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Sowieckie piek³o 1939 – 1956
Pod takim tytu³em od 6 grudnia 

w Muzeum Regionalnym eksponowana
jest wystawa poœwiêcona deportacjom 

i ¿yciu Polaków na zes³aniu

Miejskie remonty
Zakoñczono prace przy remoncie chodnika

³¹cz¹cego ulicê Chmieln¹ 
z Piotra Skargi 

Konie i jeŸdŸcy oraz inne
koñskie sprawy...

We wtorek 21 listopada w Stadninie
Koni w Jaroszówce odby³o siê coroczne

œwiêto, organizowane przez uczniów
Technikum Hodowli Koni – Hubertus 2006

Spektakle korczakowców
Trzy lata temu SP4 poszerzy³a swój przegl¹d
teatralny o „Dolnoœl¹skie spotkania teatralne

placówek korczakowskich”

Sesje nowej kadencji
27 listopada, kilkanaœcie dni 
po wyborach, rada miejska

rozpoczê³a pracê
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* Wielofunkcyjne boisko przy ul. Ma³achow-
skiego ma ju¿ nawierzchniê z trawy syntetycz-
nej, trwaj¹ prace przy monta¿u ogrodzenia. 

* Zakoñczono budowê oœwietlenia przy ul. Tu-
wima i Matejki. W dalszej kolejnoœci bêdzie
budowane oœwietlenie ulic Konopnickiej, Orze-
szkowej i Wyspiañskiego.

* W ostatnim okresie zakoñczono wymianê
nawierzchni chodnika ³¹cz¹cego ulicê Piotra
Skargi z Chmieln¹, oraz odcinek na rogu ulic
Reja-Szpitalna. Trwaj¹ prace przy wymianie
nawierzchni chodnika przy ul. Œciegiennego.

* K³adka nad rzek¹ Skor¹ jest ju¿ dopuszczo-
na do ruchu pieszego. 

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 zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie infor-
muje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu:
1) w dniach 30.11.2006 r. do 21.12.2006 r.:
- wykazu lokalu u¿ytkowego przeznaczo-
nego do sprzeda¿y na rzecz najemcy, znaj-
duj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
Rynek 23 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 30 listopada 2006 r. Nr 125/2006).
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 Choj-
nowie w terminie do dnia 11.01.2007 r.
2) w dniach od  01.12.2006 r. do 22.12.2006 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemców, znajduj¹cych siê 
w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 21,
ul. Drzyma³y 13, ul. Koœciuszki 21, ul. Sa-
morz¹dowej 4a (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 1 grudnia 2006 r. Nr 126/2006).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 12.01.2007 r.

Kolejna nagroda dla firmy „Kret i S-ka”
Platforma do ciêcia wielkogabarytowych prze-
mys³owych kominów ceramicznych – innowa-
cyjne urz¹dzenie in¿ynierów chojnowskiej firmy
„Kret i S-ka” uzyska³o drug¹ lokatê na presti-
¿owym konkursie Euroregionu Nysa „Inno-
wacje 2006”.
„Kret” w tym roku rywalizowa³ z blisko 50.
firmami z Polski, Niemiec i Czech, które zg³o-
si³y do konkursu innowacyjne pomys³y 
z ró¿nych bran¿. 
Swoj¹ nagrodê pracownicy odebrali 24 listo-
pada w Niemczech.
– Zdobywane nagrody i tytu³y podnosz¹ presti¿
firmy, a nam daj¹ satysfakcjê i zadowolenie 

z wykonywanej pracy - mówi¹ laureaci. – I nie
ma dla nas mniej lub bardziej wa¿nych wyró¿-
nieñ. Ka¿de z nich potwierdza profesjonalizm
zarz¹dzania firm¹ i wysokie kwalifikacje za³ogi. 
Nagroda „Innowacje 2006” jest jedn¹ z wielu,
jakie w swojej wieloletniej dzia³alnoœci otrzy-
ma³o to chojnowskie przedsiêbiorstwo. 

Szczepionki przeciw grypie
W Przychodni Rejonowej w Chojnowie s¹ jeszcze
dostêpne szczepionki przeciw grypie.
Szczepienie przeciw grypie jest najlepsz¹ me-
tod¹ zabezpieczenia siê zarówno przed t¹ cho-
rob¹ jak i przed powa¿nymi powik³aniami mo-
g¹cymi wyst¹piæ po zachorowaniu jak:
- zapalenie p³uc,
- zapalenie opon mózgowych,
- zapalenie miêœnia sercowego.
Najlepiej zabezpieczyæ siê przed gryp¹ szczepi¹c
siê w okresie jesienno-zimowym tak, aby w okre-
sie szczytu zachorowañ, który rozpoczyna siê
na prze³omie stycznia i lutego, organizm posiada
ju¿ wytworzony w³asny poziom przeciwcia³
potrzebny do walki z wirusami.
Szczególnie zaleca siê szczepienie przeciw grypie:
- przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewy-
dolnoœæ uk³adu kr¹¿enia i oddychania oraz nerek),
- w stanach obni¿onej odpornoœci,
- w podesz³ym wieku,
- a tak¿e pracownikom s³u¿by zdrowia, szkolnic-
twa, handlu, transportu, budownictwa i pra-
cuj¹cym na otwartej przestrzeni.

Œwi¹teczne zaproszenia
* 10 grudnia o godz. 16 zapraszamy mieszkañ-
ców Chojnowa na œwi¹teczny kiermasz kartek
i wyrobów œwi¹tecznych, który odbêdzie siê 
w kawiarence Miejskiego Domu Kultury. Podczas
kiermaszu poznamy tak¿e laureatów konkursu
na naj³adniejsza kartkê i bo¿onarodzeniowy stroik.

* Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie za-
prasza mieszkañców Chojnowa na koncert ko-
lêd, który odbêdzie siê 21 grudnia w sali im-
prez Miejskiej Biblioteki Publicznej o godz. 16.00.
Uczniowie Ogniska wprowadz¹ s³uchaczy 
w œwi¹teczny klimat wykonuj¹c m.in. na pia-
ninie, skrzypcach i gitarze tradycyjne kolêdy 
i pastora³ki. Zapraszamy!

Artystyczna terapia
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 – klasa IIc
wych. Alicja Gac i klasa IIIb wych. Alina Bijak,
od kilku miesiêcy dbaj¹, by w korytarzach Urzêdu
Miejskiego czas mija³ w przyjemnym klimacie.
Zgodnie z porami roku dzieci funduj¹ mieszkañ-
com barwn¹ wystawê. Jeszcze nie tak dawno
korytarz urzêdu zdobi³y jesienne liœcie i kolo-
rowe s³oiki z „przetworami babuni”, a od kilku
dni podziwiaæ tu mo¿na przepiêkn¹ wystawê
zimowo-bo¿onarodzeniow¹. Dominuj¹ w niej
œwi¹teczne ozdoby i miko³ajkowe dodatki, które
przyci¹gaj¹ wzrok ka¿dego kto odwiedza urz¹d.

Z dedykacj¹ dla chojnowian
Polski Zwi¹zek Filatelistów Ko³o w Chojnowie
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chojno-
wie serdecznie zapraszaj¹ na wystawê zbiorów
filatelistycznych Hansa Joachima Kuhnerta. 

5 grudnia w salach MBP odby³o siê uroczyste
otwarcie niecodziennej wystawy z udzia³em
chojnowianina Hansa Joachima Kuhnerta,
obecnie mieszkañca Kamiennej Góry, który
jako pasjonat i spo³ecznik wielokrotnie zosta³
wyró¿niony dyplomami i odznaczeniami, jest
tak¿e posiadaczem z³otej odznaki Zas³u¿ony
dla Polskiej Filatelistyki. Prezentowane zbiory,
to eksponaty pokazywane i nagradzane na

wielu krajowych i zagranicznych wystawach.
W swoim hobby ³¹czy dwie pasje – czynne wêd-
karstwo i filatelistykê, st¹d np. zbiory pt. „Wêd-
karstwo”, „Ryby – impresje na temat” czy „Z ry-
bami na Ty”. Dodaæ nale¿y, ¿e to najwiêksza 
w Polsce i jedna z najbogatszych w Europie
kolekcja poœwiêcona wêdkarstwu.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w holu MBP do 
15 stycznia.

Matematyczne pomoc
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
organizuje darmowe zajêcia uzupe³niaj¹ce z ma-
tematyki dla uczniów szkó³ gimnazjalnych.
Zg³oszenia zainteresowanych korepetycjami
przyjmowane s¹ w ka¿dy pi¹tek miêdzy godz. 18
a 19 w siedzibie Barki przy ul. Drzyma³y 4. 

Awans na koniec roku
28 listopada sala obrad Urzêdu Miejskiego
goœci³a kilkunastu funkcjonariuszy policji. 
Komendant Miejskiej Policji w Legnicy insp. Jan
Król, zastêpca komendanta Komisariatu Policji 
w Chojnowie podkom. Adam Pyrz oraz bur-
mistrz miasta Jan Serkies wrêczyli tego dnia
awanse chojnowskim policjantom. Rozkazem
personalnym z dnia 10 listopada komendant
wojewódzki mianowa³ na stopieñ m³. asp. Annê
Mazurek, Mateusza Itkowiaka, Wojciecha
Klimkowskiego, Bernarda Nowaka, Lucjana
Reszkê, Henryka Rokitê, Stanis³awa Szew-
czyka, Dariusza Ziemiañskiego i Andrzeja
¯aka oraz na stopieñ sier¿. Piotra Demiañczu-
ka i Wojciecha Piwowarczyka. 



Komendant Król wrêczaj¹c awanse podkreœli³,
¿e chojnowska jednostka jest wiod¹c¹ na tere-
nie by³ego województwa legnickiego w zakre-
sie wykrywalnoœci przestêpstw, co zawdziêcza
profesjonalnej za³odze i oddanym swej s³u¿bie
funkcjonariuszom. 

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju
Wkrótce bêdziemy œwiêtowaæ Narodzenie
Jezusa Chrystusa. W tym szczególnym okresie
chojnowscy harcerze przejmuj¹ od skautów
austriackich Betlejemskie Œwiat³o Pokoju.
Nios¹ to œwiat³o m³odym i starszym, biednym
i bogatym, z ¿yczeniem, aby mocno œwieci³o.

