 czerwca w kawiarni

Jubilatka, nie po raz pierwszy, odby³ siê wieczór

muzyczny w klimatach bluesrockowych.

Po raz kolejny, w goœcinnych progach „Jubi-

latki”, zawita³ wêgliniecki THE TWISTERS.

Tym razem zespó³ zaserwowa³ praktycznie swój

w³asny repertuar. Kiedy nabierze on realnych

kszta³tów w postaci debiutanckiej p³yty? Tego

nie wiedz¹ nawet najstarsi górale. Z pewnoœ-

ci¹ jednak niejeden chojnowianin tak¹ p³ytê

umieœci³by na pó³ce. Frekwencja tego dnia nie

by³a imponuj¹ca, ale to pewnie za spraw¹ impre-

zy pn. „Piknik Reggae”, która mia³a miejsce

w tym czasie w pobliskim Micha³owie.

By³o to ju¿ druga edycja tej imprezy. Rozwój

wypadków tego dnia, by³ jak i muzyka reg-

gae zaskakuj¹co pozytywny wydŸwiêk. Ma³o

obie-cuj¹ca pochmurna aura, z ka¿d¹ godzin¹

za-czyna³a siê rozpogadzaæ. Kolejn¹ niespodz-

ian-k¹ by³ podstawiony autobus na dworcu, z

kur-sem pod sam¹ imprezê ZA DARMO w t¹ i

z po-wrotem. Piêtnaœcie minut i byliœmy na

miejscu. Bilety wstêpu w cenie symbolicznej

(10 z³). Oœmioro niez³ych wykonawców. Najeœæ

te¿ siê mo¿na by³o za kilka z³otych.

Umiejscowienie „Pikniku Regge” w Micha³o-

wie sprawi³o, ¿e z Chojnowa przyby³o sporo

ludzi. W przysz³oœci mo¿e to nie bêdzie „Przy-

stanek Woodstock”, ale klimat, a raczej mikro-

klimat bardzo podobny. Plusem jest to, ¿e orga-

nizatorzy nie szykuj¹ tzw. rozszerzonej for-

mu³y - inne style, inne subkultury. 100% reggae,

pozytywne wibracje w przyjaznych nastrojach.

W tym roku gwiazdami imprezy byli: BAK-

SHISH i VAVAMUFFIN. Pozosta³e zespo³y,

to te¿ nie amatorzy - s¹ ju¿ na „reggowym”

planie, ³adnych parê lat. 

Za rok „Piknik Reggae” ma potrwaæ dwa dni.

Mo¿e byæ ciekawie. Zachêcamy - daleko prze-

cie¿ nie jest. Id¹c œcie¿kami naszego podró¿-

nika i redakcyjnego kolegi Jurka Kucharskiego,

mo¿na dojœæ na miejsce w przeci¹gu 1,5

godziny. Zatem ju¿ mo¿na nabieraæ kondycji.

Piotr Misikiewicz
Fot. Bogdan Misikiewicz 

 

„Dwudniówka – imprezówka”

THE TWISTERS Chojnowskie pokolenie koncertowe 2006 r. (CHPK)
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MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych 

- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

INFORMUJE
W okresie wakacyjnym tj. od 26 czerw-

ca do 2 wrzeœnia:

* w soboty biblioteka jest nieczynna,

* Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y czyn-

ny jest od poniedzia³ku do pi¹tku (oprócz

œrody) od godz.10.00 do godz.16.00, 

w pozosta³ych placówkach – Dziale dla

Doros³ych i Filii nr 1- godziny otwarcia

bez zmian.

ZAPRASZA
Na wystawê prac plastycznych uczniów

klas I-III Szko³y Podstawowej nr 4 wy-

konanych na konkurs pod has³em „Szko³a

moim drugim domem” zorganizowa-

nym przez Gra¿ynê Koœnik i Annê Grabek

z okazji 2).lecia szko³y – Pl. Zamkowy 2,

I piêtro.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Sherrie West, Amy Cox - „ZANIM

DZIECKO ZACZNIE CZYTAÆ I

PISAÆ: ponad 300 zabaw teatral-

nych, które przygotuj¹ dziecko do

póŸniejszej nauki czytania i pisania”

Zabawy zaprezentowane w tej ksi¹¿ce

zosta³y zaprojektowane w taki sposób,

by daæ dziecku mo¿liwoœæ odkrywania

pojêæ zwi¹zanych z piœmiennoœci¹ w na-

turalnych warunkach. Gdy maluchy an-

ga¿uj¹ siê w zabawy z podzia³em na role,

u¿ywaj¹ druku w znacz¹cy sposób.

