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zdj. Monika Sobczak

Akcja Skora
Widowiskowe zatory na Skorze
wymaga³y specjalistycznej
interwencji i szybkiego dzia³ania.

Mi³oœæ mo¿e byæ wieczna
Ich recepta na d³ugie i
zgodne po¿ycie to mi³oœæ,
szacunek, tolerancja…

¥
Harcerskie zimowisko
Malowniczo po³o¿ony Wojcieszów
w Górach Kaczawskich, czyste,
mroŸne powietrze, oœnie¿one stoki
górskie…

¥

¥

Nie b¹dŸ ofiar¹ – powiedz NIE
Prze¿ywam to piek³o od kilku lat. Nigdy nie
wiem kiedy spadnie na mnie cios, czym dostanê tym
razem, jakie odniosê obra¿enia.

Chojnowskie rozmaitoœci
Na Z³otoryjskiej wci¹¿ pracuj¹
Prace przy budowie budynku socjalnego ze
wzglêdów na aurê zwolni³y nieco tempo. Obiekt
jest ju¿ jednak zadaszony, a gros prac trwa
wewn¹trz budynku. Stawiane s¹ œcianki dzia³owe, montowana jest instalacja, trwaj¹ prace
przy kanalizacji. Roboty postêpuj¹ wed³ug harmonogramu, mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e tak jak
planowano budynek zostanie oddany do u¿ytku
w paŸdzierniku bie¿¹cego roku i wówczas zostan¹ przydzielone mieszkania dla 26 rodzin.

1) w dniach od 30.01.2006 r. do 20.02.2006 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – dz. nr 337/4
po³o¿ona przy ul. G³owackiego 1 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2006 r. Nr 8/2006).
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 Chojnowie w terminie do dnia 13.03.2006 r.

Kaczkom na pomoc

Sesja 22 lutego

Siarczyste mrozy na prze³omie stycznia i lutego ograniczy³y naszym chojnowskim kaczkom
dostêp do po¿ywienia. Mieszkañcy z trosk¹
dokarmiali ptaki, dziel¹c siê, na ogó³, pieczywem. Uczniowie SP4, skupieni w szkolnym
kole ekologicznym postanowili te¿ do³¹czyæ
do grona dokarmiaj¹cych i wybrali siê pewnego dnia nad Skorê zaopatrzeni w kilka kilogramów ziarna pszenicy. Uczta by³a niecodzienna i ptaki z rezerw¹ podchodzi³y do rozsypanego ziarna. Kiedy jednak rozsmakowa³y siê
w pszenicznym menu, przy kartonowych karmnikach systematycznie ros³a liczba chêtnych.

Podczas piêædziesi¹tej trzeciej sesji radni zajmowaæ siê bêd¹ m.in. polityk¹ miasta w zakresie eliminowania biedy i ³agodzenia skutków bezrobocia - dzia³ania podejmowane
przez MOPS i Powiatowy Urz¹d Pracy, wys³uchaj¹ sprawozdania z dzia³alnoœci Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w roku 2005, zapoznaj¹ siê z informacj¹ o dotychczasowej dzia³alnoœci M³odzie¿owej Rady Miasta. Zainteresowanych
zapraszamy na sesjê 22 lutego o godz.14.00,
sala nr 11 w urzêdzie miejskim.

w koñcu sam bal – to dla wielu ogromny wydatek, ale có¿, nasze dzieci s¹ tego warte. Za to
z pewnoœci¹ podziêkuj¹ rewelacyjnymi wynikami na maturze (?!)
A tak na marginesie – gdzie te bale na salach
gimnastycznych, w galowych strojach, g³adko uczesanych w³osach i z obyczajnym programem artystycznym? £za siê w oku krêci…

Podziêkowanie
Miejski Dom Kultury serdecznie dziêkuje
p. W³adys³awie Koœciuk za nieodp³atne
przekazanie sprzêtu na potrzeby sekcji
fotograficznej.

Zbierasz znaczki pocztowe, chcesz pog³êbiæ swoj¹ wiedzê filatelistyczn¹?
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego organizuje spotkanie dla doros³ych
w Domu Chemika w dniu 23.02.2006 r.
o gdzinie 16:00.
PrzyjdŸ! Zapraszamy

Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów
niniejszym og³asza
nabór kandydatów na:

- Damy Dworu, Giermków i Zbrojnych.

Jest piêknie

W tym roku to ju¿ koniec

9 lutego Miejska Biblioteka Publiczna otworzy³a podwoje nowej siedziby przy Placu Zamkowym. Pierwszym klientem biblioteki by³
Zbigniew ¯o³nowski, który jest jednym z najwierniejszych i najczêœciej odwiedzaj¹cych
bibliotekê czytelnikiem. Ka¿dy kolejny mieszkaniec Chojnowa, który przyby³ tu tego dnia,
w podobny sposób komentowa³ swoje
pierwsze wra¿enie: „jest piêknie”, „jak przestronnie”, „jasno, przytulnie i wygodnie”.
Zadowoleni s¹ czytelnicy i pracownicy placówki. Obiekt spe³nia wszystkie oczekiwania
i zdecydowanie u³atwia pracê oraz korzystanie z woluminów. Ale o tym najlepiej przekonaæ siê samemu – zapraszamy.

Studniówka, która odby³a siê w Domu Chemika
11 lutego, by³a ostatnim w tym roku balem
maturzystów. Tradycyjny Polonez, chóralny
„Gaude Amus”, ¿yczenia, gratulacje, podziêkowania, to standardowy pocz¹tek, który by³
tylko wstêpem do szampañskiej zabawy do
bia³ego rana.

¯o³d nie jest wygórowan, ale towarzystwo
przednie i zabawne. Gwarantujemy wyœmienit¹ zabawê na Zamkach i doskona³¹
kompaniê. Jedyny warunek do spe³nienia
to wiek min. 16 wiosen i chêæ do zabawy
w towarzystwie historii XIV -XV w.
Bli¿sze informacje co pi¹tek godz. 17:00
w sali recitalowej MDK w Chojnowie.
Za Kapitu³ê Bractwa: Krzysztof Pisarski.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
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Ten jedyny, niepowtarzalny w ¿yciu bal kosztowa³ rodziców przeciêtnie od 500 do 800 z³. Kreacje, dodatki, kosmetyczka, fryzjer, solarium, itp.,
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Chojnowskie rozmaitoœci
Zapraszamy Pañstwa na:
Prelekcjê lekarza onkologa
dotycz¹c¹ profilaktyki i leczenia
schorzeñ onkologicznych po³¹czon¹ z
pokazem sprzêtu
oraz
najlepszych metod rehabilitacji.
Prelekcja odbêdzie siê w Chojnowie
w sali widowiskowej Domu Chemika
dnia 22.02.2006r.
w godzinach 16.00 do 18.00.
Pe³nomocnik Burmistrza Miasta
ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
informuje, ¿e z dniem 1 stycznia 2006r.
zmianie uleg³y dni i godziny otwarcia
Punkt Konsultacyjny
dla osób uzale¿nionych,
wspó³uzale¿nionych
i ofiar przemocy w rodzinie.
Punkt Konsultacyjny w Chojnowie
dzia³aj¹cy przy pl. Zamkowym 1a
czynny jest ka¿dego miesi¹ca
w dniach:
- I czwartek
godz. 13.30 – 16.30
- III czwartek
godz. 15.30 – 18.30
Pe³nomocnik Burmistrza Miasta
ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
przyjmuje petentów
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
I piêtro pok. nr 9, w godzinach
pracy Urzêdu; tel. (076) 81-86-684.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej
nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej przy ul. D¹browskiego Nr 10
w Chojnowie (by³y internat):

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie remontu – 1 rok od
nabycia; zakoñczenie remontu – 3 lata od daty nabycia.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 marca 2006 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 17 marca 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/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 3.500,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 6-17 marca 2006 r. w godz. 900 do 1400. Klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzyma³y 30 – tel. 076-81-88-370. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.

Dy¿ury aptek w Chojnowie
Serdeczne podziêkowania za wsparcie duchowe przedstawicielom
chojnowskiego Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By³ych WiêŸniów Politycznych, przedstawicielom Zwi¹zku Sybiraków
w Chojnowie, kompanii honorowej z garnizonu legnickiego,
a tak¿e s¹siadom i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

ukochanego mê¿a i ojca

œp. Juliana Kurasia
sk³ada
¿ona z rodzin¹
GAZETA CHOJNOWSKA NR 4/620

w dni œwi¹teczne i niedziele
- luty i marzec 2006 r.