W Chojnowie przekazanie Betlejemskiego
Œwiat³a Pokoju odbêdzie siê w pi¹tek podczas
wieczornej Mszy œw. Po odbiór Betlejemskie-
go Œwiat³a zapraszamy mieszkañców 22 grud-
nia po Mszy œw., a tak¿e do harcówki w Domu
Chemika do godz. 20. Œwiate³ko mo¿na tak¿e
odebraæ w harcówce 23 grudnia w godz. 11 – 19. 

Nowa sekcja
Od 15 stycznia przy Gimnazjum nr 2 uru-
chomiona zostanie sekcja kolarska UKS
„Oriens”. Dzieci i m³odzie¿ zainteresowane t¹
dyscyplina sportow¹ prosimy o zg³oszenia 
w sekretariacie gimnazjum lub o kontakt 
z Eugeniuszem Bobiowskim pod numerem 
tel. (076) 8191503.
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Wyrazy wspó³czucia
w zwi¹zku ze œmierci¹ 

Ojca

dr Jackowi Królowi 
sk³adaj¹ wspó³pracownicy

Przychodni Rejonowej 
w Chojnowie.

Wyrazy wspó³czucia 
z powodu œmierci 

Ojca 

kole¿ance Ewie Szlêk 

sk³adaj¹ pracownicy 
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

oraz burmistrz 
i przewodnicz¹cy rady.

Wigilia dla samotnych
21 grudnia 2007r 

o godz. 17.00

Zapraszamy na uroczyst¹
Kolacjê Wigilijn¹ -

- Sto³ówka 
Szko³y Podstawowej nr 3, 

ul. Witosa 32

Dolnoœl¹ski Oœrodek
Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny

„Niebieski Parasol” 

Szczegó³owe informacje 
i zg³oszenia pod nr telefonu (076)
818-82-56 – p. Renata Bisiorek

Burmistrz Miasta,

Przewodnicz¹cy Rady 

oraz radni Rady Miejskiej 

sk³adaj¹ 

Krzysztofowi Grzechowi 

wyrazy g³êbokiego

wspó³czucia 

z powodu œmierci 

matki.

Zdrowych,  
spokojnych  
i  rodzinnych  

Œwi¹t  Bo¿ego
Narodzenia  

oraz  wszelkiej
pomyœlnoœci  
w  2007  roku

Klientom  
Banku

Zachodniego
WBK  S.A.  
i  wszystkim

mieszkañcom
Chojnowa  

¿ycz¹    pracownicy
BZ  WBK  S.A.  1

Oddzia³u  
w  Chojnowie.

oorrggaanniizzuujjjj ee     
zzaabbaawwêê    ssssyyllwweessssttrrooww¹¹¹¹

ww    DDDDoommuu    CChheemmiikkaa
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27 listopada, kilkanaœcie dni po wyborach, rada miejska rozpoczê³a

pracê. Pierwsz¹ sesjê zainaugurowa³ ustêpuj¹cy z funkcji przewodni-

cz¹cego rady Tadeusz Bobyk, który przywita³ zebranych i pogratulo-

wa³ radnym oraz burmistrzowi wygranej w tegorocznych wyborach

samorz¹dowych.

Prowadzenie sesji, zgodnie z ustaw¹ przej¹³ najstarszy radny Józef

Kulas, który wspólnie z najm³odszym radnym Mariuszem Kowalczy-

kiem przeprowadzili uroczyste œlubowanie. Po tym akcie J. Kulas za-

rz¹dzi³ wybory przewodnicz¹cego rady. Powo³ana spoœród radnych

komisja skrutacyjna, po przeliczeniu g³osów og³osi³a, ¿e przewod-

nicz¹cym rady, wybranym jednog³oœnie, zosta³ Jan Skowroñski.

Tu¿ po przekazaniu przez Tadeusza Bobyka insygniów w³adzy nowe-

mu przewodnicz¹cemu przyst¹piono do wyboru wiceprzewodnicz¹-

cego, którym zosta³ Józef Kulas.

Jan Serkies, ponownie wybrany w wyborach samorz¹dowych na

funkcjê burmistrza z³o¿y³ œlubowanie na kolejnej sesji, która odby³a

siê w miniony wtorek. Na tym posiedzeniu podjêto uchwa³ê w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych

terenów Pó³nocnej Jednostki Produkcyjnej w Chojnowie, powo³ano

tak¿e komisje sta³e miejskiej rady. 

Komisja Rewizyjna: Chrz¹szcz Aleksandra, Cieœla Maciej, Czapska

Krystyna, Grzech Krzysztof, £azarewicz Ryszard, Ostropolski

W³adys³aw, Tarkowski Jan, Walasek Lilia. 

Komisja Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury:

Chopkowicz Jacek, Czapska Krystyna, Grzech Krzysztof, Kowalczyk

Mariusz, Kulas Józef, Matuszewski Andrzej, Wrotna Jolanta.

Komisj Oœwiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeñstwa: Cieœla Maciej,

Czapska Krystyna, Kowalczyk Mariusz, £azarewicz Ryszard, Matu-

szewski Andrzej, Rusiecki Andrzej, Tarkowski Jan, Walasek Lilia.

Komisja Zdrowia, Ochrony Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych:

Chopkowicz Jacek, Chrz¹szcz Aleksandra, Kulas Józef, Ostropolski

W³adys³aw, Rusiecki Andrzej, Skowroñski Jan, Walasek Lilia,

Wrotna Jolanta.
eg

Sesje nowej kadencji

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr XLIX/227/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005r. 
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych (Dz.Urz. Woj.
Dolnoœl¹skiego z dnia 9 grudnia 2005r. Nr 247, poz. 3912).

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007r. oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Jan Skowroñski
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Sowieckie  piek³o  
1939  –  1956

Pod takim tytu³em od 6 grudnia w Muzeum

Regionalnym eksponowana jest wystawa

poœwiêcona deportacjom i ¿yciu Polaków na

zes³aniu.

Ekspozycja sk³ada siê z materia³ów archiwal-

nych i zdjêæ ze zbiorów Archiwum Akt Nowych

w Warszawie, Archiwum Dokumentacji

Mechanicznej w Warszawie, Centralnego

Archiwum Wojskowe w Rembertowie,

Hoover Institution, Stanford, USA, Instytutu

Pamiêci Narodowej, Oœrodka Karta w War-

szawie, Pañstwowego Muzeum na Majdanku

w Lublinie i osób prywatnych.

Wystawa dedykowana jest wszystkim, którzy

przeszli Golgotê Sybiru i przyœwieca jej motto

„Je¿eli my o nich zapomnimy, to Bóg niech

zapomni o nas”.

W otwarciu wystawy, udzia³ wziêli cz³onkowie

chojnowskiego ko³a Zwi¹zku Sybiraków,

w³adze miasta, zaproszeni goœcie i mieszkañ-

cy Chojnowa. Zdjêcia, cytaty wypowiedzi

deportowanych, dokumenty urzêdowe i opisy

wydarzeñ tamtego okresu u jednych wywo³uj¹

przykre wspomnienia, u innych trwogê 

i wspó³czucie dla zes³añców.

Rzeczywist¹ liczbê ofiar represyjnej polityki

stalinowskiego re¿imu trudno ustaliæ.

O zbrodniach sowieckich na obywatelach

polskich przez d³ugi czas nie wolno by³o mówiæ.

Pierwsze opracowania na ten temat ukazy-

wa³y siê na emigracji, a od 1976 r. w kraju –

w tzw. drugim obiegu.

Zdecydowanie najwiêksze rozmiary ekstermi-

nacja narodu polskiego przybra³a w latach 

II wojny œwiatowej. Po 17 wrzeœnia 1939 r. pod

sowieck¹ okupacj¹ znalaz³o siê 51% powierzchni

Polski i ponad 13 mln polskich obywateli. Wœród

nich byli tak¿e obecni chojnowianie. 

Zapraszamy – wystawa czynna do 10 stycznia.

Komitet Wyborczy Wyborców „Rozwój Chojnowa” 
serdecznie dziêkuje Mieszkañcom Chojnowa, którzy

wziêli udzia³ w wyborach samorz¹dowych i poparli nasze
kandydatury do Rady Miasta Chojnowa:

Aleksandra Chrz¹szcz, Jacek Chopkowicz, Krystyna Czapska,
Krzysztof Grzech, Edward Jakubiec, Mariusz Kowalczyk, Marek

£ukaszewski, Andrzej Matuszewski, Danuta Michnej, Jan Serkies,
Antoni Skalski, Jan Skowroñski, Jerzy Sobczak, Jan Tarkowski.

Dziêkujê Wyborcom,

którzy oddali na mnie

swój g³os w wyborach

do Rady Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Rusiecki

Serdecznie dziêkujê

Wyborcom, którzy 

12.XI oddali na mnie swój

g³os. Jestem niezmiernie 

wdziêczny za okazane 

zaufanie. Postaram siê 

nie zawieœæ Pañstwa 

w sprawowaniu 

mandatu radnego.

Z powa¿aniem 

W³adys³aw Ostropolski

Wszystkim, którzy 
w tegorocznych wyborach

samorz¹dowych oddali 
na mnie swój g³os, 
popieraj¹c moj¹ 

kandydaturê na radn¹ 
rady powiatu 

serdecznie dziêkujê 

Anna Marciniszyn

Urz¹d Miejski

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1

e-meil-urzad.miejski@chojnow.net.pl

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

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza

przetarg nieograniczony na: druk  „Gazety Chojnowskiej” 

w okresie od  02.01.2007 r.  do  31.12.2007 r.

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV) 
- g³ówny przedmiot:  78180000-2
1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Zamawiaj¹cego,
tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów – I piêtro, pokój nr 8B, na
stronie intrnetowej:  chojnow.eu lub za poœrednictwem poczty. 

Cena specyfikacji – do 7,00 z³ + koszt przesy³ki. 
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.
3. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24 ust.
1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177ze zm.).
5. Zamawiaj¹cy wymaga z³o¿enia nastêpuj¹cych dokumentów:
a. Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej, je¿eli odrêbne przepisy wymagaj¹ wpisu do rejestru lub zg³oszenia do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, wystawione nie wczeœniej ni¿ 6 m-cy przed ter-
minem sk³adania ofert.
b. Umowy reguluj¹ce wspó³pracê podmiotów wystêpuj¹cych wspólnie.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- Cena brutto (wg Za³¹cznika nr 2) - znaczenie   - 90%;
- Dyspozycyjnoœæ Wykonawcy (wg  Za³¹cznika nr 3) - znaczenie     - 10%
7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat). 

Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 18.12.2006r. o godz. 900

8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 18.12.2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiaj¹cego
- II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)
9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do 15.01.2007 r.
10. Osoba uprawniona do kontaktów: Redaktor Naczelny Gazety: Emilia Grzeœkowiak.
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18 listopada, w przeddzieñ Miêdzynarodo-

wego Dnia Cukrzyka, 160 osób bawi³o siê 

w Domu Chemika na balu zorganizowanym

przez chojnowskie stowarzyszenie diabetyków.

To nie pierwsza tego typu impreza przygoto-

wana przez naszych cukrzyków. Zabawy dia-

betyków ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹

wœród mieszkañców. Potañcówki mimo, ¿e

organizowane przez stowarzyszenie, kierowa-

ne s¹ do wszystkich lubi¹cych dobr¹ zabawê 

i harce na parkiecie do bia³ego rana. Z tego

zaproszenia zawsze korzysta spora grupa cz³on-

ków stowarzyszenia i jego sympatyków.

- Organizacja tak du¿ej imprezy to nie jest

prosta sprawa – mówi prezes chojnowskiego

stowarzyszenia diabetyków Stefania Wolska -

ale nie potrafimy odmówiæ, kiedy z proœb¹

organizacji kolejnego balu zg³aszaj¹ siê do

nas dziesi¹tki chêtnych. Poza tym tego typu

zabawy z pewnoœci¹ przyczyniaj¹ siê do inte-

gracji z naszym stowarzyszeniem, co procen-

tuje w dalszej dzia³alnoœci.

¯yczenia z okazji Dnia Cukrzyka dla wszyst-

kich chojnowskich diabetyków, na rêce Ste-

fanii Wolskiej, z³o¿y³ burmistrz Jan Serkies.

Przewodnicz¹ca natomiast przywita³a uczest-

ników zabawy ¿ycz¹c udanego balu i nieza-

pomnianych wra¿eñ. Te ¿yczenia z pew-

noœci¹ siê spe³ni³y, bo ostatni tancerze

zeszli z parkietu tu¿ przed œwitem. 

eg

Œwiêtowanie na parkiecie

LLiissttyy  ddoo  rreeddaakkccjjii

Gdzie mi³oœæ i zgoda

Po przeczytaniu w Gazecie Chojnowskiej

sk³adu nowej Rady Miasta, po raz pierwszy

od wielu lat poczu³am siê dumna z m¹-

droœci mieszkañców mojego miasta. 

Przewa¿aj¹ca czêœæ g³osuj¹cych miesz-

kañców postawi³a na ludzi, którzy ceni¹

sobie spokój i zgodê we wspó³dzia³aniu

na rzecz miasta i jego mieszkañców.

Na krótko przed wyborami obejrza³am 

w TV program szkaluj¹cy nasze miasto,

czemu to mia³o s³u¿y?

Na pewno nie przyci¹gniêciu inwestorów

i tworzeniu miejsc pracy, a ka¿dy rozs¹d-

nie myœl¹cy cz³owiek wie, ¿e to jest pod-

staw¹ rozwoju miasta i zamo¿noœci jego

mieszkañców. By³am zbulwersowana,

ale na szczêœcie wybory pokaza³y, ¿e nie

tylko ja.

I na koniec. Mieszka³am kiedyœ na wsi, 

w naszej kuchni, nad sto³em, przy

którym siada³a do posi³ków ca³a rodzina,

wisia³a serweta, na której by³o

wyhaftowane: “gdzie mi³oœæ i zgoda, tam

i Pan Bóg rêkê poda”, co dedykujê

rz¹dz¹cym na-szym miastem.

(imiê i nazwisko 

do wiadomoœci redakcji)

Uchwa³a Nr LXIII/293/06

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia  18 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie nadania nazwy nowym uli-

com w mieœcie Chojnowie

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 13 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz. 1591, z póŸ. zm.) Rada Miejska

Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako

dzia³ka 449/2 po³o¿onej w obrêbie 4  mias-

ta Chojnowa, któr¹ zgodnie z obowi¹zu-

j¹cym planem zagospodarowania prze-

strzennego oznaczono symbolem 041

KD1/2 w obszarze 84 MN/U i 89 MN,

nadaje siê nazwê ulica Tulipanowa.

2. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako

dzia³ka 456 po³o¿onej w obrêbie 4 miasta

Chojnowa, któr¹ zgodnie z obowi¹zu-

j¹cym planem zagospodarowania

przestrzennego oznaczono symbolem

040 KL1/2 w obszarze 85 MN/U, nadaje

siê nazwê ulica Ró¿ana.

§ 2.

Lokalizacja nowych ulic przedstawiona

jest na podk³adzie mapowym stanowi¹-

cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14

dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzê-

dowym Województwa Dolnoœl¹skiego 

i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³o-

szeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

i og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Tadeusz Bobyk

Aby s³oñce Ci œwieci³o, ksiê¿yc da³ spokojn¹ noc
Aby wszystko siê spe³ni³o, w ¿yciu brak³o trosk
¯yj nam w szczêœciu i humorze, Bóg ³askawy
dopomo¿e…
Wielu radosnych chwil, sukcesów w szkole 
i spe³nienia marzeñ kochanej wnuczce
Izabeli Malik z okazji urodzin ¿ycz¹ babcia 
i dziadek Malikowie.

Pracownicy Oddzia³u Estetyki Miasta Chojnow-
skiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej serdecznie dziêkuj¹ burmistrzowi
Janowi Serkiesowi za zakup sprzêtu specja-
listycznego – ekologicznej œmieciarki, która
zdecydowanie usprawnia codzienn¹ pracê 
i podnosi standard œwiadczonych us³ug.

Dziêkujê serdecznie Panu Jaros³awowi Sabukowi
ze sklepu w Gromadce za nieodp³atne u¿yczenie
samochodu do przewiezienia kory na dzia³kê
i pomoc dwóch pracowników.
Dziêkujê tak¿e Panom Kamilowi Czacharze 
i Damianowi Tureckiemu za zwrot zgubionych
przeze mnie pieniêdzy – Bronis³awa Baryluk.

KKrroonniikkaa  TToowwaarrzzyysskkaa

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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W sobotê – 18 listopada w Legnickim Cen-

trum Kultury, mia³ miejsce kolejny 56 kon-

cert rockowy. Dla naszego miasta to wyda-

rzenie o tyle istotne, ¿e zagra³a tam nasza

rodzima formacja POLISH FICTION. Nasi

zagrali u boku nie byle kogo. FARBEN LEHRE,

nie trzeba nikomu chyba przedstawiaæ. Zespó³

w tym ro(c)ku œwiêtuje 20- lecie swojego ist-

nienia. Z kolei ZMAZA powsta³a na pocz¹t-

ku lat 90- tych. To tegoroczny laureat festi-

walu w Jarocinie.

Go³ym okiem widaæ, ¿e sk³ad tego koncertu

mo¿na œmia³o nazwaæ “full wypasem”. 

Na pierwszy ogieñ poszli chojnowianie. Z mi-

nuty na minutê rockowe dŸwiêki, zaczê³y pod-

wy¿szaæ napiêcie. Do bia³oœci atmosfera siê

rozgrza³a, gdy ten zespó³ wspomóg³ niejaki

MIŒ JUBELEK, ze swoim ,,strajkowym’’

setem. Gdy nasz zespó³ na dobre siê rozkrêci³

okaza³o siê, ¿e musz¹ zejœæ ze sceny. Do koñca

wystêpu naszych, trwa³a szaleñcza zabawa

pod scen¹. ZMAZA ze swoim psycho - punkiem

skutecznie podtrzyma³a wspania³y koncer-

towy klimat. A potem pojawili siê na scenie

ch³opaki z P³ocka. ,,Farbeni’’ odegrali ¿e-

lazny repertuar ze wszystkich p³yt. Ale koñ-

cówka ich wystêpu obfitowa³a w chojnow-

skie akcenciki. W utworze ,,Handel’’ pojawi³

siê MIŒ JUBELEK, a w ,,Kwiatach’’ za-

œpiewa³y Ania i Gosia z POLISH FICTION. 

Kto nie by³ niech ¿a³uje. Kto nie wierzy niech

zerknie na te foty. Teraz POLISH FICTION

szykuje siê na podbój Wroc³awia i nie tylko.

To siê nazywa próba wyp³yniêcia na szerokie

wody. 

p.m.

Koncert pt. „M³odzi-M³odym”, jaki mia³

miejsce 18 listopada na scenie Miejskiego

Domu Kultury by³ propozycj¹ M³odzie¿owej

Rady Miejskiej dla rówieœników. Muzyczna

impreza mia³a nie tylko misjê rozrywkow¹,

ale i humanitarn¹ - dochód z biletów przez-

naczono na cele charytatywne.

Gwiazd¹ koncertu by³ zespó³ Frühstück, grupa

z Wroc³awia graj¹ca mocnego, choæ w sumie

melodyjnego rocka z przes³aniem mi³oœci do

Stwórcy i cz³owieka. Wystêpowali ju¿ w wielu

krajach Europy i USA, pisze o nich fachowa

prasa muzyczna. Wokalista jest Holendrem

od kilkunastu lat zamieszka³ym w Polsce. Ze-

spó³ ma na koncie dwie p³yty - “Mine” i “Muza,

obecnie w przygotowaniu jest ich trzeci

kr¹¿ek. Z Chojnowa jechali wprost na festiwal

muzyczny w Niemczech, organizowany pod

patronatem jednego z tamtejszych koœcio³ów. 

Ich wystêp na chojnowskiej scenie poprzedzi³

koncert œwiatowych standardów w gitarowym

wykonaniu chojnowianina Micha³a Krasowskiego. 

eg

,,Kto  nie  by³  

–  niech  ¿a³uje’’
Dla  m³odych  od  m³odych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,

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

116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr

175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,

poz. 1337) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych

(Dz.U.z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844), Rada

Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala wysokoœæ rocznych stawek podatku od nie-

ruchomoœci:

1) od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospo-

darczej bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji  gruntów i budynków  -  0,69 z³ od 1 m2

powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni  wodnych –  3,65 z³ od 1 ha

powierzchni;

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie od-

p³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicz-

nego przez organizacje po¿ytku publicznego -  0,29 z³

od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich czêœci:

a) mieszkalnych – 0,57 z³ od 1 m2 powierzchni

u¿ytkowej;

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-

darczej – 18,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em

siewnym -  8,66 z³ od 1 m2 powierzchni  u¿ytkowej;

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-

czej w zakresie udzielania  œwiadczeñ zdrowotnych

- 3,75 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie

odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicz-

nego przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,23 z³

od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej ustawy 

z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XLIX/226/05 Rady

Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005r. 