Eric-Emmanuel Schmitt - „DZIECKO

NOEGO”

Kolejna ksi¹¿ka autora „Oskara i pani

Ró¿y”.

W okupowanej Belgii katolicki ksi¹dz

ukrywa ¿ydowskiego ch³opca Josepha.

Ch³opcu udaje siê prze¿yæ, odnajduje

rodziców i po latach opowiada swoj¹ his-

toriê. Eric-Emmanuel Schmitt znowu

nas zaskakuje, wzrusza i sk³ania do

refleksji. Ta oparta na autentycznych

wydarzeniach opowieœæ o innoœci, tole-

rancji i poszukiwaniu to¿samoœci ma

wymiar uniwersalny. £¹czy humor z po-

wag¹ i udowadania, ¿e o dobru mo¿na

mówiæ w sposób prosty, piêkny, a za-

razem pozbawiony sentymentalizmu.

Dzia³ dla Doros³ych:

Marek Krajewski - „KONIEC

ŒWIATA W BRESLAU”

„WIDMA W MIEŒCIE BRESLAU”

Marek Krajewski jest filologiem klasycz-

nym, wyk³adowc¹ na Uniwersytecie

Wroc³awskim. Jego debiutanck¹ powieœæ

„Œmieræ w Breslau” (1999), od której roz-

pocz¹³ siê cykl krymina³ów Eberhardem

Mockiem, doskonale przyjêli czytelnicy

polscy i niemieccy. Wydany w 2003 r.

„Koniec œwiata w Breslau” uhonorowa-

ny zosta³ przez Stowarzyszenie Mi³oœ-

ników Krymina³u i Powieœci Sensacyjnej

„Trup w szafie” nagroda „Wielkiego Ka-

libru” za najlepsz¹ polsk¹ powieœæ kry-

minaln¹ roku. Mieszkañcy Dolnego Œl¹ska

przyznali tej ksi¹¿ce w plebiscycie wro-

c³awskich mass mediów „Dolnoœl¹ski

Brylant Roku 2003”. W przygotowaniu

ostatnia czêœæ cyklu o Mocku - ”Festung

Breslau”.

Wakacje z MDK
Miejski Dom Kultury w Chojnowie zaprasza w czasie wakacji:

1. Seniorów – do Wakacyjnego Klubu Seniora – w ka¿dy wtorek o godz. 9.00.

Pierwsze spotkanie 4 lipca br. lek. med.  H. Pañków bêdzie opowiada³ 

o tym, jak radziæ sobie z upa³ami. Bêdzie te¿ mo¿na zmierzyæ nieodp³atnie

ciœnienie (spotkanie w kawiarence MDK). 11 lipca o godz. 9.00 pierwsza

czêœæ filmu „Jan Pawe³ Wielki”.

2. Dzieci – na Wakacyjne Spotkania z Bajk¹. W ka¿d¹ œrodê o godz. 9.00

pocz¹tek bajkowego seansu.

3. Amatorów muzyki – do Wakacyjnego Klubu Mi³oœników Muzyki. W ka¿dy

czwartek o godz. 19.00. 6 lipca – koncert Deep Purple w Kalifornii w roku 1974 

i fragmenty koncertów Creedence Clearwater Revival. Wstêp – 5 z³.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej,

po³o¿onej przy ul. Paderewskiego w Chojnowie:

Przetarg ograniczony jest do w³aœcicieli nieruchomoœci

przyleg³ych do dzia³ki nr 75/1, gdy¿ sprzedawana

dzia³ka nie mo¿e stanowiæ samodzielnej nieruchomoœci

i zostanie przy³¹czona do ksiêgi wieczystej, za³o¿onej

dla nieruchomoœci przyleg³ej. Zg³oszenia uczestnictwa

w przetargu nale¿y dokonaæ w formie pisemnej do dnia

31 lipca 2006 r. w pok. nr 6 tut. Urzêdu, do³¹czaj¹c aktual-

ny odpis z ksiêgi wieczystej, potwierdzaj¹cy prawo

w³asnoœci do nieruchomoœci przyleg³ej.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób

trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Na dzia³ce

(od strony chodnika) rosn¹ 4 drzewa wieloletnie 

(3 modrzewie i 1 buk). 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 sierpnia 2006 r.