Pod S³oñcem:
Salix:
Melisa:
Farmed:
Stokrotka:

05.03.06 r.
12.03.06r.,

-----------26.03.06r.,
26.02.06r.,

Sobota:
zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00)
- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00
Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:
9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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Akcja Skora
Chojnowianie nie czêsto ogl¹daj¹ takie
widoki. Rzadko te¿ w naszym mieœcie
goszcz¹ wojskowi z oddzia³ów saperskich. Widowiskowe zatory na Skorze
wymaga³y specjalistycznej interwencji
i szybkiego dzia³ania.
Tegoroczna zima daje nam siê we znaki. Mróz, d³ugo utrzymuj¹ca
siê zimowa aura, œnieg, przeplatany z opadami deszczu i rzadko pojawiaj¹ce siê s³oñce, na nas wszystkich wp³ywaj¹ raczej niekorzystnie. Jakby tego by³o ma³o, 8 lutego Chojnów prze¿y³ alarm przeciwpowodziowy. Nasza na ogó³ spokojna Skora przybra³a, a na jej
powierzchni pojawi³y siê kry.
Sytuacja by³a na tyle groŸna, ¿e do akcji wkroczy³ miejski zespó³
reagowania.
Tu¿ po informacji o tworzeniu siê na Skorze lodowego zatoru,
rozpoczêto przegl¹d rzeki. Wody Skory pod wp³ywem dodatniej
temperatury podnosi³y siê. Wysoki poziom tafli rzeki unosi³ olbrzymie bry³y lodu, które na wysokoœci hali sportowej Powiatowego
Zespo³u Szkó³ zaczopowa³y siê i stworzy³y niemal 200 metrowy
odcinek zatoru.
Zadecydowano, ¿e potrzebna jest pomoc. Og³oszono alarm przeciwpowodziowy, a burmistrz miasta wyst¹pi³ do wojewody dolnoœl¹skiego w sprawie interwencji wojska.
Kilka godzin póŸniej do Chojnowa przyjecha³a 22 osobowa grupa
wojskowych – saperów i s³u¿b pomocniczych, pod dowództwem
majora Piotra Mielniczuka.
- W akcji wspiera³a nas ¿andarmeria z Boles³awca, stra¿ po¿arna
i oddzia³ ochotniczy z Chojnowa – mówi major.

Uznano, ¿e zagro¿eniem mo¿e byæ zapowiadane ocieplenie.
Topniej¹cy zator i nap³ywaj¹ce wody z górnego biegu, mog³yby
powa¿nie zagra¿aæ gospodarstwom w Goliszowie, gdzie kra te¿
ograniczy³a swobodny sp³yw wody. Postanowiono u¿yæ materia³ów wybuchowych. Kilka minut póŸniej w wyznaczonych miejscach saperzy rozbijaj¹ zatory. Jedni zajmuj¹ siê dynamitem, inni
zaopatruj¹ siê w bosaki i kilofy. Czuwa pogotowie ratunkowe,
funkcjonariusze policji zabezpieczaj¹ teren, wstrzymuj¹ ruch.
W bezpiecznej odleg³oœci – prasa, radio, telewizja… Dopiero
dziewi¹ty ³adunek rozbija grub¹ warstwê lodu na kawa³ki; wiêksze
¿o³nierze rozbijaj¹ bosakami - mog³yby tworzyæ kolejne zatory.

Fot. M. Sobczak

Na posterunku przez ca³y czas by³o te¿ pogotowie, chojnowska
i legnicka policja. Sytuacja by³a powa¿na. S³u¿by miejskie zabezpieczy³y piasek i worki, pracownicy ChZGKiM dy¿urowali przygotowani do ewentualnego za³adunku piasku. W pogotowiu
czeka³a stra¿ po¿arna, która zabezpieczy³a drabiny, pasy bezpieczeñstwa oraz ko³nierze nape³niane wod¹ s³u¿¹ce do wyk³adania
miejsc najbardziej nara¿onych na wylanie. Burmistrz natomiast
zapewni³ noclegi, ciep³e posi³ki i miejsce odpoczynku w razie aktywnych dzia³añ nad rzek¹.
Ju¿ w pierwszych godzinach dnia nastêpnego stan wody zacz¹³ siê
obni¿aæ.
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Akcja przebieg³a bezpiecznie i skutecznie. Po kilku godzinach
w³adze miasta odwo³a³y alarm przeciwpowodziowy.
- Pragnê serdecznie podziêkowaæ za sprawn¹ i profesjonalnie
przeprowadzon¹ akcjê – powiedzia³ burmistrz Jan Serkies podczas
spotkania z uczestnikami akcji. – Dziêkujê wojsku, stra¿y po¿arnej,
policji i s³u¿bom miejskim. Mimo, ¿e nie czêsto, na szczêœcie, zdarzaj¹ nam siê takie sytuacje, wszystkie s³u¿by sprawdzi³y siê i dziêki
wspó³pracy i trafnym decyzjom uda³o nam siê za¿egnaæ niebezpieczeñstwo.
Kolejne dni przynios³y poprawê sytuacji. Skora opad³a, kry w czêœci sp³ynê³y w dó³ rzeki, a o ca³ym zdarzeniu przypominaj¹ ju¿ tylko
osiad³e na brzegach bry³y lodu.
eg
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Niech im gwiazdka pomyœlnoœci nigdy nie zagaœnie
„W dniu naszych z³otych godów wyra¿am serdeczne podziêkowanie, za okazan¹ mi mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê
i przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko, aby
nasze ma³¿eñstwo by³o nadal szczêœliwe”.
Tak po 50 latach po¿ycia ma³¿eñskiego dziêkowali sobie przed bliskimi i urzêdnikiem
pañstwowym Jadwiga i Antoni Sidorowicz –
jubilaci, którzy 11 lutego obchodzili swoje
z³ote gody.
Oboje pochodz¹ z wileñszczyzny. Znaj¹ siê
niemal od dziecka. Zbli¿yli siê podczas lokalnych potañcówek. O tym jak bardzo s¹ sobie
bliscy przekonali siê, kiedy p. Antoni, na trzy
lata poszed³ do wojska. P. Jadwiga czeka³a,
on têskni³ snuj¹c plany na przysz³oœæ. Kiedy
wróci³, stanêli na œlubnym kobiercu i przyrzekli sobie mi³oœæ, wiernoœæ i oddanie do
koñca swoich dni. Wprost z ceremonii oboje
wrócili do cegielni, gdzie na co dzieñ zarabiali
na ¿ycie.
Pó³ wieku póŸniej kolejny raz stanêli naprzeciw
siebie w urzêdzie i dziêkuj¹c sobie za wieloletnie wsparcie i pomoc, utwierdzili siê nawzajem o trwaj¹cej nadal miêdzy nimi mi³oœci.
- Idziecie wspólnie przez ¿ycie 50 lat – powiedzia³a podczas uroczystoœci Leokadia Szkolnik,
kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego – Dzielicie
dni smutki i radoœci, stanowicie jednoœæ ma³¿eñsk¹. Symbolem tej jednoœci jest obr¹czka,
któr¹ przed 50 laty w³o¿yliœcie na Wasze d³onie.
Jest ona ze szlachetnego kruszcu i nie ma
pocz¹tku ani koñca, tak jak Wasze ¿ycie dostojne i trwa³e.