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku

od nieruchomoœci (Dz.Urz.Woj.Dolnoœl¹skiego z

dnia 9 grudnia 2005r. Nr 247, poz. 3911).

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od

1 stycznia 2007 roku oraz podlega podaniu do pub-

licznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie 

w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³o-

szenie w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Jan Skowroñski

Uchwa³a Nr II/3/06 

Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 29 listopada 2006r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci
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Jak
najefektywniej rozbudziæ 

w m³odym cz³owieku

wra¿li-woœæ i mi³oœæ do sztuki?

Anga¿uj¹c go we wszelkiego rodzaju

dzia³ania artystyczne. Wiedz¹ dobrze 

o tym pedagodzy Szko³y Podstawowej

nr 4, którzy proponuj¹ swoim uczniom

szeroki wachlarz zajêæ rozwijaj¹cych

w³aœnie w tym kierunku.

Jedn¹ z artystycznych form, która

wesz³a na sta³e do szkolnego kalenda-

rza imprez jest Przegl¹d Ma³ych Form

Teatralnych. Uczniowie bardzo chêtnie

wcielaj¹ siê w role ró¿nych postaci,

uwielbiaj¹ graæ na scenie, popisywaæ

siê swoimi umiejêtnoœciami i byæ 

w centrum zainteresowania. Przegl¹d

jest wiêc dla nich idealn¹ form¹ samo-

realizacji.

Idea Przegl¹du pojawi³a siê wraz z ob-

chodami Dnia Patrona. Imieniny Ja-

nusza Korczaka wyznaczy³y datê ob-

chodów i od wielu lat, w listopadzie

uczniowie tej szko³y daj¹ kilkanaœcie

spektakli. W pierwszym zamyœle mia³y

to byæ przedstawienia zwi¹zane z twór-

czoœci¹ b¹dŸ postaci¹ patrona. Zrezyg-

nowano jednak z takiej formu³y, ogra-

nicza³a ona bowiem repertuar. Dziœ s¹

to wiêc przedstawienia ró¿ne gatunko-

wo, o ró¿nym przes³aniu i przedsta-

wiane w ró¿nej konwencji. £¹czy je

starannoœæ przygotowania, zaanga¿o-

wanie aktorów i przemyœlany dobór

repertuaru. Miêdzy innymi te elementy

oceniane s¹ przez jury, nie jest wiêc to

tylko prezentacja talentów, ale tak¿e

rywalizacja, która z ka¿dym rokiem staje

siê coraz trudniejsza w ocenie.

Trzy lata temu szko³a poszerzy³a swój

przegl¹d teatralny o „Dolnoœl¹skie

spotkania teatralne placówek korcza-

kowskich ”. Do Chojnowa przyje¿-

d¿aj¹ wiêc oœrodki im. Janusza Kor-

czaka i na scenie Miejskiego Domu

Kultury prezentuj¹ swoje artystyczne

dokonania. Spotkania maj¹ na celu

przede wszystkim integracjê szkó³ no-

sz¹cych to samo imiê i wymianê do-

œwiadczeñ na ró¿nych p³aszczyznach.

W tym roku, w ramach „Spotkañ” pub-

licznoœæ obejrza³a kilkanaœcie przed-

stawieñ, ocenianych w dwóch katego-

riach wiekowych. Nie klasyfikacja i na-

grody by³y jednak tego dnia najwa¿-

niejsze. Uczniowie œwietnie siê bawili,

zawarli nowe przyjaŸnie i umówili siê

na kolejne “Spotkania” za rok.

eg

Spektakle  korczakowców
BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na

sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,

oznaczonej numerem geodezyjnym 377/1

o pow. 8138 m2, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta

Chojnowa przy ul. Parkowej (droga krajowa

Legnica-Zgorzelec), dla której S¹d Rejonowy

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 

Nr 28862.

Cena wywo³awcza – 170.000,00 z³ 
(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 34.000,00 z³.

Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury pod-
ziemnej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na
mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z pla-
nowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany doko-
naæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych in-
westycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trze-
cich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przej-
muje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudo-
wê stacj¹ paliw wraz z parkingiem dla podró¿nych, nieu-
ci¹¿liwe us³ugi komercyjne oraz us³ugi hotelarskie. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 2006 r. o godz.
1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumen-
ty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w
przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 14 grudnia 2006 r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwró-
cone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  1.700,00 z³.
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 za-
warcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.



We wtorek 21.11.2006r. w Stadninie  

Koni w Jaroszówce odby³o siê

coroczne œwiêto, organizowane przez ucz-

niów Technikum Hodowli Koni. „Hu-

bertus” jest to polowanie ca³kowicie sym-

boliczne, bez psów, a „lisem” jest jeden 

z jeŸdŸców, z przypiêt¹ do lewego ramie-

nia lisi¹ kit¹. Ka¿dy, kto chce wzi¹æ udzia³

w „Hubertusie”, musi przede wszystkim

pamiêtaæ, ¿e jest to œwiêto, podczas które-

go obowi¹zuje odpowiedni strój.

Imprezê otwiera³ przegl¹d koni hodowla-

nych. O godz. 8 na p³ycie pojawili siê

bohaterowie œwiêta: rasa pe³nej krwi angiel-

skiej, rodzina klaczy Czarka, Cardea, Hurt-

wood Lass, Jacopa del Sellaio, Quarry,

Miss Victory, Orchidea, Sylistria, Tarta-

na, Uferschwalbe, czempion szeœciolat-

ków Ob. oraz zas³u¿one i wielokrotnie na-

gradzane konie.

Nastêpny etap „Hubertusa” rozpocz¹³ siê

o godz. 9.30. W hali odby³ siê chrzest

pierwszej klasy. „Kotów” nie ominê³o bi-

czowanie, jedzenie owsa, tarzanie siê 

w sianie oraz poca³unek w koñski zadek.

Po z³o¿eniu uroczystej przysiêgi przez

pierwszoklasistów odby³y siê rozgrywki

miêdzyklasowe, na które po raz pierwszy

zostali zaproszeni uczniowie LO. 

Pierwsz¹ dyscyplin¹ by³ popis wiedzy na

temat konia. Ex aequo zaszczytne pierwsze

miejsce zajê³y kl.IV TZ i kl.III THK. Za

nimi uplasowa³y siê kl.II TZ oraz kl.I TZ.

Druga rozgrywka polega³a na przeci¹ga-

niu liny. I tutaj równie¿ niepokonana oka-

za³a siê kl. III THK. Drugie miejsce zajê³a

kl. I TZ, trzecie kl. II TZ, czwarte zaœ 

kl. IV TZ.  

Swoje umiejêtnoœci sportowe uczniowie

mogli zaprezentowaæ na torze przeszkód.

Konkurencja polega³a na tym, ¿e uczeñ

liceum z zawi¹zanymi oczyma musia³ tra-

fiæ do wyznaczonej mety. Jedyn¹ pomoc¹

by³ g³os ucznia technikum, naprowadza-

j¹cy zawodnika w odpowiednim kierunku. 

I miejsce: kl. III THK, II - kl. IV TZ, 

III -kl. II TZ, IV - kl. I TZ. Ta ostatnia

okaza³a siê natomiast niezwyciê¿ona 

w ostatniej konkurencji – pokonaniu toru

przeszkód z udzia³em konia. 

Ostateczne wyniki klasyfikacji:

* I miejsce: klasa IV TZ

* I miejsce: klasa III THK

* III miejsce: klasa II TZ

* IV miejsce: klasa I TZ

Nie mo¿emy zapomnieæ o wspania³ym

pokazie wolty¿erki. Zawodnicy trenuj¹

pod opiek¹ pani Haliny Kopciñskiej. M³o-

dzi sportowcy zaprezentowali niezwyk³e

umiejêtnoœci, które zapiera³y dech w pier-

siach. Odwa¿ni uczniowie mieli okazjê

sprawdziæ i przekonaæ siê, ¿e to wcale nie

jest takie ³atwe.

W czasie, gdy zawodnicy pogalopowali na

koniach, aby rozgrzaæ je do gonitwy,

wszyscy zmarzniêci uczestnicy i goœcie

zostali poczêstowani ciep³ym bigosem.

Pyszny posi³ek sprawi³, i¿ nabraliœmy

wiêcej si³ na ostatni etap „Hubertusa” -

fina³ow¹ pogoñ za lisem. Tegorocznym

zwyciêzc¹ zosta³ Ireneusz Michalski,

uczeñ kl. III THK.

Naszym zdaniem, nic nie jest w stanie po-

psuæ tak wspania³ej imprezy, która z roku

na roku staje siê coraz bardziej popularna.

Dodatkowo, przyœwieca³ jej bardzo za-

szczytny cel – podczas trwania „Huber-

tusa” przeprowadzono zbiórkê pieniêdzy

dla „Fundacji Tara – schronisko dla koni”.

Niestety, wszystko, co dobre, szybko siê koñ-

czy. W takim razie - do zobaczenia za rok!!!

Grupa Galla Anonima

Monika Babiñska, 

Urszula Jaworska

Szczególne podziêkowania kierujemy 

w stronê sponsorów:

Starosty Powiatu Legnickiego poprzedniej

kadencji - pana Mieczys³awa Kasprzaka

Burmistrza Miasta Chojnowa - pana Jana

Serkiesa

Wójta Gminy Chojnów - pani Barbary

Jasiñskiej

Pañstwa Miros³awy i Tadeusza Stygów

Prezesa Banku Spó³dzielczego - pani Bo-

gus³awy Mrozik

Pana W³adys³awa Wiœniewskiego

Pana Mieczys³awa Wróblewskiego

Pana Andrzeja Kupczyka

Pana Stanis³awa Kryszczuka

Panów Franciszka i Arkadiusza Palczaków

Pana Adama Pok³adowskiego

Pana W³adys³awa Jamroza

Panów Tadeusza i Karola Bijaków
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Konie i jeŸdŸcy oraz inne koñskie sprawy...