o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie, Pl. Zamkowy 1.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y

wp³aciæ do dnia 31 lipca 2006 r. na konto Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620

000040 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 prze-

targów 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¿  200,00 z³.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny

nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwró-

cone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-

wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,

pozosta³ym osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,

wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy

w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem

umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od

zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utra-

tê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesie-

niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Za-

strzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnio-

nej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod

numerem 076-81-86-680.
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* 21 czerwca z niestrze¿onego parkingu przy ul. Sa-

morz¹dowej w Chojnowie n/n sprawca dokona³

kradzie¿y samochodu marki VW T – 4 nale¿¹-

cego do mieszkañca osiedla wymienionej ulicy.

Postêpowanie prowadzi KP w Chojnowie.

* 23 czerwca na terenie remontowanego dworca

PKP w Chojnowie dosz³o do wypadku przy pracy.

Pracownik firmy remontowej podczas prac bu-

dowlanych straci³ równowagê i wpad³ do 3 me-

trowego wykopu doznaj¹c przy tym z³amania

nogi. Postêpowanie prowadzi KP w Chojnowie.

* Funkcjonariusze KP w Chojnowie w okresie od

20 do 28 czerwca 2006 roku zatrzymali 4 osoby

poszukiwane listami goñczymi do odbycia kary

pozbawienia wolnoœci oraz 6 nietrzeŸwych

kieruj¹cych.

W w/w okresie na terenie Chojnowa dosz³o do 7

kolizji drogowych. Funkcjonariusze KP w Choj-

nowie apeluj¹ o zachowanie ostro¿noœci podczas

poruszania siê pojazdami, szczególnie w upalne dni.

Z ksi¹¿ki
wydarzeñ kp

Aspirant R. Lipiñski ma du¿e szanse w ry-

walizacji z kolegami z pozosta³ych woje-

wództw, etap dolnoœl¹ski wygra³ bowiem 

z du¿¹ przewag¹. 

- Obawia³em siê konkurencji, w której na-

le¿a³o wykazaæ siê umiejêtnoœciami jazdy

motocyklem, nie siedzia³em na motorze co

najmniej od 10 lat. Zdawa³em sobie jednak

sprawê, ¿e mam na tyle du¿y zapas punk-

towy, ¿e spokojnie, nie nastawiaj¹c siê na

czas przejazdu, tylko dok³adnoœæ, mog³em

zaliczyæ tê konkurencjê bez punktów kar-

nych. Ta strategia zaowocowa³a kolejnymi

cennymi punktami.

Nasz reprezentant najwiêkszymi umiejêt-

noœciami wykaza³ siê w strzelaniu, pierw-

szej pomocy i kierowaniu ruchem. Okazuje

siê, ¿e ta ostatnia konkurencja nie jest taka

prosta. Sêdziowie oceniaj¹ nie tylko p³yn-

noœæ prowadzenia ruchu drogowego czy

znajomoœæ przepisów, ale tak¿e elegancjê 

i prezencjê funkcjonariusza podczas czyn-

noœci, a tego na ogó³ nie mo¿na siê

nauczyæ – to siê po prostu ma.

Z naszych informacji wynika, ¿e R. Lipiñski

jest pierwszym w edycji tego konkursu

policjantem z by³ego legnickiego, który

zaszed³ do œcis³ego fina³u i bêdzie rywali-

zowa³ o tytu³ najlepszego w kraju.

- Wszyscy jesteœmy bardzo dumni z taty –

mówi 10.letnia Justynka. – Bêdziemy trzy-

maæ kciuki i dopingowaæ go na odleg³oœæ.

Ale nawet jeœli nie zdobêdzie pierwszego

miejsca dla nas zawsze bêdzie najlepszym

tat¹ i policjantem na œwiecie.