Ten trwa³y zwi¹zek uhonorowa³ prezydent RP,
w imieniu którego burmistrz miasta udekorowa³ jubilatów medalem za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
- ¯ycie nie jest ³atwe bez wzglêdu na to czy
jesteœmy w zwi¹zku czy sami – mówi p. Jadwiga.
– Ktoœ obok, to zawsze dodatkowe wsparcie,
ale ¿eby prze¿yæ ze sob¹ wiele lat potrzebne
jest zrozumienie, wyrozumia³oœæ, dba³oœæ o t¹
drug¹ osobê i pielêgnacja uczuæ. Nie ma na
to szko³y, ale szczeroœæ i ¿yczliwoœæ, to najprostsze
sk³adowe udanego zwi¹zku.
- Raz na wozie, raz pod wozem – dodaje
p. Antoni. – Trzeba jednak cieszyæ siê ka¿d¹
chwil¹, doceniaæ drobiazgi, dziêkowaæ za
kolejny szczêœliwy dzieñ.
Pañstwo Sidorowicz s¹ dowodem na to, ¿e
trudnoœci i przeciwnoœci losu hartuj¹ i scalaj¹.
- To co najtrudniejsze mamy ju¿ za sob¹. Teraz
przygl¹damy siê jak rosn¹ nasze wnuki – mamy
ich troje i prawnuki - tymczasem jest ich dwoje.
Teraz to nasza doros³a dwójka dzieci i ich rodziny s¹ dla nas ca³ym szczêœciem. Cieszymy
siê, ¿e wci¹¿ mo¿emy byæ z nimi, czuæ siê
pomocni i razem dzieliæ te troski i radoœci,
które kiedyœ prze¿ywaliœmy sami.
Z³ote Gody by³y kolejnym pretekstem ¿eby
przy wspólnym stole zasiad³a ca³a rodzina.
Na tê okolicznoœæ by³ przygotowany uroczysty
obiad i s³odki poczêstunek.
A potem z pewnoœci¹ by³y wspominki, przegl¹danie rodzinnych albumów i opowieœci
sprzed kilkudziesiêciu lat.
eg

“D³ugowiecznoœæ ma³¿eñska”
P

rze¿yæ razem w zwi¹zku ma³¿eñskim ca³e 60 lat, to wydarzenie
godne szacunku i uwagi. 5 lutego br. tak¹ rocznicê obchodzili
pañstwo Bronis³awa i Stefan Gawronowie z Chojnowa. Znajomoœæ ich siêga czasów, gdy oboje uczêszczali do szko³y podstawowej
w Beremnianach (obecnie Ukraina). Czasy to jednak by³y powik³ane
i tragiczne w stosunkach polsko-ukraiñskich. Tu¿ po zakoñczeniu
II Wojny Œwiatowej, wobec fali represji, m³odzi - Bronka i Stefek
w 1945 r. osiedlili siê w Chojnowie. Rok póŸniej wziêli œlub, którego
udzieli³ im ksi¹dz Adam £añcucki. Jednak wiêkszoœæ rodziny pañstwa
Gawronów mieszka³a w Gilowie ko³o Dzier¿oniowa, wiêc tam m³ode
ma³¿eñstwo wyjecha³o. Sentyment do Chojnowa by³ jednak silny.
W 1951 r. pañstwo Gawronowie przyjechali ponownie do naszego
miasta i mieszkaj¹ w nim po dzieñ dzisiejszy. Pan Stefan pierwsz¹
pracê podj¹³ jako inkasent w chojnowskim browarze. Nastêpnie dosta³
przeniesienie s³u¿bowe do FMR” Agromet-Dolzamet” na stanowisko
zaopatrzeniowca. A na kilka lat przed przejœciem na emeryturê zasili³
szeregi stra¿y zak³adowej, tego¿ zak³adu.
Natomiast pani Bronis³awa by³a przez pewien czas gospodyni¹
domow¹. I wychowywa³a kolejne pokolenia swojej rodziny.
Pañstwo Gawronowie doczekali siê 7 dzieci, 19 wnuków, 6 prawnuków i 1 praprawnuczki.
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Ich recepta na d³ugie i zgodne po¿ycie to przede wszystkim podstawowe wartoœci rodzinne: mi³oœæ, zgoda i cierpliwoœæ.
Jubilatom ¿yczymy du¿o, du¿o zdrowia i 100 lat ¿ycia.
Piotr Misikiewicz
fot.: Bogdan Misikiewicz
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One to lubi¹
„Maluchy lubi¹ wiersze” - tytu³ imprezy organizowanej od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 4 mówi sam za siebie. Maluchy naprawdê lubi¹ recytowaæ, popisywaæ siê na
scenie i zdobywaæ pierwsze w ¿yciu laury.
14 lutego w œwietlicy SP 4, 12 m³odych wierszokletów z klas I-III wziê³o udzia³ w konkursie recytatorskim prezentuj¹c popularnych
autorów poezji dzieciêcej.
Twórcy regulaminów konkursów ograniczaj¹
jednak fantazjê i temperament m³odych artystów. Podczas recytacji zabrania siê bowiem
u¿ywania rekwizytów, nie mo¿na przebraæ
siê za przedstawian¹ postaæ, gesty nale¿y zredukowaæ do minimum. Liczy siê dykcja, tempo, intonacja, itp. To smutne, bo ci najm³odsi
oczekuj¹, ¿e na scenie bêd¹ mogli wcieliæ siê
w bajkow¹ postaæ, daæ upust swojej artystycznej wizji, zagraæ rolê, a nie tylko powiedzieæ
wiersz. Maluchy maj¹ jednak tê przewagê

nad starszymi recytatorami, ¿e nawet bez barwnych dodatków s¹ rozkoszne, a ich wystêp
bawi i wzrusza jednoczeœnie. Jury oceniaj¹ce
recytatorów nie mia³o wiêc prostego zadania.
Wiêkszoœæ dzieci w podobny sposób interpretowa³a swoje utwory, poziom by³ bardzo wyrównany. Nikt jednak nie zosta³ pominiêty – s³odk¹
czekolad¹ i dyplomem wyró¿niono ka¿dego.
Organizatorka tegorocznej edycji konkursu –
Anna Grabek zadba³a nie tylko o sprawny
przebieg imprezy, ale tak¿e o oprawê artystyczn¹.
W przerwach by³ koncert wokalny i instrumentalny. Z wierszem „Pan Hilary” zaprezentowa³ siê tak¿e uczeñ, który przed siedmioma
laty wywalczy³ sobie tym utworem pierwsze
miejsce w³aœnie w konkursie „Maluchy lubi¹
wiersze”, a potem, najwy¿sz¹ lokatê, jako
reprezentant szko³y na konkursie w Legnicy.
W tym roku w konkursie powiatowym SP 4
i Chojnów bêdzie reprezentowaæ Justyna Lipiñska.
eg

Klasa I
I miejsce - Karolina Ziomek Ic
II miejsce - Aleksandra Najda Ia
III miejsce - Amelia Kamiñska Ib

Klasa II
I miejsce - Pamela Œliwiñska IIa
II miejsce - Jagoda Tobiasz IIb
III miejsce - Daria Paw³owska IId
wyró¿nienie - Dawid Witkowski IIc

Klasa III
I miejsce - Justyna Lipiñska IIIc
II miejsce - Ma³gorzata Haniecka IIIb
III miejsce - Katarzyna Sobczak IIIa
Wyró¿nienie - Samanta Saj IIId
wyró¿neinie - Rafa³ Cieœlik IIIs

Kolejny „Pegazik”
Ten konkurs recytatorski wymaga od uczestników dojrza³oœci i pewnego rodzaju doœwiadczenia. Byæ mo¿e dlatego w klasach gimnazjalnych chêtnych do udzia³u nie jest zbyt wielu.

13 lutego w szkolnym etapie „Pegazika”,
w Gimnazjum nr 2, udzia³ wziê³o 9 uczennic.
Trzy dni póŸniej o awans do etapu miejskiego
walczyli uczniowie Gimnazjum nr 1.
Poziom recytacji by³ zró¿nicowany. Zgodnie
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z regulaminem zaprezentowaæ nale¿a³o prozê
i wiersz. Wybór tekstów jest z ka¿dym rokiem
trudniejszy. Recytatorzy chc¹ nie tylko
dobrze wypaœæ podczas deklamacji, ale

pragn¹ tak¿e wyst¹piæ z oryginalnym tekstem. Nie zawsze dobór repertuaru jest trafny.
Fachowcy twierdz¹, ¿e Ÿle odbierany jest
np. tekst mêski w wykonaniu ¿eñskim,
czy np. zwierzenia doœwiadczonej, dojrza³ej

kobiety w interpretacji nastolatki. O tym recytatorzy nie zawsze pamiêtaj¹. St¹d czêsto
zaskoczenie przy og³oszeniu wyników. Dodatkowo w tej grupie wiekowej wymaga siê ju¿
nieco dramaturgii, artyzmu i aktorstwa, a to
nie jest ³atwe. Recytacja, to nie tylko poprawnie wyg³oszony tekst, to coœ wiêcej. Tego
„czegoœ wiêcej” nie zawsze mo¿na siê nauczyæ,
ale tak naprawdê liczy siê przecie¿ chêæ, poszerzanie literackich horyzontów i obcowanie
z poezj¹ bez wzglêdu na formê.
Dlatego gratulujemy wszystkim uczestnikom
„Pegazika”, a laureatom, którzy za kilka dni
zmagaæ siê bêd¹ ze s³owem mówionym podczas etapu miejskiego, ¿yczymy powodzenia.
eg
Do etapu miejskiego awansowali:
Gimnazjum nr 1:
Agnieszka Lenda, Ewa Panasiuk, Oskar Kuœ,
Joanna Kapral, Oskar Paw³owski, Patrycja
Pogañska.
Gimnazjum nr 2:
Maja Grzeœkowiak, Katarzyna Bierzuñska,
Paulina Burzmiñska, Pamela Markiewicz,
Joanna Adamska, Natalia Ho³owiak.
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Apel dla Emilki