HUBERTUS 2006
Nie zapominajmy, kto nadstawia grzbietu dla naszej przy-
jemnoœci i nie rozgl¹dajmy siê za gor¹cym bigosem,
zanim nie zatroszczymy siê o naszego wierzchowca.
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22 listopada ponownie odwiedzi-

³a nasze miasto Patrycja Kacz-

marska, córka jednego z najwiêk-

szych polskich poetów, barda

Solidarnoœci - Jacka Kaczmar-

skiego. Tym razem Patrycja przy-

jê³a zaproszenie do wziêcia udzia-

³u w roli anglojêzycznego goœcia

na lekcjach jêzyka angielskiego

prowadzonych w Gimnazjum nr 1

im. Jana Paw³a II w Chojnowie.

Jako native speaker pos³uguj¹cy

siê równie dobrze jêzykiem an-

gielskim, co polskim by³a po pro-

stu niezast¹piona. Przygotowane

lekcje obejmowa³y swym zakre-

sem g³ównie æwiczenia jêzykowe

z zakresu autoprezentacji. Nie

zabrak³o jednak sporej dawki

interesuj¹cych informacji na te-

mat Australii, w której Patrycja

spêdzi³a dzieciñstwo i wiêksz¹

czêœæ swojego ¿ycia. Dosz³o

tak¿e do kilku zabawnych sy-

tuacji, albowiem maj¹c na uwa-

dze dobro uczniów zapowiadaj¹c

im przybycie „specjalnego goœcia

z Australii”, nie wspomnia³em,

¿e Patrycja mówi po polsku.

Jedn¹ z nich by³o zapytanie,

„jakie s³owa po polsku zd¹¿y³a

siê Pani nauczyæ bêd¹c w Pol-

sce?” Po krótkiej wymianie

porozumiewawczych spojrzeñ

Patrycja odpowiedzia³a, ¿e te naj-

bardziej podstawowe. Inna sytua-

cja pojawi³a siê w grupie ch³op-

ców z klasy III a, którzy nie spo-

dziewaj¹c siê niczego darzyli

Patrycjê licznymi komplementa-

mi. Wszystko jednak skoñczy³o

siê radoœnie. Ch³opcy staj¹c na

wysokoœci zadania podziêkowali

za przybycie czerwonymi ró¿ami,

a ja zrobi³em kilka pami¹tko-

wych zdjêæ, które mo¿na obej-

rzeæ na stronie przedmiotowej:

http://baleri.fm.interia.pl/ENGLISH/

w dziale galeria zdjêæ.

Nadmieniê mo¿e tylko, ¿e by³ to

ju¿ drugi zagraniczny goœæ na na-

szych lekcjach w tym pó³roczu.

Wczeœniej, kilka tygodni temu za-

prosi³em, Pana Munyindê z Zam-

bii. Obdarzony poczuciem humo-

ru o swym ojczystym kraju opo-

wiada³ z pasj¹ i przejêciem. Próbo-

wa³ tak¿e przekonywaæ o znacze-

niu znajomoœci jêzyka angielskie-

go dla naszego ¿ycia, jak i posia-

dania jasnego planu na przysz³oœæ.

Zdradzi³ równie¿, ¿e pochodzi 

z bardzo wykszta³conej rodziny,

studiuje w Londynie i zna 11 jêzy-

ków. Pozwoliliœmy sobie tak¿e

na zrobienie kilku pami¹tkowych

zdjêæ. A jako podziêkowania przyj¹³

widokówki i materia³y przekaza-

ne z biura promocji miasta.

Ze swej strony chcia³bym po-

dziêkowaæ wszystkim naszym

goœciom oraz uczniom za przy-

gotowanie siê do zajêæ i kultur-

alne zachowanie na lekcjach.

Ciekaw te¿ jestem, kto nastêpny

odwie-dzi nasze lekcje?

Adrian Bala

- nauczyciel j. angielskiego

w Gimnazjum Nr 1

„Od paleolitycznego schroniska

do szesnastowiecznej kamieni-

cy mieszczañskiej” - pod ta-

kim tytu³em chojnowskie Mu-

zeum Regionalne wspólnie z To-

warzystwem Przyjació³ Nauk

w Legnicy zorganizowa³o II Mu-

zealne Spotkania

Archeologiczne.

Tematem popularno-naukowej

konferencji, która odby³a siê

25 XI by³o zagadnienie osad-

nictwa pocz¹wszy od paleolitu

a¿ po wiek XVI. Wziêli w niej

udzia³ specjaliœci, naukowcy 

z Instytutu Archeologii Uniwer-

sytetu Wroc³awskiego. Prof.

Jan Burdukiewicz omówi³ wyni-

ki najnowszych badañ prowa-

dzonych na stanowisku paleoli-

tycznym w okolicy Trzebnicy.

Rewelacyjne badania, które pro-

wadzi³ tu przed kilkoma laty po-

zwoli³y mu datowaæ pocz¹tki

osadnictwa na tym stanowisku

na 500 tys. lat przed Chry-

stusem. To jedno z najbardziej

spektakularnych osi¹gniêæ arche-

ologii polskiej w ostatnich la-

tach. Prof. Stanis³aw Pazda 

z Inst. Archeologii U.W. omówi³

osadnictwo w okresie rzymskim

i lateñskim, pokrywaj¹cym siê

z okresem tzw. wp³ywów rzym-

skich. Dr Pawe³ RzeŸnik mówi³

z kolei na temat osadnictwa 

i typów budowli pocz¹wszy od

wieku VI do XIII. By³ to wyk³ad

bogato ilustrowany, który sta-

nowi³ kontynuacjê i by³ dope³-

nieniem wyst¹pienia prof. Sta-

nis³awa Pazdy. Na koniec wy-

st¹pi³ mgr Witold £aszewski,

który omówi³ zagadnienie mate-

ria³ów budowlanych stosowa-

nych w budownictwie póŸno-

œredniowiecznym na przyk³adzie

badañ prowadzonych przez niego

w Chojnowie, Legnicy i Z³otoryi.

Konferencja cieszy³a siê du¿ym

zainteresowaniem. Wziê³a w niej

udzia³ m³odzie¿ z chojnow-

skich szkó³ i kó³ historycznych

wraz ze swoimi opiekunami –

nauczycielami historii.

Konferencjê zaszczycili swoj¹

obecnoœci¹ wiceburmistrz Z³oto-

ryi – pan Ostrowski, Przedsta-

wiciel Towarzystwa Mi³oœni-

ków Ziemi Z³otoryjskiej pan Józef

Banaszak, dyrektor Muzeum

Z³ota w Z³otoryi.

Œrodki na konferencjê pozys-

kano z Komitetu Badañ Nau-

kowych w Warszawie w ra-

mach tak zwanego grantu.

III Muzealne Spotkania Archeo-

logiczne planowane s¹ za kilka

miesiêcy, a ich tematem bêd¹

œwi¹tynie.

J.J.; eg

Patrycja Kaczmarska 

- come back!

Na podstawie art. 18 ust. 2

pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z

2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.

Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568,

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

116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,

poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z

2006r. Nr 17, poz. 128, Nr181,

poz. 1337)) oraz art. 14, pkt 1

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o

podatkach i op³atach lokalnych

(Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz. 844)

Rada Miejska Chojnowa uchwala,

co nastêpuje:    

§ 1

Ustala stawkê podatku od posiada-

nia psów, na terenie miasta Choj-

nowa, w wysokoœci 23,00 z³ rocz-

nie, od jednego psa.

§ 2

Traci moc uchwa³a Nr XLIX/228/05

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia

18 listopada 2005r. w sprawie wy-

sokoœci stawek podatku od posia-

dania psów (Dziennik Urzêdowy

Województwa Dolnoœl¹skiego 

z dnia 9 grudnia 2005r. Nr 247,

poz. 3913).

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza

Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po

up³y-wie 14 dni od dnia og³oszenia 

w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego z moc¹

obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007

roku oraz podlega podaniu do pub-

licznej wiadomoœci poprzez roz-

plakatowanie w siedzibie Urzêdu

Miejskiego w Chojnowie i og³o-

szenie w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej 

Jan Skowroñski

Archeologiczne  spotkanie

Uchwa³a Nr II/5/06

Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 29 listopada 2006r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od posiadania psów.
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Akcja „GÓRA GROSZA” 

Ju¿ po raz kolejny „Towarzystwo NASZ DOM”

zorganizowa³o akcjê GÓRA GROSZA pod

patronatem MEN. Zebrane œrodki przeznaczo-

ne s¹ na dofinansowanie rodzinnych domów

dziecka, pomoc w organizowaniu samodzielnych

grup mieszkaniowych oraz programy terapeu-

tyczne dla najbardziej poszkodowanych dzieci

przez los. Akcja odby³a siê w dniach 16-27

paŸdziernika 2006 r.

W naszym przedszkolu zbiórka charytatywna

zosta³a przeprowadzona po raz trzeci. Pani dyrek-

tor i dwie nauczycielki: Beata Mazur i Iwona

Parzonka bardzo chêtnie wesz³y w sk³ad Ko-

mitetu Organizacyjnego. Zajê³yœmy siê rozpow-

szechnieniem naszego przedsiêwziêcia na tere-

nie placówki, która polega³a na wykonaniu pla-

katów i og³oszeñ skierowanych do rodziców, 

a tak¿e krótkich pogadankach z dzieæmi w po-

szczególnych oddzia³ach. Uœwiadomi³yœmy im,

i¿ nawet najdrobniejsze monety mog¹ stworzyæ

du¿y fundusz i tym samym pomóc wielu potrze-

buj¹cym rówieœnikom. I w³aœnie wtedy nasze

dzieci zrozumia³y, ¿e w ten sposób mog¹ pomóc

swoim m³odszym i starszym kolegom i kole¿an-

kom wrzucaj¹c do skarbonki codziennie po kilka

groszy. Wiedzia³y, ¿e tym gestem mog¹ sprawiæ

uœmiech na twarzy niejednego dziecka potrze-

buj¹cego prawdziwego domu. Z radoœci¹ i wiel-

kim zadowoleniem przynosi³y najdrobniejsze

pieni¹dze, czuj¹c siê przy tym kimœ wyj¹tko-

wym i nieobojêtnym na los innych. Zapewne

na ich motywacjê mia³a równie¿ wp³yw roz-

mo-wa z rodzicami, którzy równie¿ czynnie

uczestniczyli w ca³ej akcji. Wszystkie zebrane

w ten sposób œrodki przekaza³yœmy do

Towarzystwa Nasz Dom. 