Ojciec z pewnoœci¹ jest autorytetem dla

14.letniego Macieja, który ju¿ dziœ wie, ¿e

pójdzie w œlady taty. Maj¹c taki wzorzec,

za kilkanaœcie lat mo¿emy spodziewaæ siê

kolejnego wywiadu, tym razem z Maciejem,

który byæ mo¿e powtórzy sukces rodzica.

Nagrod¹ w tym konkursie by³ awans do

kolejnego etapu i satysfakcja. Najlepszy

funkcjonariusz Dolnego Œl¹ska z pewnoœ-

ci¹ mo¿e jednak liczyæ na specjalne wy-

ró¿nienie ze strony swoich prze³o¿onych,

uznanie kolegów i uœciski od najbli¿szych.

To cenniejsze ni¿ darowane prezenty.

eg

W dniach 16-17-18 czerwca, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubinie

odby³ siê Ogólnopolski Turniej Pi³ki Rêcznej dziewcz¹t i ch³opców.

Turniej rozgrywany by³ w czterech kategoriach wiekowych z udzia-

³em 22 zespo³ów z Lubina, Koszalina, Zielonej Góry, Dobrzynia

Wielkiego (poznañskie), Opola i Chojnowa.

W najm³odszej grupie wiekowej wyst¹pi³y reprezentantki choj-

nowskiej „czwórki”.

Wypad³y wrêcz wspaniale, zajmuj¹c drugie miejsce w swojej grupie

wiekowej.

Tutaj trzeba nadmieniæ, ¿e by³y one najm³odszymi uczestniczkami

turnieju, gdy¿ wiêkszoœæ z tych dziewcz¹t, a by³o ich 12, to uczennice

klas pi¹tych.

Trzeba je pochwaliæ za niezwyk³¹ ambicjê, wolê ducha, walkê „z

zêbem” i zaanga¿owanie. Uleg³y jedynie najlepszej obecnie dru¿ynie

w Polsce w tej grupie wiekowej - mistrzyniom Polski z Lubina.

Czo³owa trójka 
1. Miejsce UKS „Wiktoria” SP– 3 Lubin (Mistrz Polski w roku

szkolnym 2005/2006)

2. Miejsce Klub Pi³ki Rêcznej SP – 4 Chojnów

3. Miejsce MOS SP – 24 Opole.

Dru¿yna chojnowska wyst¹pi³a w sk³adzie:

Justyna Jamry (3), Justyna Himniak (16), Malwina G³ogocka (14),

¯aneta Kot (5), Weronika Franczak (12), Klaudia ¯elichowska (10),

Aleksandra Zawadzka (5), Kinga Michalska, Karolina Serkies (4),

Sylwia Bodes (6), Diana Saj, Klaudia Rak.

Trener zespo³u: Bronis³aw Konarski

Reprezentantkom chojnowskiej „czwórki” moc najlepszych ¿yczeñ,

zdrowia, jak najlepszych wyników w nauce, jeszcze lepszych wyników

w sporcie, mi³ego wypoczynku, a w najbli¿szym roku szkolnym z nowymi

si³ami, jeszcze wy¿szych lokat w ich ulubionej dyscyplinie sportowej ¿yczy

opiekun zespo³u - Bronis³aw Konarski.

PPPPiiii eeeerrrrwwwwsssszzzzyyyy     wwww    wwwwoooojjjj eeeewwwwóóóóddddzzzz ttttwwwwiiii eeee

Funkcjonariusze KP w Chojnowie 
zwracaj¹ siê z proœb¹ o rozwagê 

przy otwieraniu okien i drzwi
balkonowych niskich kondygnacji,

zw³aszcza w nocy. W³aœciciele
mieszkañ pogr¹¿eni w g³êbokim œnie

nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e w tym
czasie „nocni z³odzieje”, korzystaj¹c

z okazji wchodz¹ przez okna 
do mieszkañ i okradaj¹ je.

Ponadto, gdy opuszczamy mieszkanie
równie¿ pamiêtajmy o zamykaniu
okien i drzwi balkonowych. Nato-
miast, gdy wybieramy siê na urlop

poinformujmy o tym s¹siadów, prosz¹c
o dogl¹danie naszego dobytku.