14 lutego w sali MDK w Chojnowie odby³ siê charytatywny
apel walentynkowy, zorganizowany przez uczniów klas
trzecich Technikum Ekonomicznego.
Celem nadrzêdnym tego apelu
by³a zbiórka pieniêdzy dla Emilki Kurzyñskiej z Warszawy.
Emilka ma dopiero 14 miesiêcy, ale przez ca³e swoje króciutkie ¿ycie zmaga siê z ciê¿k¹
chorob¹. Od urodzenia

liwe. Nawet ta najmniejsza, to
wiêksza szansa na prze¿ycie
ich córeczki. Wystêpuj¹c w programie TV “Interwencja” zostali zauwa¿eni przez jedn¹
z uczennic klasy III TE, która
podjê³¹ decyzjê o natychmiastowej pomocy. Wspólnie z klas¹ postanowi³¹ zorganizowaæ
koncert charytatywny, w którym wziêli udzia³ uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Goœcinnie wyst¹pili równie¿
uczniowie z Gimnazjum nr 2
i SP4 w Chojnowie.
Na czêœæ artysryczn¹ z³o¿y³y
siê wystêpy kabaretów: “Na
czworaka”, “Jajo”, “Szuwara”,
“Solidarnoœæ damska i mêska”;
zespo³ów tanecznych - ‘’Brooklyn”, “Fleks”, “Gwiazda”;

Sentymentalne spotkanie po latach
– 60 - lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie obchodzi swoje 60-lecie. Z tej okazji,
7 paŸdziernika 2006 r., organizowany jest zjazd absolwentów, który uœwietni jubileusz. To wyj¹tkowa okazja
do sentymentalnego spotkania po latach, dziêki któremu mo¿liwe bêdzie nie tylko odnowienie dawnych przyjaŸni i sympatii, ale tak¿e prze¿ycie wieczoru wspomnieñ
z ³awy szkolnej. Z pewnoœci¹ powróc¹ chwile radoœci,
pamiêtne dla jedynego w swoim rodzaju okresu m³odoœci, a równoczeœnie chwile beztroski, nieczêsto spotykane w codziennym, doros³ym ¿yciu. Czy nie jest wspaniale przypomnieæ sobie jak siedzieliœmy w szkolnej
³awce, ufni, ¿e ca³y œwiat nale¿y do nas? Spotkajmy siê
z dawnymi przyjació³mi, kole¿ankami, nauczycielami,
osobami z przesz³oœci, a odczujemy wyj¹tkow¹, urokliw¹ atmosferê tego spotkania.
Organizatorzy obchodów zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wielu
absolwentom Liceum Ogólnokszta³c¹ce kojarzy siê
z budynkiem przy ulicy Konarskiego. W 2001 r.
w wyniku powo³ania Powiatowego Zespo³u Szkó³
Liceum zosta³o przeniesione do budynku przy ulicy PoŸniaków. Szko³a to jednak nie tylko mury, lecz przede
wszystkim ludzie, przyjaŸnie, sympatie, wspomnienia.
Mamy nadziejê, ¿e zmiana siedziby Liceum nie wp³ynie
na chêæ uczestniczenia w obchodach 60-lecia, tym bardziej, ze absolwenci bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zwiedzania
dawnego budynku Liceum przy ulicy Konarskiego.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Powiatowego
Zespo³u Szkó³, w ramach którego obecnie dzia³a
Liceum Ogólnokszta³c¹ce, kieruj¹ do wszystkich
absolwentów p³yn¹ce z serca zaproszenie do
wziêcia udzia³u w obchodach 60-llecia szko³y.

skazana jest na ¿ywienie pozajelitowe, poniewa¿ ma nieunerwione jelita i chor¹
w¹trobê.
Dziewczynka ma szansê na
normalne ¿ycie pod warunkiem
skomplikowanego przeszczepu
organów. Na tak¹ operacje

W organizacjê 60 - lecia w³¹cz¹ siê nauczyciele, uczniowie, przyjaciele szko³y, a tak¿e rodzice obecnych
uczniów, gdy¿ przedsiêwziêcie to bêdzie nie tylko promocj¹ szko³y, ale tak¿e przyczyni siê do jej nobilitacji
w œrodowisku ponadlokalnym.
recytatorów i wokalistów.

potrzeba ok. 2 mln z³.
Rodzice Emilki szukaj¹ pomocy wszêdzie, gdzie jest to mo¿-

Zarówno pomoc finansowa jak
i udzia³ uczniów w czêœci artystycznej stanowi³y wsparcie
tego przedsiêwziêcia.
W PZS w Chojnowie jest to
drugi koncert charytatywny
w bie¿¹cym roku szkolnym.
Organizowanie tego typu akcji
œwiadczy o zaanga¿owaniu
uczniów w niesieniu pomocy
tym, którzy jej najbardziej
potrzebuj¹.
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Irena Kuœtal

Program uroczystoœci jubileuszowych:
9.30 - Msz œw. w koœciele œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
10.30 - powitanie absolwentów w ogrodzie szkolnym
przy ul. PoŸniaków, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej,
11.00 – spotkanie absolwentów z nauczycielami,
zwiedzanie szkó³ przy ul. PoŸniaków i ul. Konarskiego,
13.00 – uroczysta akademia w Miejskim Domu Kultury,
14.15-16.00 - obiad w sto³ówce szkolnej,
19.00 - bal w Piotrowicach.
Planowane jest wydanie monografii, dotycz¹cej historii
szko³y. Absolwenci bêd¹ mogli odebraæ monografiê
w godz. od 9.00 do 15.00 w szkole przy ul. PoŸniaków.
Tam równie¿ otrzymaj¹ talony na obiad i zaproszenia na bal.
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Chojnowski Hyde Park

Nie ma tego z³ego...
Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e przys³owia s¹
m¹droœci¹ narodu. I to prawda, gdy¿ mog³em
przekonaæ siê o tym osobiœcie.
Wszystko przemawia³o za awantur¹, a skoñczy³o siê tym, ¿e zosta³y podjête prace nad ustanowieniem nowych pomników przyrody
w naszym mieœcie.
Jak do tego dosz³o? Przypadek sprawi³, ¿e na
listopadowej sesji Rady Miejskiej zadeklarowa³em chêæ podjêcia prac nad ustanowieniem
nowych pomników przyrody. Inicjatywê
i pomoc w tym zakresie zadeklarowa³ przewodnicz¹cy Komisji Ochrony Œrodowiska,
Wojciech Urbaniak. I tak to siê zaczê³o.
Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem
stosownych projektów uchwa³ w powy¿szej
sprawie.
Wêdruj¹c po naszym Chojnowie nie zwracamy uwagi na drzewa. No mo¿e wtedy, gdy
jakiœ konar zagra¿a bezpieczeñstwu.
Pod koniec dziewiêtnastego wieku w Chojnowie powsta³y dwa parki. Jednym z nich jest
tzw. Ma³y Park, który znajduje siê na lewym

brzegu Skory ko³o Urzêdu Miasta. Park ten
nosi równie¿ oficjaln¹ nazwê, Park Œródmiejski. Zosta³ on za³o¿ony na terenach dawnej fosy, któr¹ zasypano. Zatem s¹ to nasze
chojnowskie Planty.
Na tak niedu¿ym fragmencie znajduje siê a¿
kilka pomnikowych i okazowych drzew. Wœród
nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje grab pospolity, buk pospolity, kasztanowiec bia³y,
jesion wynios³y, d¹b szypu³kowy, d¹b czerwony i tulipanowiec amerykañski.
Z tym grabem jest problem, gdy¿ faktycznie
mamy tu do czynienie z siedmioma grabami.
Jak to siê sta³o? OdpowiedŸ jest banalnie prosta.
Ten kto go sadzi³, posadzi³ wi¹zkê grabów.
W miarê rozrastania siê poszczególnych pni
drzew dosz³o do ich poprzerastania.
Po co nam te pomniki przyrody? Drzewa te
uzyskaj¹ nowy status prawny i bêd¹ prawnie
chronione. Nale¿y im siê to chocia¿by z tytu³u wieku. To tak jak z ludŸmi, których powinniœmy kochaæ za ¿ycia, a nie po œmierci. W przypadku drzew, po ich œciêciu. Wiele z tych drzew

zosta³o posadzonych jeszcze w XIX wieku.
Prze¿y³y one dwie wojny œwiatowe, niedosz³¹
tysi¹cletni¹ rzeszê, nasze historyczne zakrêty
oraz najprzeró¿niejsze zanieczyszczenia,
które i my wdychamy wraz z powietrzem.
Pomimo tego i tak wiele z nich prze¿yje i nas.
Dlatego te¿ zrodzi³a siê inicjatywa podjêcia
starañ, aby najcenniejsze nasze drzewa obj¹æ
prawn¹ ochron¹. Przecie¿ chroni¹c je, chronimy sami siebie.
Jerzy Kucharski