Obecnie z dum¹ mogê stwierdziæ, i¿ akcja

GÓRA GROSZA przynios³a po¿¹dane efekty.

Uœwiadomi³yœmy dzieci, i¿ jest wiele innych

potrzebuj¹cych ludzi i w³aœnie w taki sposób

mo¿na im pomóc. Mimo, i¿ jesteœmy niewielk¹

placówk¹ zrobiliœmy wspólnymi si³ami wszys-

tko, by wspomóc dzieci marz¹ce o nowym,

w³asnym domu. Dziœ mogê stwierdziæ z ca³¹

pewnoœci¹, ¿e akcja uda³a siê i na pewno bêdzie-

my brali w niej udzia³ w kolejnych latach. 

Opracowa³a Beata Mazur

Œwiêto Kubusia Puchatka

w Przedszkolu Nr 1

7 listopada w naszym przedszkolu hucznie

obchodziliœmy V Ogólnopolskie Urodziny Kubu-

sia Puchatka. Obchody urodzin bajkowego

misia zorganizowaliœmy w ramach akcji „Ca³a

Polska czyta dzieciom”.

Ca³odniowa uroczystoœæ zwi¹zana by³a ze

wszystkimi mieszkañcami Stumilowego Lasu,

dlatego te¿ nasze przedszkolaki przynios³y z

domu zabawki, akcesoria i rekwizyty zwi¹zane

z nimi. W ka¿dej grupie wiekowej odby³y siê

konkursy wiedzy o przygodach Puchatka i jego

znajomych, a tak¿e przedszkolaki wziê³y udzia³

w miêdzygrupowym konkursie plastycznym

pt.: „Kubuœ Puchatek i przyjaciele”. Wszyscy

uczestnicy konkursów otrzymali s³odkie nagrody.

W trakcie obchodów œwiêta bohatera literatury

dzieciêcej nie mog³o zabrakn¹æ czytania, dla-

tego te¿ wszyscy pracownicy naszego przed-

szkola czytali dzieciom opowiadania o miodo-

lubnym misiu. By³y równie¿ weso³e zabawy,

tañce i „brykanie” przy muzyce, nie zabrak³o

„ma³ego co nieco” w postaci s³odkiego poczês-

tunku. Zwieñczeniem tych, jak¿e udanych uro-

dzin by³y pami¹tkowe zdjêcia grupowe z Ku-

busiem Puchatkiem i jego przyjació³mi.

14 listopada rozstrzygniêto konkurs foto-

graficzny pod nazw¹ „Mordki, pyszczki,

ryje, dzioby.” Jury w sk³adzie Gizela Bobik

– fotografik, wspó³w³aœcicielka drukarni

Uni-Fot, Anna Gurgul – instruktor foto-

grafii w MDK w Chojnowie, Henryk

S³owiñski – nauczyciel w PZSz w Choj-

nowie, organizator konkursu, dokona³o

oceny prac i przyzna³o nagrody:

I miejsce Alicja Geisler za pracê pt. ,,Oj,

jaki ja jestem œliczny’’

II miejsce ex aequo: Bartosz Krzywda

(praca bez tytu³u), oraz Adam Makow-

ski za pracê ,,Ale ze mnie przystojniak’’.

III miejsce ex aequo: Katarzyna Hyclow-

ska (praca bez tytu³u), Iza Jarosz za pracê

pt. ,,Oddanie’’, Adam Makowski za

pracê pt. ,,Ciekawe czy dotknê sufitu’’

W wyodrêbnionej przez jury kategorii

Foto-¿art nagrody otrzymali:

- Alicja Geisler za pracê pt. ,,Na³ogowy

palacz’’ i ,, Rozmowy przy wodopoju’’

- Adam Makowski za pracê pt. Ale

jestem œpi¹cy,, i ,,Ale mam piêkne

z¹bki’’.

Za ca³okszta³t przedstawionych prac jury

postanowi³o wyró¿niæ Alicjê Geisler.

Wrêczenie nagród odbêdzie siê w Po-

wiatowym Zespole Szkó³ przy ul. PoŸ-

niaków w terminie wyznaczonym przez

organizatorów o czym zainteresowani

zostan¹ powiadomieni.

Zwyciêzcom gratulujemy!

Nagrodzone ,,Mordki,
pyszczki, ryje, dzioby’’

W  Przedszkolu  Miejskim  Nr  1

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Drzyma³y 30, 59 – 225 Chojnów

tel. 0-76 81 88 370, 0-76 81 88 371 fax 0-76 81 88 372

informuje o wszczêtym postêpowaniu o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na kapitalny remont dachu ceramiczno 

– papowego przy Pl. Konstytucji 3 Maja 7 w Chojnowie

Pe³na treœæ og³oszenia dostêpna na stronie portalu internetowego Urzêdu Zamówieñ Publicznych
(/www.portal.uzp.gov.pl/ - wyszukiwanie og³oszeñ podprogowych), 

na stronie internetowej Zamawiaj¹cego – bip.chojnow.net..pl/?id=365 
oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie ChZGKiM – Chojnów, ul. Drzyma³y 30.
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2 grudnia 2006r. w hali sportowej Szko³y Podstawowej

w Chocianowie odby³ siê XI Festiwal Pi³ki Rêcznej

Dziewcz¹t rocznik 1994. W rozgrywkach rywalizowa³y

zespo³y uczniowskie z Chocianowa, Grêbocic, Lubina 

i dziewczêta z SP 4 w Chojnowie.

WYNIKI GIER:

CHOCIANÓW –  GRÊBOCICE                      4:9

LUBIN - CHOJNÓW                                      5:31

CHOCIANÓW – LUBIN                              11:2

GR BOCICE – CHOJNÓW                             4:28

LUBIN – GRÊBOCICE                                    7:21

CHOCIANÓW – CHOJNÓW                         6:25

TABELA:

gry           punkty          bramki

1. SP 4 CHOJNÓW       3               6 : 0              84 - 15

2. SP GR BOCICE        3                4 : 2             43 – 39

3. SP CHOCIANÓW    3                2 : 4             21 – 36

4. SP 7 LUBIN              3                0 : 6            14 – 63

Król strzelców festiwalu: KLAUDIA RAK – 20 bramek;

Najlepsza zawodniczka festiwalu: KLAUDIA RAK;

Najlepsza zawodniczka zespo³u: KINGA MICHALSKA

SK£AD ZESPO£U (w nawiasie uzyskane bramki):

Justyna Jamry (bramkarka); Klaudia Rak (20); Klaudia

¯elichowska (14); Weronika Franczak (13); Kinga

Michalska (9); Karolina Serkies (8); Sylwia Bodes (6);

Monika Ogonowska (5); Marta Roztoczyñska (4);

Aleksandra Roztoczyñska (2); Agata Rudnicka (2);

Karolina Matuszewska (1).

Trener zespo³u:

Andrzej Matuszewski

Koszykarki znów w czo³ówce!
8 paŸdziernika w hali sportowej Powia-

towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

zosta³y rozegrane Dolnoœl¹skie Igrzyska

LZS i Mieszkañców Wsi w koszykówce

kobiet. W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru-

¿yn kobiecych z województwa dol-

noœl¹skiego. Dru¿ynê kobiet gminy

Chojnów reprezentowa³y uczennice

PZS w Chojnowie, w sk³adzie: Natalia

Hanalska, Joanna Hoffman, Anna Go-

decka, Ma³gorzata Œwiat³oñ, Sylwia Kot,

Alina Siwka, Magdalena Rysicka, An-

gelika Maksymczak, Joanna Plizga,

Aleksandra Pêkala i Aleksandra Siwka.

Opiekunem i trenerem zespo³u jest Jo-

lanta Orz³owska, nauczycielka wycho-

wania fizycznego.

I miejsce zajê³a dru¿yna z Ziêbic

II miejsce PZS Chojnów

III miejsce K¹ty Wroc³awskie

IV miejsce Œwidnica

V miejsce Lubin

VI miejsce Rakowice Wielkie

***
W dniach 11-12 pazdziernika w Nowej

Bystrzycy odby³ siê Dolnoœl¹ski Fina³

Koszykówki dziewcz¹t szkó³ œrednich,

bior¹cych udzia³ w rozgrywkach

Ludowych Zespo³ów Sportowych do

XXII Igrzysk Ogólnopolskich LZS. 

W Turnieju wziê³y udzia³ 4 dru¿yny:

ZSR Ropowice, PZS Chojnów, ZSR

Œroda Œl¹ska, ZSR z Myœliborza. 

Czo³owa trójka to:

I miejsce PZS Chojnów

II miejsce ZSR Rakowice

III miejsce ZSR Œroda Œl¹ska

Uczennice Powiatowego Zespo³u Szkó³

w Chojnowie zajmuj¹c 1 miejsce 

w rozgrywkach, wywalczy³y sobie

udzia³ w pó³finale XXII Ogólnopol-

skich Igrzysk LZS M³odzie¿y Szkó³

Œrednich, które odby³y siê w dniach 

21-23 paŸdziernika w Oœrodku Spor-

towym w Nowej Bystrzycy. Do Tur-

nieju przyst¹pili finaliœci województw:

opolskiego tj. ZSO G³ucho³azy, dol-

noœl¹skiego - PZS Chojnów i ³ódz-

kiego ZSR Bujny.

I miejsce zajê³a dru¿yna ZSR G³ucho³azy

II miejsce PZS Chojnów

III miejsce ZSR Bujny

Jesienne Biegi Prze³ajowe

w Malczycach
17 paŸdziernika w Malczycach odby³y

siê Jesienne Biegi Prze³ajowe zorgani-

zowane przez Ludowe Zespo³y Spor-

towe we Wroc³awiu. Do biegów przy-

st¹pi³y szko³y podstawowe, gimnazjal-

ne i szko³y œrednie z województwa

dolnoœl¹skiego.

Reprezentantami w kategorii szkó³

œrednich m.in. byli uczniowie Powia-

towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

pod opiek¹ nauczycielki w-f Jolanty

Orz³owskiej.

I miejsce w kategorii dziewcz¹t szkó³

œrednich w biegu na 2000 m zajê³a

Iwona Pêdzisz, uczennica Technikum

Hodowli Koni. Na drugim miejscu

uplasowa³a siê Anna Godecka uczen-

nica Liceum Ogólnokszta³c¹cego, trzecie

miejsce zajê³a Celina Brusk uczennica

Technikum Ekonomicznego, a czwarte

Katarzyna Sawiñska, uczennica Tech-

nikum Hodowli Koni.