Chojnowianin - Ryszard Lipiñski zosta³ najlepszym na Dolnym
Œl¹sku funkcjonariuszem ruchu drogowego. Awansowa³ tym sa-
mym do ogólnopolskiego etapu, tego presti¿owego konkursu.

Tu¿ za mistrzyniami
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DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom o pow. u¿ytkowej 266 m2 w Choj-
nowie, komfortowy, ocieplony, ogrzewanie pod³ogo-
we, podwójny system ogrzewania (gaz i na drzewo)
kominek, zimowy ogród, okna termiczne, 4 sypialnie,
2 ³azienki, salon, wc goœcinne, kuchnia zabudowana 
z jadalni¹, dom ca³y podpiwniczony, dzia³ka w³asnoœ-
ciowa o pow. 650 m2, ogród zagospodarowany. Wartoœæ
obiektu – 475 tys. z³, cena sprzeda¿y 370 tys. z³, mo¿-
liwoœæ zap³aty w euro lub dolarach, dom wolny od
1.08.2006r. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy w Chojnowie, wybudo-
wany w 2005 r., stan surowy, zadaszony, dachówka
ceramiczna, ogrodzony. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam dom poniemiecki na wsi (Jadwisin) o pow.
88 m2 – cena 50 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. (076) 877-37-13.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe, 
o pow. 62,23 m2, w 2.piêtrowym budynku, 3 pokoje,
wc osobno, komfort, centrum, Ip., ceg³a, œrodkowe,
balkon, du¿a piwnica. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-65-12
po godz. 18.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
przy ul. Koœciuszki, o pow. 65 m2, Ip., 3 pokoje, wew-
nêtrzne, ciep³e, suche, s³oneczne, du¿a piwnica i ko-
mórka, cena 65 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0697-740-815. 

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie na
parterze – 64 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, po
remoncie przy ul. Cichej. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-14-
06 lub 0694-880-181.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze
przy ul. Sikorskiego, o pow. 64 m2, II p., 3 pokoje, wc
osobno, cena 75.000 z³. Wiadomoœæ tel. 0608-203-451
lub 0608-203-467.

Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie przy
ul. Kiliñskiego, pow. 57,5 m2, 3-pokojowe, I piêtro, œrodko-
we, sieæ kablowa, Internet. Wiadomoœæ: tel. (076) 81-87-161.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budow-nictwie przy ul. M.Reja w Chojnowie, o pow.
49,9 m2. Wiadomoœæ: tel. 0608-577-175.

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 3.pokojowe przy
ul. Kiliñskiego, IIIp., Wiadomoœæ: tel. 0604-672-111.

Kupiê dom w Chojnowie b¹dŸ okolicy, mo¿e byæ w
zabudowie bliŸniaczej. Wiadomoœæ: tel. 0604-919-663.

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie, 110 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, pomieszczenie gospodarcze
z mo¿liwoœci¹ przebudowy na pokój, na dwa mniejsze
ewentualnie jedno o mniejszym metra¿u z wygodami.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-57.

Zamieniê mieszkanie 2.pokojowe, po remoncie w nowym
budownictwie w centrum Chojnowa na kawalerkê o pe³-
nym standardzie w nowym lub starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-64-82.

Posiadam do wynajêcia kawalerkê w Rokitkach. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-66-44 lub
0606-331-836.

AUTO-MOTO
Sprzedam alufelgi do BMW-5 lub BMW-3 Cupe,
opony zimowe z felgami stalowymi, nowe do Forda
Eskorta oraz inne rozmiary opon – letnie i zimowe.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-296.

Przyjmê wszystkie rodzaje aut w zamian za wyreje-
strowanie, kasacja. Wiadomoœæ: tel. 0693-804-144.

Sprzedam silnik benz. 1,6 kompletny, skrzynia biegów
(5), od OPLA Kadeta oraz inne czêœci z dmonta¿u.
Wiadomoœæ: tel. 0609-124-887.