Szachowe wieœci
Turniej Grand Prix Lubina

Klasa “A” Pó³noc , runda X

Turniej odby³ siê dnia 4.02. br., Startowa³o 20 zawodników,
4 zawodników z MDK DANY Chojnów. Zwyciê¿y³ Seweryn
Stok³osa 6,5 pkt, drugie miejsce Robert Hajnrych 5,5 pkt, trzecie,
nasz zawodnik Marian Barabasz 5 pkt. Jacek Najduk w tym
dniu gra³ s³abiej i zaj¹³ 5 miejsce 4,5 pkt

12 lutego nasza dru¿yna rozegra³a mecz ze ¯migrodem II.
Mecz zakoñczy³ siê ³atwym zwyciêstwem wynikiem 4-1.
Punkty zdobyli: Jacek Najduk, Wies³aw Radzicki, Marian
Barabasz, Andrzej Pi¹tek.

Turniej Grand Prix Boles³awca
W tym turnieju, 5 lutego udzia³ wziê³o 38 zawodników w tym
2 za-wodników z Chojnowa. Bardzo dobre 4 miejsce zaj¹³
£ukasz Moskwa – 5,5 pkt. Andrzej Pi¹tek zaj¹³ dobre
7 miejsce - 5 pkt.

Liga Dolnoœl¹ska klasa “A”-Pó³noc
5 lutego rozegrano we Wroc³awiu kolejn¹ - VIII i IX rundê
ligi. Nasza dru¿yna rozegra³a dwa spotkania z czo³owymi dru¿ynami. W VIII rundzie przeciwnikiem by³a druga dru¿yna
AZS Politechnika Wroc³awska, po wyrównanej grze wygra³a
dru¿yna AZS wynikiem 3-2. Mecz móg³ zakoñczyæ siê remisem – Jerzy Pud³o maj¹c zdecydowanie wygran¹ partiê, pope³ni³ b³ad i partiê zremisowa³.
Punkty dla naszego zespo³u zdobyli: Wies³aw Radzicki- 0,5 pkt,
Marian Barabasz - 1 pkt, Jerzy Pud³o – 0,5 pkt.
W IX rundzie przeciwnikiem by³a niepokonana dru¿yna WKSz
DachBud Hetman Wroc³aw. Nasza dru¿yna gra³a bez respektu
i zremisowa³a wynikiem 2,5 - 2,5.
Punkty zdobyli: Jacek Najduk - 1pkt, Wies³aw Radzicki – 0,5
pkt, Marian Barabasz - 1 pkt.
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Runda XI
W ostatniej rundzie przeciwnikiem by³a dru¿yna ZPK SMOK
¯migród I. Mecz wydawa³ siê ³atwy, bo dru¿yna przeciwnika
zajmuje dalsze miejsce w tabeli, ale rzeczywistoœæ by³a inna.
Mecz by³ niezwykle emocjonuj¹cy, do ostatniej chwili wynik
by³ nieznany. Na czwartej szachownicy toczy³a siê walka o wynik ca³ego meczu. Ostatecznie wygra³ nasz zawodnik - Andrzej
Pi¹tek i dziêki temu, mecz wygraliœmy 3-2. Punkty dla zespo³u
zdobyli: Jacek Najduk, Marian Barabasz, Andrzej Pi¹tek.
Koñcow¹ tabelê Ligi Dolnoœl¹skiej klasy “A” podamy w nastêpnym numerze Gazety Chojnowskiej.
J.P.

26.02.06r. rozegrany zostanie
II Turnirj Grand Prix Miasta Chojnowa.
Turniej rozegrany zostanie o godzinie 16.00 w MDK
w Chjnowie ul. Ma³achowskiego (kawiarnia).
Zapraszamy!
GAZETA CHOJNOWSKA NR 4/620

“W odwiedzinach
w Jubilatce”
Ekipa “G.Ch” zawsze bywa w odwiedzinach, gdy kawiarnia “Jubilatka” organizuje wieczorki bluesrockowe. To impreza g³ównie skierowana do m³odzie¿y. Trzeba jednak te¿ zadbaæ o nieco

co starsz¹ spo³ecznoœæ. Przewidziano
wiêc propozycjê kulturaln¹ o bardziej
uniwersalnym znaczeniu. Za spraw¹
zespo³u Kociuby powróci³y stare,
niezapomniane szlagiery i przeboje.
W ubieg³ym stuleciu w Jubilatce ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê dancingi.
Postanowiono wiêc teraz powróciæ do
tej sprawdzonej tradycji. W sobotê 4 lutego mia³a miejsce swoista reaktywacja
imprezy. Okaza³o siê, ¿e g³ównymi uczestnikami by³a jednak m³odzie¿. A co ze
starszym pokoleniem? Mo¿e tych kilka
fotografii zachêci niezdecydowanych
do odwiedzin kawiarni. W ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca, od godz. 20:00
ka¿dy mo¿e siê zamieniæ w lwa parkietu. Zachêcamy!
Piotr Misikiewicz
fot. Bogdan Misikiewcz

Harcerskie zimowisko
W czasie tegorocznych ferii Komenda Hufca
ZHP w Chojnowie zorganizowa³a zimowisko 2 turnusy 7 dniowe w œnie¿nym Wojcieszowie
dla harcerzy i dzieci niezrzeszonych w naszej
organizacji. Wspólnie wypoczywa³o 43 dzieci.
Malowniczo po³o¿ony Wojcieszów w Górach
Kaczawskich, czyste, mroŸne powietrze, oœnie¿one stoki górskie nie pozwoli³y na zdobycie
nam wy¿szych partii gór. Mimo mroŸnej pogody codziennie dzieci uczestniczy³y w wyprawach na ni¿sze partie górskie takie jak: “Zerówka”,
“Wzgórze Szubienicze”, “Rezerwat Góry Mi³ek”
i “Okrajek”. Du¿¹ uciech¹ by³o zje¿d¿anie na
sankach, jab³uszkach i na “wyk³adzinie”. Jedn¹
z ciekawszych form zimowej zabawy by³o lepienie du¿ego ba³wana i figur œnie¿nych oraz
zabawy w œnie¿ki. W czasie d³ugich wieczorów
mile spêdzano czas graj¹c w gry planszowe,
scrabble, “piramidê”. Podczas „œwieczowiska”
i „kominka” bawiono siê i œpiewano piosenki
harcerskie i nie tylko. Hitem zimowiska by³ pl¹s
NiedŸwiadek. Odby³y siê równie¿ bale maskowe. W czasie pobytu nawi¹zano wspó³pracê
ze Œrodowiskow¹ Dru¿yn¹ Harcersk¹ z Wojcieszowa, która goœci³a nas w swojej harcówce.
Mo¿na tam by³o potañczyæ - by³a dyskoteka,
zagraæ w bilarda, tenisa sto³owego, porzucaæ do
tarczy lotkami i zagraæ “wiruj¹c¹ pi³k¹”.

Podczas zimowiska zrealizowano prozdrowotny program harcerski “ Œcie¿kami zdrowia”.
Uczestnicy zimowiska mieszkali goœcinnie
w Miejskim Przedszkolu w Wojcieszowie, na
posi³ki dochodzili do sto³ówki Zespo³u Szkó³.