16 listopada na parkiecie Gimnazjum nr 1

goœciliœmy dru¿ynê Gimnazjum nr 1 w Z³oto-

ryi.  Gim-Team po dwóch zwyciêstwach by³

faworytem spotkania, jednak goœcie zasko-

czyli  œwietn¹ organizacj¹ gry w defensywie.

Nasi zawodnicy wykazali siê wielk¹ ambicj¹,

doprowadzaj¹c do remisu po przegranych

pierwszych dwóch setach. Jednak w tia-

breaku zabrak³o ju¿ si³, a przede wszystkim

skutecznoœci w ataku, co by³o najwiêksz¹

bol¹czk¹ przez ca³y mecz. Ostatecznie mecz

zakoñczy³ siê wynikiem 2:3 (25:27, 21:25,

25:22, 25:21, 10:15).

Kolejny mecz, który odby³ siê 29 listopada 

w Wilkowie, przyniós³ du¿e rozczarowanie.

Nasza dru¿yna nie mog³a poradziæ sobie ze

œwietn¹ zagrywk¹ gospodarzy, a jak wiadomo

bez przyjêcia pi³ki nie ma zwyciêstwa. Mecz

zakoñczy³ siê ³atwym sukcesem gimnazjum

w Wilkowie 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Po rozegraniu czterech meczów Gim-Team

Gimnazjum nr 1 w Chojnowie zajmuje w ta-

beli KLAPSa drugie miejsce, maj¹c tyle samo

punktów co lider, gimnazjum z Wil-kowa.

Sk³ad dru¿yny :
Arek Stanek – kapitan, Dawid Szpanek,

Kamil Siejka, Mariusz K¹dzio³ka, Wojtek

Wozowczyk, Krystian Wencel, Marcin

Czarnecki, Arek Szpanek, Dawid Trocki,

trener - Andrzej Tracz.

KAT

SSPP 44  ww  CChhoocciiaannoowwiiee Sportowe doniesienia PZS

UWAGA,  KLAPS
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-  KKIINNOO  -

MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
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

ZAPRASZA

Wspólnie z Polskim Zwi¹z-

kiem Filatelistów zapraszamy

na wystawê zbiorów filateli-

stycznych Hansa Joachima

Kuhnerta – od 5 grudnia 2006 r.

do 15 stycznia 2007 r. (Plac

Zamkowy 2).

MI£OŒÆ NIEJEDNO MA IMIÊ

Centrum Kultury “Muza” w Lu-

binie zaprasza do udzia³u w Ogól-

nopolskim Konkursie Na Ma³e

Formy Literackie pn. ”MI£OŒÆ

NIEJEDNO MA IMIÊ”. Z regu-

laminem konkursu mo¿na zapoz-

naæ siê w bibliotece, natomiast

wszelkich informacji zwi¹zanych

z konkursem udziela Biuro Kon-

kursu: tel. 076 746 22 60/61, 

e-mail: , www.ckmuza.pl

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Ma³gorzata Musierowicz -
“FRYWOLITKI  3: czyli ostat-
nio przeczyta³am ksi¹¿kê!!! 
Kolejny wybór felietonów uka-
zuj¹cych siê w “Tygodniku Pow-
szechnym”, tym razem z lat 2000
-2004. Teksty te, poœwiêcone ksi¹¿-
kom i przyjemnoœci czytania,
mówi¹ te¿ o wielu innych spra-
wach – o mi³oœci i dzieciach, 
o przyrodzie i o ogrodach, o muzy-
ce i ptakach, o weso³ych i smut-
nych sprawach naszych czasów.

Dzia³ dla Doros³ych:

Gerold Dommermuth-Gudrich

- “50 NJPIÊKNIEJSZYCH

MITÓW GRECKICH”
Interesuj¹cy przewodnik po œwie-
cie wyobra¿eñ staro¿ytnej Grecji.
Przedstawione, w zwiêz³ej i ¿y-

wej formie, mity ujawniaj¹ sw¹ nie-
spodziewan¹ aktualnoœæ i zaska-
kuj¹c¹ wszechobecnoœæ wokó³
nas. B³yskotliwe i celne komen-
tarze prowadz¹ bez trudu przez
g¹szcz boskich i demonicznych
postaci oraz ich zawi³ych zwi¹z-
ków. Wszechstronna prezentacja
ods³ania ukryte treœci i symbolicz-
n¹ wymowê wszystkich w¹tków,
a obfitoœæ ilustracji ujawnia bo-
gactwo inspiracji artystycznych
antyku. Wyró¿nione specjalnie stro-
ny wskazuj¹ Ÿród³a do dziejów mi-
tologii, zalecane lektury, dzie³a
sztuki, utwory muzyczne i filmy. 
Udostêpniana w czytelni.

Filia nr 1:

Steve Watkins, Clare Jones -

“NIEZAPOMNIANE PODRÓ¯E

KTÓRE POWINIENEŒ OD-

BYÆ CHOÆ RAZ W ¯YCIU”
Ta ksi¹¿ka nie jest ani przewod-
nikiem, ani te¿ rankingiem cieka-

wych miejsc na œwiecie, ale przed-
stawia propozycje niecodziennych
i niezwyk³ych podró¿y. S¹ one
bardzo ró¿ne – od rejsu po fiordach
Patagonii po spokojny sp³yw Ka-
na³em Po³udniowym we Francji,
od wêdrówki œladami Shackletona
na Antarktydzie po tropienie goryli
w ruandyjskich lasach deszczowych.

W dniach 15-16-17 grudnia 2006r. 

MDK zaprasza na projekcjê filmu 

JAN PAWE£ II - PAPIE¯, KTÓRY

POZOSTA£ CZ£OWIEKIEM.

Bli¿sze informacje - biuro MDK; tel. 076 8188621

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówie-

nia mo¿na pobieraæ:

- w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie

Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,

II piêtro, pokój nr 13B, 

- na stronie intrnetowej:  chojnow.eu, lub za

poœrednictwem poczty. 

Cena specyfikacji – 12,30 z³ + koszt

przesy³ki

2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert

wariantowych i czêœciowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2008

r. 

4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ

siê Wykonawcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24

ust. 1 i 2 oraz z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych

(Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm).

5. Zamawiaj¹cy wymaga z³o¿enia nastêpuj¹-

cych dokumentów:

a. Aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo

zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³al-

noœci gospodarczej, je¿eli odrêbne przepisy

wymagaj¹ wpisu do rejestru lub zg³oszenia

do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, wys-

tawione nie wczeœniej ni¿ 6 m-cy przed

terminem sk³adania ofert.

b. Umowy reguluj¹ce wspó³pracê podmiotów

wystêpuj¹cych wspólnie.

c. Do oferty nale¿y do³¹czyæ wykaz wyko-

nanych w ci¹gu ostatnich trzech lat us³ug 

o zakresie podobnym do niniejszego przed-

miotu zamówienia z podaniem wartoœci, ter-

minów i miejsca wykonania (w formie, jak¹

stanowi Za³¹cznik Nr 3 do formularza ofer-

towego) oraz z za³¹czeniem dokumentów

potwierdzaj¹cych, ¿e prace te zosta³y wykona-

ne z nale¿yt¹ starannoœci¹ (wykaz potwierdzo-

ny referencjami). 

d. Inne dokumenty proponowane przez Wy-

konawcê.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena brutto (wg Za³¹cznika nr 2) 

- znaczenie   - 100%;

7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zama-

wiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat). Ter-

min sk³adania ofert up³ywa w dniu 15.12.

2006 r. do godz. 900

8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 15.12.

2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiaj¹-

cego, II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)

9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do

dnia 13.01.2006 r. 

10. Kontakt w sprawie przetargu: Józef Ko-

walski Insp. d/s Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej -  tel. 076 81 86 681.

Urz¹d Miejski

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1, tel. 076 81 88 285,  fax 076 81 87 515

e-mail - urzad.miejski@chojnow.net.pl

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza przetarg nieograniczony na utrzymanie terenów zielonych w obrêbie miasta

Chojnowa (oprócz Parku Piastowskiego) w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 77 31 00 00-6

Wystawa Cwenarskiego

13 grudnia w Miejskim Domu Kultury od-
bêdzie siê otwarcie wystawy prac Waldemara
Cwenarskiego. Tragicznie zmar³y w wielka-
noc¹ sobotê 1953 roku autor, nale¿a³ do jed-
nych z najlepiej zapowiadaj¹cych siê artystów
m³odego pokolenia. Jego stoj¹ce w wyraŸnej
sprzecznoœci z dominuj¹cym  socrealizmem
prace cechuje wyrazisty ekspresjonizm. Wal-
demar Cwenarski ma te¿ chojnowskie „korze-
nie” o czym bêdzie siê mo¿na przekonaæ na
otwarciu wystawy 13 grudnia w kawiarence
Miejskiego Domu Kultury o godz. 17.00.
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom komfortowy, Chojnów, 
o pow. u¿ytkowej 266 m2, ogrzewanie po-
d³ogowe, dwa systemy ogrzewania, zimowy
ogród, cena atrakcyjna. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Sprzedam mieszkanie w nowym budow-
nictwie, 61 m2, 3 pokoje, kuchnia z gara¿em
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0604-538-620
po godz. 16.00.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³as-
noœciowe w bloku – pokój, kuchnia, ³azienka,
ma³y przedpokój. Wiadomoœæ: tel. 0887-275-228.

Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie 
w Chojnowie gospodarstwo rolne o pow. 1,80 ha
w Osetnicy z maszynami rolniczymi, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 817-73-10.

Pilnie kupiê mieszkanie w starym budow-
nictwie o pow. 50-60 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0510-432-580.

Kupiê mieszkanie w starym budownictwie
powy¿ej 50 m2. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-70-86.

US£UGI

Uczennica trzeciej klasy liceum ogólno-
kszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Us³ugi remontowo-budowlane. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-21.

PRACA

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

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wia-
domoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przekwalifi-
kowan¹, 63a miêdzy Chojnowem a Go³aczo-
wem. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-37.

Kupiê gospodarstwo rolne lub pole. Wia-
domoœæ: tel. 0605-331-167.

Sprzedam gara¿ w budowie (zaawanso-
wanie 75%) przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ:
tel. 0604-575-234.

Sprzedam gara¿ przy ul. Koœciuszki. 
Wiadomoœæ: tel. 0515-237-319.