PRACA
Je¿eli chcesz ³atwo i przyjemnie zarobiæ – do³¹cz do
konsultantów firmy Avon. Wiadomoœæ: tel. 0608-693-675
lub (076) 818-86-19.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
862-69-67 lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê w Czernikowicach, o pow. 60 ar z
mo¿liwoœci¹ podzia³u na mniejsze. Wiadomoœæ: tel.
(076) 817-89-41. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 15 arów, na nowopow-
staj¹cym osiedlu domków jednorodzinnych w Konra-
dówce, plus media. Wiadomoœæ: tel. (076) 877-38-71
lub 0887-231-863.

Sprzedam dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ 
w Konradówce, uzbrojone, przy g³ównej drodze,
blisko koœcio³a, rzeka, las, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0609-124-887.

OG£OSZENIA DROBNE

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

tel. (076) 818-80-50 ; 
0696-468-441

FFFFiiii rrrrmmmmaaaa     „„„„AAAAPPPPIIIISSSS”””” Emerytura 
to nie ruletka

Nie daj siê
wylosowaæ!

PrzyjdŸ do 
Commercial Union

· Jesteœmy od 6 lat 
w czo³ówce OFE·Nie znikniemy z rynku·Mamy najni¿sze 
koszty zarz¹dzania

Agent 
El¿bieta Makowiec

Tel. (076) 81-88-323
0606-143-805

Firma Kret i S-ka 

zatrudni absolwenta 
wydzia³u mechanicznego

politechniki 
(kierunek: budowa maszyn,

napêdy i sterowania, itp.) 

na stanowisku projektanta.

Niezbêdna znajomoœæ wykonywania
dokumentacji technicznej w formie

elektronicznej (AutoCad).
CV proszê sk³adaæ w sekretariacie

firmy – ul. Fabryczna 1.

Uchwa³a Nr LVIII/280/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia20 czerwca 2006 r.

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

Na podstawie art. 3 pkt. 2, art.6 ust.1 pkt. 6, art. 40,
art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
i 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 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastêpuje:

§ 1
Uznaje za podlegaj¹ce ochronie jako pomniki przy-
rody drzewa znajduj¹ce siê w wykazie stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Celem ochrony jest zachowanie drzew wyró¿niaj¹cych
siê swym wiekiem, gruboœci¹ pni i rozmiarami koron,
posiadaj¹cych szczególn¹ wartoœæ przyrodnicz¹ oraz
prezentuj¹cych walory estetyczne, krajobrazowe,
naukowe i dydaktyczne.

§ 3
W stosunku do drzew objêtych ochron¹ jako pomniki
przyrody zabrania siê:
a. ich wycinania,
b. uszkadzania ich czêœci nadziemnej i podziemnej,
c. rozniecania ognia w ich bezpoœrednim s¹siedztwie,
d. umieszczania na pniach znaków, napisów i reklam,
e. ska¿ania gleby jakimkolwiek substancjami chemicznymi,
f.  wchodzenia na drzewa.

§ 4
Nadzór nad pomnikami przyrody wymienionymi w § 1
sprawowaæ bêdzie Burmistrz Miasta Chojnowa.

§ 5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Uchwa³a  Nr LVII/272/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006.

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

samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póŸ. zm.) i art. 188 ust. 2

pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r.

Nr 249, poz. 2104, Dz.U Nr 169, poz.1420.), Rada  Miejska Chojnowa uchwala,

co nastêpuje: 

§ 1.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006 zgodnie z za³¹czni-

kami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. 

Plan dochodów po zmianach  wynosi 26.975.220z³

Plan wydatków po zmianach wynosi 29.087.322z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 2.490.237 z³

Plan rozchodów po zmianach wynosi 378.135 z³

§ 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

Uchwa‡a  Nr LVIII/276/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póŸ. zm.) 
i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz.U Nr 169, poz.1420.), Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1.
Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006 zgodnie z za-
³¹cznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. 
Plan dochodów po zmianach  wynosi 27.030.799 z³
Plan wydatków po zmianach wynosi 29.142.901 z³
Plan przychodów po zmianach wynosi 2.490.237 z³
Plan rozchodów po zmianach wynosi 378.135 z³

§ 3.
W uchwale Nr LI/248/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok w § 13 dodaje siê
pkt. 7 o treœci “do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja
jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty
up³ywa w roku nastêpnym”.

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w “Gazecie
Chojnowskiej”.

Przewodnicz„cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk



Zas³u¿one
wakacje