Hej, naprzód marsz
Przedstawiciel chojnowskiej sceny rockowej grupa Polish Fiction zaczyna
koncertowaæ poza granicami naszego
miasta. Nielada gradkê zespó³ prze¿yje 25
lutego. Tego dnia w Wo³owie zagraj¹
przed le-gend¹ polskiego punk rocka
jeleniogór-skim Leniwcem. To bêdzie
niew¹tpliwie wielkie prze¿ycie dla tej
chojnowskiej kapeli. Impreza odbêdzie
siê w klubie “Projekt X”.
P.M.
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Tak mile i przyjemnie spêdzony czas zawdziêczamy dru¿ynowym - wychowawcom pani Ewelinie Kunert, dh.pwd. Przemys³awowi Januszkiewiczowi i dh.pwd. Paw³owi Wróblowi
oraz komendantowi zimowiska dh.phm. Teresie
Reichert.
(fro)
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Nie b¹dŸ ofiar¹
Prze¿ywam to piek³o od kilku lat.
Nigdy nie wiem kiedy spadnie na
mnie cios, czym dostanê tym razem,
jakie odniosê obra¿enia. Czy bêdzie
dusi³, kopa³, szarpa³, czy mo¿e dziœ
ograniczy siê do obelg i wyzwisk? Co
go zdenerwuje, czym go sprowokujê?
Takie wyznania moglibyœmy us³yszeæ od
setek (jeœli nie tysiêcy) ofiar przemocy.
Najczêœciej s¹ to kobiety zwi¹zane z nieodpowiednim mê¿czyzn¹. Latami cierpi¹
znosz¹c upokorzenia i ból. Cierpi¹ one
i ich dzieci, które zazwyczaj ze œwiadków
staj¹ siê uczestnikami domowych awantur.
W Chojnowie rodzinna przemoc z ka¿dym
rokiem przybiera na sile. Trudno jednak
uchwyciæ jej rzeczywiste rozmiary. Milczenie ofiar i biernoœæ œwiadków, ograniczaj¹
wiedzê na temat skali zjawiska, wi¹¿¹ tak¿e
rêce organom œcigania.
Ofiary przemocy najczêœciej znosz¹ swój
los w zaciszu domostw i nawet jeœli w przyp³ywie determinacji prosz¹ o interwencjê
i zg³aszaj¹ przestêpstwo, najczêœciej po
krótkim czasie wycofuj¹ siê.
Nie tak dawno funkcjonariusze zatrzymali
chojnowianina, który od dwóch lat w brutalny sposób znêca³ siê nad ¿on¹ i dzieæmi. Kilka dni póŸniej podobny los spotka³
ty-rana z Jaroszówki, ale w kronikach policyjnych nie jest to czêste zdarzenie.
Tak przecie¿ byæ nie musi. Przemoc to
przestêpstwo. Ofiara ma wiele narzêdzi ¿eby
przerwaæ koszmar, zapewniæ bezpieczeñstwo sobie i najbli¿szym, ¿yæ w spokoju.
Przede wszystkim trzeba powiedzieæ sobie
i oprawcy NIE! Potem zg³osiæ ³amanie
prawa w najbli¿szym komisariacie. To
najprostszy sposób. W ka¿dej jednostce
jest funkcjonariusz odpowiedzialny za tego
typu zdarzenia – z pewnoœci¹ pomo¿e.
Art. 2071 kodeksu karnego brzmi: “Kto znêca
siê fizycznie lub psychicznie nad osob¹ najbli¿sz¹ lub inn¹ osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym
lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noœci od
sprawcy albo nad ma³oletnim lub osob¹
nieporadn¹ ze wzglêdu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5”.
“Je¿eli czyn okreœlony w § 1 po³¹czony
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieñstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do 10 lat”.
“Je¿eli nastêpstwem czynu okreœlonego
w § 1 lub 2 jest targniêcie siê pokrzywdzonego na w³asne ¿ycie, sprawca podlega
karze wolnoœci od lat 2 do lat 12”.
Nie warto czekaæ na poprawê naszego
oprawcy, liczyæ, ¿e kolejne dziecko go
zmieni, ¿e setna rozmowa uœwiadomi mu
jego b³êdy. Agresja, chêæ dominacji, symptom „pana i w³adcy”, to nie s¹ zjawiska,
których pozbêdziemy siê jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. To wymaga
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Z notatnika
dy¿urnego
1 lutego w Chojnowie przy ul. D¹browskiego jad¹cy
pojazdem osobowym mieszkaniec Chojnowa
potr¹ci³ 73.letni¹ kobietê, która nagle wtargnê³a
na jezdniê. W wyniku wypadku piesza dozna³a
powa¿nych obra¿eñ cia³a i zosta³a przewieziona
do szpitala. Po kilku dniach na skutek odniesionych obra¿eñ zmar³a w Szpitalu Wojewódzkim
w Legnicy.

pracy, konsekwencji i zaanga¿owania wielu
czynników. Najwa¿niejsze jest jednak to,
abyœmy nie pog³êbiali dramatu, daj¹c przyzwolenie, okazuj¹c biernoœæ czy wci¹gaj¹c
w t¹ sytuacjê kolejnych cz³onków rodziny.
Pierwsze NIE poci¹gnie za sob¹ kolejne
dzia³ania, które tylko mog¹ pomóc ka¿dej
ze stron.
Ofiarami agresji nie s¹ tylko bezbronne ¿ony.
To tak¿e dzieci katowane przez rodziców,
rodzice gnêbieni przez dzieci, rodzeñstwa,
s¹siedzi – wymieniaæ mo¿na wszystkie
koligacje. Ka¿dy przypadek jest przestêpstwem i tylko od ofiary zale¿y jak d³ugo
bêdzie ofiar¹.
eg

Mity o przemocy
Nie ujawnia siê tajemnic rodzinnych
NIEPRAWDA
Przemoc nie skoñczy siê sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest prze³amanie izolacji i milczenia.
Nikt nie powinien wtr¹caæ siê w prywatne
sprawy rodziny.
NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestêpstwem.
Ka¿dy ma prawo zapobiec przestêpstwu.
Jeœli kobieta jest bita, to znaczy, ¿e na to
zas³uguje.
NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa biæ i poni¿aæ kogokolwiek bez wzglêdu na to co zrobi³.
Przemoc w rodzinie to problem marginesu
spo³ecznego.
NIEPRAWDA
Przemoc domowa zdarza siê we wszystkich
grupach spo³ecznych
niezale¿nie od poziomu wykszta³cenia i sytuacji ekonomicznej.

Niebieska linia: 0801 120 002
(p³atny pierwszy impuls)
Policyjny telefon zaufania: 0800 120 226
(bezp³atny)
Komisariat Policji w Chojnowie:
076 81 88 687, 997, 112

9 lutego w Jaroszówce 51.letni mieszkaniec
Lubina jad¹c samochodem osobowym nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych w wyniku czego wpad³ w poœlizg
zje¿d¿aj¹c do rowu. Kierowca poniós³ œmieræ na
miejscu.
W miesi¹cu lutym na terenie miasta Chojnowa
i gminy Chojnów odnotowano piêæ kolizji drogowych, do których dosz³o w wyniku niedostosowania prêdkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych.
10 lutego funkcjonariusze KP w Chojnowie zatrzymali 19.letniego mieszkañca Chojnowa, który
w dniu 04.02.2006 r. dokona³ w³amania do domu
jednorodzinnego w Chojnowie przy ul. Bielawskiej.
£upem sprawcy pad³ sprzêt RTV o wartoœci
1.000,00 z³.
11 lutego funkcjonariusze zatrzymali na gor¹cym
uczynku sprawcê w³amania do Pijalni Piwa “Zag³oba” w Chojnowie, który dokona³ kradzie¿y artyku³ów tytoniowych oraz spirytusowych o ³¹cznej
warotoœci 1.000 z³ czym dzia³a³ na szkodê SHP
w Z³otoryi. Sprawc¹ okaza³ siê 27.letni mieszkaniec Chojnowa.
13 lutego funkcjonariusze KP zatrzymali 20.letniego mieszkañca Chojnowa, który w dniu
04.02.2006 r. dokona³ w³amania do kiosku wielobran¿owego przy ul. Kolejowej, sk¹d dokona³
kradzie¿y artyku³ów chemicznych, tytoniowych
o ³¹cznej wartoœci 3.014 z³otych.