Sprzeda¿ choinek – srebrne, kaukaskie.
Go³aczów 26A (trasa Chojnów-Z³otoryja).
Wiadomoœæ: tel. 0667-215-177.

ZGUBY

10 listopada w okolicach sklepu „Tata 
i Ja” przy ul. Rynek znaleziono klucze z bre-
loczkiem, które s¹ do odebrania w redakcji.
Inny pêk kluczy czeka na swojego w³aœci-
ciela w wy¿ej wymienionym sklepie.

OG£OSZENIA DROBNE

Sprzedam choinki (œwierk) z bry³¹ ziemi 

do donicy na œwiêta, wiosn¹ do ogrodu. 

W sprzeda¿y przedœwi¹tecznej równie¿ choinki ciête.

Wysokoœæ 1,5 - 3,0 m. Bardzo du¿y wybór 

ok. 1000 szt. Cena z bry³¹ ziemi – 15,00 z³/szt,

ciête – 10 z³/szt. Sprzeda¿ – róg ul. Koœciuszki 

i Drzyma³y w podwórku za œwietlic¹ „Barki” 

(wjazd od ul. Drzyma³y)

OOkkaazzjjaa!!

SSSSpppprrrrzzzzeeeeddddaaaa¿¿¿¿    nnnnaaaa    ttttaaaarrrrggggoooowwwwiiiisssskkkkuuuu    
oooodddd    11118888    ggggrrrruuuuddddnnnniiiiaaaa    2222000000006666rrrr ....
KKKKoooonnnnttttaaaakkkktttt     tttteeeelllleeeeffffoooonnnniiiicccczzzznnnnyyyy    

((((000077776666))))     888811119999--11117777--22224444    lllluuuubbbb    0000666600008888--555555556666--222222221111....

PPHU CALAPPHU CALA
Zak³ad Pogrzebowy R. SzymañskiZak³ad Pogrzebowy R. Szymañski

informuje, ¿e zak³ad zosta³ przeniesiony z cmentarza w Chojnowie do lokalu 
przy ul. Rynek 46 w Chojnowie (naprzeciw kantoru). W tej smutnej i trudnej

chwili wszystkie sprawy mo¿na za³atwiæ pod w/w adresem poniewa¿ wg
nowego regulaminu cmentarza nie mo¿e na nim znajdowaæ siê ¿aden zak³ad

pogrzebowy, jedynie administrator.
Za³atwiamy tak¿e osobiœcie formalnoœci w ZUS i KRUS, doradzamy 

(licencja + doœwiadczenie).
W dniu za³atwiania formalnoœci w naszym biurze, po obliczeniu kosztów

us³ugi, wyp³acamy resztê od nale¿nego zasi³ku pogrzebowego.

Telefon ca³odobowy:

(076) 819-63-53 – biuro

(076) 818-71-76, 0606-779-172, 0513-048-909

Firma PHU GB 
przedstawiciel Oknoplast Kraków

poszukuje pracowników 
na stanowisko 

- MONTA¯YSTA
Wymagania: 
* prawo jazdy, 
* doœwiadczenie w bran¿y budowlanej, 
* wiek do 40 lat.

Prosimy o przesy³anie ¿yciorysu
na adres ul. Paderewskiego 8b, 

59-225 Chojnów 
lub osobisty kontakt w biurze, 

tel. (076) 818-70-99 lub 0602-298-438.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie –

076 818 82 85

MOPS – 076 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe – 

999; 076 818 83 33

Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 70

Policja – 997; 076 818 86 80

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70

Pogotowie gazowe –

992; 076 850 90 00

Pogotowie energetyczne – 

991; 076 818 82 83

Informacja PKP – 076 866 95 42

Informacja PKS – 076 818 84 76

Cmentarz (administrator) – 076 819 63 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 818 83 70

Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14

Sprzedam po³owê
dochodowej piekarni 
w Jerzmanowicach 30,

ko³o Chojnowa. 
Udokumentowany 
zwrot inwestycji 
w ci¹gu 1,5 roku. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z póŸn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity z 2006r. nr 121, poz. 844) Rada Miejska
Chojnowa, uchwala co nastêpuje:

§ 1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci grunty,
budynki, budowle lub ich czêœci przeznaczone na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie
miasta Chojnowa przez przedsiêbiorców realizu-
j¹cych now¹ inwestycjê lub tworz¹cych nowe miejsca
pracy w zwi¹zku z realizacj¹ nowej inwestycji.

§ 2
1. Za now¹ inwestycjê uwa¿a siê inwestycjê pole-
gaj¹c¹ na utworzeniu lub rozbudowie przedsiê-
biorstwa b¹dŸ na rozpoczêciu w przedsiêbiorstwie
dzia³añ obejmuj¹cych dokonywanie zasadniczych
zmian procesu produkcyjnego. Zakoñczenie
inwestycji winno nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w termi-
nie do 31 grudnia 2009r. 
2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a
siê za spe³niony, je¿eli nast¹pi przyrost netto o co
najmniej 5 miejsc pracy w danym przedsiêbiorstwie,
w zwi¹zku z realizacj¹ nowej inwestycji, w prze-
liczeniu na osoby zatrudnione w pe³nym wymiarze
czasu pracy, w porównaniu ze œrednim zatrudnie-
niem z ostatnich pe³nych 12 miesiêcy poprzedza-
j¹cych miesi¹c, w którym rozpoczêto realizacjê
inwestycji. Wzrost zatrudnienia winien nast¹piæ nie
póŸnej ni¿ w okresie 6 miesiêcy od dnia zakoñcze-
nia inwestycji.

§ 3
1. Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci stano-
wi¹cego pomoc regionaln¹ na wspieranie nowych
inwestycji udziela siê:
1) na okres 3 lat – je¿eli wielkoœæ kosztów inwestycji
kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ wynosi³a
równowartoœæ od 200 tys. euro  do 2 mln euro,
2) na okres 5 lat – je¿eli wielkoœæ kosztów inwestycji
kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ przekro-
czy³a równowartoœæ 2 mln euro i nie by³a wy¿sza
ni¿ 50 mln euro.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci stano-
wi¹cego pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ o wartoœci przekra-
czaj¹cej 100 tys. euro udziela siê:
1) na okres nie d³u¿szy ni¿ 2 lata – w przypadku
utworzenia od 5 do 20 nowych miejsc pracy,
2) na okres nie d³u¿szy ni¿ 4 lata – w przypadku
utworzenia od 21 do 50 nowych miejsc pracy,
3) na okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat – w przypadku
utworzenia powy¿ej 50 nowych miejsc pracy.

§ 4
Podatnik ubiegaj¹cy siê o zwolnienie z podatku od
nieruchomoœci sk³ada;
1) przed rozpoczêciem inwestycji - wniosek do Bur-
mistrza Miasta Chojnowa, na druku stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2) po zakoñczeniu inwestycji:
a) kserokopiê dokumentu – Potwierdzenie zg³oszenia
u¿ytkowania obiektu budowlanego lub Decyzjê
udzielaj¹c¹ pozwolenia na u¿ytkowanie obiektów
budowlanych objêtych now¹ inwestycj¹ wydan¹
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
b) zestawienie kosztów inwestycyjnych kwalifiku-
j¹cych siê do objêcia pomoc¹ poniesionych po
z³o¿eniu wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 1,
c) oœwiadczenie o miesiêcznych kosztach wynagrodzeñ
kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ poniesionych
w zwi¹zku z utworzeniem nowych miejsc pracy,
d) kserokopiê deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA
za ostatni miesi¹c poprzedzaj¹cy utworzenie nowych
miejsc pracy w zwi¹zku z realizacj¹ nowej inwes-

tycji (dotyczy wy³¹cznie podatników ubiegaj¹cych
siê o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹).

§ 5
Przedsiêbiorca, który uzyska³ prawo do zwolnienia,
o którym mowa w § 1 w ramach pomocy regionalnej
na tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹
inwestycj¹ zobowi¹zany jest w terminie 20 dni po
zakoñczeniu roku przedk³adaæ Burmistrzowi Miasta
Chojnowa informacjê o stanie zatrudnienia oraz
zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce brak zaleg³oœci z tytu³u
podatków i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

§ 6
Do kosztów kwalifikuj¹cych siê objêcia pomoc¹ na
tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹
inwestycj¹ zalicza siê ponoszone przez podmiot
prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dwuletnie
koszty zatrudnienia nowych pracowników, na które
sk³adaj¹ siê koszty wynagrodzenia brutto powiêk-
szone o wszystkie obowi¹zkowe p³atnoœci zwi¹-
zane z ich zatrudnieniem, przy czym miesiêczny
koszt przypadaj¹cy na 1miejsce pracy nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 4.000 z³.

§ 7
1. Podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku od
nieruchomoœci w przypadku:
1) zmniejszenia stanu zatrudnienia, 
2) postawienia przedsiêbiorcy w stan likwidacji lub
upad³oœci, w okresie 5 lat od dnia zakoñczenia
inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹.
2. Podatnik, który utraci³ prawo do zwolnienia z podat-
ku od nieruchomoœci zobowi¹zany jest powiadomiæ
Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie14 dni od wy-
st¹pienia okolicznoœci powoduj¹cych utratê tego prawa.
3. Podatnik traci prawo do zwolnienia od nastêpne-
go miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y okolicznoœci po-
woduj¹ce utratê tego prawa.
4. Podatnik, który utraci³ prawo do zwolnienia z podat-

ku od nieruchomoœci zwraca podatek za ca³y okres
zwolnienia wraz z odsetkami za zw³okê, naliczonymi
w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowej.

§ 8
Zwolnienie od podatku od nieruchomoœci, o którym
mowa w § 1 ma zastosowanie równie¿ w przypad-
ku realizacji du¿ego projektu inwestycyjnego, na
warunkach okreœlonych w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzie-
lania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹.

§ 9
Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomoc¹ re-
gionaln¹ na wspieranie nowych inwestycji lub two-
rzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹
inwestycj¹ i nastêpuje zgodnie z warunkami okreœ-
lonymi w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 
4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych 
z now¹ inwestycj¹ (Dz.U. Nr 142, poz. 1017).

§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.

§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do publicz-
nej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie
w „Gazecie Chojnowskiej” i obowi¹zuje do dnia
31.12.2006r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a nr LXIII/294/06
Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 18 paŸdziernika 2006r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoœci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹.

Wiadomoœæ: 
tel. 0506-122-081
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