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z przestêpstwami dotycz¹cymi
oszustw na tzw. “wnuczka” Komisariat Policji
w Chojnowie apeluje do mieszkañców
Chojnowa (szczególnie osób starszych) o
rozwagê przy po¿yczaniu pieniêdzy osobom
przedstawiaj¹cym siê za ich znajomych.
Odbywa siê to w ten sposób, ¿e oszust podczas
rozmowy telefonicznej przedstawia siê jako
wnuk, b¹dŸ inna osoba z rodziny, a nastêpnie
prosi o po¿yczkê pieniêdzy z powodu np. awarii
pojazdu itp. Ponadto przekazuje, ¿e po odbiór pieniêdzy zg³osi siê jego dobry znajomy, gdy¿ on
z jakiegoœ powodu nie mo¿e przybyæ po odbiór
osobiœcie. Wówczas po pieni¹dze zg³asza siê
oszust, który rzekomo jest znajomym wnuczka,
a nastêpnie zabiera pieni¹dze. Celem niedopuszczenia do takich sytuacji prosimy o dok³adane rozpytywanie osoby dzwoni¹cej o dane dzwoni¹cego oraz bliskich, np. o matkê, ojca gdzie pracuj¹ itp.
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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
Z NOWOŒCI BIBLIOTECZNYCH gom dydaktycznym wyk³adanego przedmiotu
DZIÊKUJEMY
pod nazw¹ historia instytucji politycznych.
POLECAMY:
Jesteœmy ju¿ w nowej siedzibie przy placu
Zamkowym 2.
Wszystkim, którzy pomagali nam podczas
przeprowadzki – bardzo dziêkujemy.
Szczególne podziêkowania sk³adamy:
Panu Komendantowi Ryszardowi Kawce
oraz funkcjonariuszom Jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie, Panu Dyrektorowi Andrzejowi Rudkowi oraz pracownikom Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Panu Jerzemu
Machelowi, inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie oraz pracownikom
okresowo zatrudnionym w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie:
Panu Marcinowi Bresserowi, Panu Andrzejowi
Dorotkiewiczowi, Panu Dariuszowi Go³êbiewskiemu, Panu Marcinowi Kowalowi,
Panu Stanis³awowi Kowalczykowi, Panu
Stanis³awowi Karmasowi, Panu Andrzejowi
Moskwie, Panu Jackowi Nosalowi, Panu
Andrzejowi Wieliczce.

Dzia³ dla Doros³ych:
Kazimiera Jaworska, Stanis³aw D¹browski
–„HISTORIA INSTYTUCJI
POLITYCZNYCH”

Z ksiêgozbioru regionalnego udostêpnianego
w czytelni:
Ma³gorzata Chorowska – „REZYDENCJE
ŒREDNIOWIECZNE NA ŒL•SKU: zamki,
pa³ace, wie¿e mieszkalne”
Ksi¹¿ka przybli¿a kilkadziesi¹t znanych i nieznanych œredniowiecznych siedzib. Przywo³uje obraz ¿ycia na zamkach i rozmaitoœæ
dawno zapomnianych pomieszczeñ jak np.
aule, komnaty, komory, kuchnie. Przeznaczona jest dla badaczy i konserwatorów
architektury, archeologów, historyków sztuki
i historyków oraz mi³oœników zabytków Œl¹ska
i jego przesz³oœci.

Serdecznie dziêkujemy równie¿ Panu Mateuszowi WoŸniakowi, nie tylko za pomoc
w przygotowaniu nowej siedziby do otwarcia,
ale i obecny udzia³ w pracach bibliotecznych.

INFORMUJEMY
Biblioteka przy pl. Zamkowym 2 czynna jest:
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek
– od 10.00 do 18.00
sobota – od 10.00 do 15.00
œroda – nieczynna

Bardzo interesuj¹ca lektura – nie tylko dla
studentów.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e wspó³autorka ksi¹¿ki –
Kazimiera Jaworska – zwi¹zana by³a z Chojnowem, m.in. jako nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Rolniczych.

Bogate kompendium wiedzy faktograficznej
obejmuj¹ce chronologicznie okres do prze³omu lat 80. i 90. XX w. Skrypt wydano w ramach serii wydawniczej Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej im.Witelona w Legnicy.
Zawarty w nim materia³ odpowiada wymo-

Joanna Lamparska – „MAGIA DOLNOŒL•SKICH ZAMKÓW: rezydencje
i ich losy”
Publikacja powsta³a we wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego. Autorka opowiadaj¹c o zamkach
i pa³acach przenosi nas do magicznej krainy
tajemnic, rycerzy, rozbójników i burzliwych
mi³oœci. Oprócz niesamowitych historii –
mnóstwo zdjêæ, praktycznych rad i mapa,
które pomog¹ dotrzeæ do najciekawszych
miejsc Dolnego Œl¹ska.
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ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

Walentynka ‘06
14 lutego, czyli w Walentynki, w Miejskim
Domu Kultury rozstrzygniêto konkurs na
walentynkow¹ kartkê. W sumie wp³ynê³o 40
prac wykonanych ró¿n¹ technik¹ i w ró¿ny
sposób prezentuj¹cych, w plastycznej formie,
mi³osne wyznania. Jury, w sk³ad którego wchodzili sponsorzy nagród oraz instruktor sekcji
plastycznej MDK, pani Jadwiga Jêdrzejczyk,
przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody: sesje fotograficzne: Ewelina Œwiat³owska (Foto Studio
Bijak), Karolina Marciniszyn (Foto Studio
Giersok), Natalia Jab³oñska (Foto Studio Roma)
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kolacje dla dwojga: Olga Waœko (Pizzeria
Piccolo Mondo), Gracjan Kucaj (najm³odszy
uczestnik - Pizzeria Piccolo Mondo), Jakub
Koœæ (restauracja Milenium), Monika Bogusz
(restauracja „Wiatrak”).
Nagrodê publicznoœci, olbrzymiego misia,
zdoby³a g³osami uczestników wernisa¿u,
Sylwia Œwiat³owska.
MDK prosi Nataliê Jab³oñsk¹ i Karolinê
Marciniszyn o odbiór karnetów na fotograficzne sesje.
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Rozgrywki
ku pamiêci
10 lutego w kawiarence Miejskiego Domu
Kultury 12 bryd¿owych par rywalizowa³o
w dorocznym turnieju bryd¿a sportowego.
Od wielu lat lokalni bryd¿yœci, pocz¹tek nowego roku inauguruj¹ wspólnym turniejem.
Poœwiêcony jest on kolegom, którzy ju¿ odeszli, a wci¹¿ s¹ w pamiêci. Rozgrywki s¹ wiêc
zawsze poprzedzone wizyt¹ na chojnowskim
cmentarzu.
- Nie wolno nam o nich zapominaæ – mówi¹
zawodnicy. – Znaliœmy siê wiele lat. £¹czy³a
nas nie tylko przyjaŸñ, ale i wspólna pasja.
Chwile refleksji i wspomnieñ wkrótce zast¹pi³y skupienie i duch walki.
Dla laików regu³y bryd¿a s¹ bardzo skomplikowane, ale podobno, jak tylko podniesie siê
nieco swoje kwalifikacje w tej dziedzinie, ta
gra, zwana królow¹ gier karcianych, poch³ania bez reszty.
Bryd¿ jest klasyczn¹ gr¹ w karty rozgrywan¹
przez 4 osoby, para przeciw parze, tali¹ sk³adaj¹c¹ siê z 52 kart.
Istnieje wiele teorii dotycz¹cych pochodzenia
bryd¿a - najbardziej przekonywuj¹ca twierdzi, ¿e gra ta narodzi³a siê w Rosji (niektóre
Ÿród³a nadmieniaj¹ równie¿ Turcjê).

M³odzi – nasza nadzieja
4 lutego w hali sportowej Powiatowego Zespo³u Szkó³ odby³ siê Turniej Pi³karski M³odzików o Puchar Starosty Powiatu Legnickiego.
Wziê³o w nim udzia³ 8 dru¿yn.
M³odzi pi³karze, z w³aœciw¹ im pasj¹ walczyli o laury. Si³y jednak nie by³y wyrównane. Jedna z dru¿yn z³o¿ona by³a z zawodników 7-9 letnich, w innych grali zawodnicy
starsi, trenuj¹cy od d³u¿szego czasu.
- Nasz trener wystawi³ na turniej najmocniejszy sk³ad – mówi jeden z zawodników „Chojnowianki” £ukasz Furmanek. - ¯adna z dru¿yn
w tym dniu nie mog³a nam zagroziæ. Wszystkie dru¿yny w³o¿y³y bardzo du¿o serca i walki
w ka¿dy mecz, ale tak to ju¿ jest, ¿e wygrywa
lepszy.
Puchar Starosty do³¹czyli do swojej bogatej
kolekcji juniorzy „Chojnowianki”. Fina³owy
mecz rozegrali z „Jaworni¹-Jawor”, która po
przegranej uplasowa³a siê na drugiej pozycji.
Miejsce trzecie zdoby³a dru¿yna „MiedŸ
Legnica”.
Osobiste wyró¿nienie dostali: Tomasz Rudziak
- najlepszy zawodnik, Piotr Podhajny - najlepszy bramkarz i Mateusz Oziêb³o - za ogóln¹ aktywnoœæ.

Angelika Bekas z "Bieniowianki" by³a jedyn¹
dziewczyn¹ w grupie kilkudziesiêciu juniorów

To kolejny w ostatnim czasie triumf "Chojnowianki"

Trener „Chojnowianki” Stefan Stal i zawodnicy serdecznie dziêkuj¹ staroœcie, burmistrzowi
i rodzicom za wspó³udzia³ w organizacji turnieju.

Amatorskiej ligi ci¹g dalszy
Zakoñczy³a siê runda zasadnicza Ligi „ALK”
sezonu 2005/2006.
Do dalszej fazy rozgrywek przechodz¹ pierwsze cztery dru¿yny.
Podczas rozgrywek ostatniej kolejki ligi ALK
mecze zakoñczy³y siê nastêpuj¹cymi wynikami:
Jej korzeni nale¿y jednak doszukiwaæ siê na
pocz¹tku XVI wieku, kiedy w Anglii narodzi³a siê gra zwana wistem. Bardzo szybko
zaczê³a siê rozprzestrzeniaæ, co spowodowa³o
powstanie ró¿nych jej rodzajów i odmian.
Swój rozkwit mia³a w XIX wieku. Wkrótce
potem pojawili siê pierwsi profesjonaliœci, dla
których gra w bryd¿a by³a normaln¹ prac¹
zarobkow¹. Okaza³o siê, wtedy, ¿e profesjonalni gracze odnosz¹ niezwyk³e sukcesy, co
ostatecznie przekona³o wszystkich, ¿e do gry
w bryd¿a potrzebny jest talent i doœwiadczenie, nie zaœ - jak to poprzednio s¹dzono - ³ut
szczêœcia.
Uczestnicy sobotniego turnieju z pewnoœci¹
nie liczyli wy³¹cznie na szczêœcie. Najlepsza
okaza³a siê para z Legnicy – Jerzy Poznar
i Leon £ukasiewicz (181p.). Drug¹ pozycjê
wywalczy³a kolejna legnicka para – Andrzej
Bartosik i Henryk Wiszniewski (149p.).
Tylko jednym punktem przegra³ team chojnowski, który w sk³adzie Leopold Kujawa
i Remigiusz Mindzger uplasowa³ siê na
miejscu trzecim.
eg
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BadBoys – BC Juniorzy 48 : 96
I(12:21), II(12:19), III(8:27), IV(16:29)
BadBoys: Korczyñski 18, Dubrowski 16,
Kachnowicz 8, Kaczmarczyk 6, Lowenc 0
BC Juniorzy: Chmielowski 33(3), Bodzioch
18, Szydlak 16, Chmielowski J. 12, Soja
10(2), Jacenty 5, Litecki 2
No1 – BC Seniorzy 97:93
I (25:20), II (19:25), III (21:18), IV (32:30)
Punkty:
No1: Owczarek 32(3), Jakubiak 29, Kozio³
20(1), Kosmecki 9, Aleksandrowicz 4,
S³adkiewicz 3(1)
BC Juniorzy: Abramowicz 34(1), Kubicz
17(3), Chmielowski 17, Koz³owski 10(2),
Wojty³a 8, Rydz 6, Wyrzykowski 1.

Zwyciêzcy rundy zasadniczej - No1
stoj¹ od lewej: Tomek Kosmecki, Maciek
Aleksandrowicz, Wojtek Jakubiak, Grzegorz
Owczarek, Micha³ S³adkiewicz, Rafa³ Kozio³ na
zdjeciu brakuje dwóch zawodników:
Jacka Dzia³o i Jakuba Józefczuka

Dziêkujemy serdecznie kibicom za doping
w tej kolejce i zapraszamy na pó³fina³y,
które odbêd¹ siê 26.02.2006 o godz. 18:00
na hali sportowej Gimnazjum Nr 2:
No1 – BC Juniorzy
BasketBoys – BC Seniorzy
Adres internetowy Amatorskiej Ligi
Koszykówki: www.alk-chojnow.prv.pl
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom w budowie jednorodzinnej, wolno
stoj¹cy, stan surowy, zamkniêty, dzia³ka 20 arów,
okolice Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0694-255-861.

Sprzedam kawalerkê w starym budownictwie,
wysoki parter, 36 m2, cena 33 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-73.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
przy ul. Tkackiej o pow. 98 m2, po kapitalnym remoncie, z kompletnym wyposa¿eniem. Wiadomoœæ: tel. 0604-919-663.

Kupiê mieszkanie w Chojnowie, 60-90 m2, najlepiej
do remontu. Wiadomoœæ: tel. (076) 721-90-06
lub 0600-979-493.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy ul. Sikorskiego, o pow. 64 m2, 3 pokoje. Wiadomoœæ:
tel. 0601-540-002 lub 0601-974-952.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie Plac Dworcowy, Ip., o pow. 64 m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, ogrzewanie centralne-wêglowe, elektryczne, kominek, pod³ogi drewniane,
strych, piwnica. Wiadomoœæ: tel. 0887-156-896.
Sprzedam mieszkanie 3. pokojowe w nowym budownictwie, ul. Sikorskiego, IIp., po remoncie, kuchnia
po³¹czona z salonem, drewniane pod³ogi, plastikowe okna, 65 m2. Wiadomoœæ: tel. 0696-033-548.
Sprzedam mieszkanie o pow. 64 m2 w nowym
budownictwie, 3 pokoje, ³azienka, wc, balkon,
piwnica, dzia³ka pod gara¿.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-79-22 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 150 m2, z wyposa¿eniem, po remoncie,
przy ul. D¹browskiego. W rozliczeniu mile widziane mniejsze mieszkanie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-76-33 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie, na parterze o pow. 52,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, telefon lub
zamieniê na mniejsze (kawalerka).
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-24.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 110 m2,
3 pokoje, ³azienka, wc, na dwa mniejsze.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-57.
Zamieniê kawalerkê o pow. 26 m2, nowe budownictwo, komunalne, po generalnym remoncie,
parter, niski czynsz – na wiêksze, sp³acê zad³u¿enie, dop³acê, itp. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-69
lub 0693-787-048.
Wynajmê lokal o pow. 50 m 2 na dzia³alnoœæ
us³u-gow¹ lub handlow¹ w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-74-13.
Szukam mieszkania do wynajêcia 1 - 2 lub 3 pokojowego. Wiadomoœæ: tel. 0663024170.
AUTO-MOTO
Sprzedam DAEWOO LANOS, rok prod. 1999,
serwisowany, cena 10 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-83-89.
INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.
Posiadam do wynajêcia du¿e gara¿e: d³ugoœæ
8-12,5 m, wysokoœæ bramy wjazdowej 3,4-3,8 m.
Wiadomoœæ: tel. 0602-450-508.
Kupiê sukniê œlubn¹, rozm. 36, wzrost 165 cm,
do 1000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0698-329-119.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa “M³odoœæ”
w Chojnowie ul. Paderewskiego 12,
tel. 076 8188-308, faks 076 8188-681,
og³asza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu klatek
schodowych w budynkach
mieszkalnych w Chojnowie przy ul.
- M. Reja 16,18
- ks. Piotra Œciegiennego 6,7,8,9
- W³adys³awa Sikorskiego 12 a,b,c
Przetarg odbêdzie siê
w dniu 07.03.2006 r. o godz. 14.00.
Specyfikacjê istotnych warunków w cenie
50 z³ z Vat mo¿na odebraæ w siedzibie
spó³dzielni, pokój nr 8, pierwsze piêtro.
Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega sobie prawo
uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
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Firma „APIS”

Firma w Chojnowie
zatrudni od zaraz:

odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el

1. tokarza-frezera
2. œlusarza narzêdziowego
3. elektronika-elektryka
z uprawnieniami

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6
tel. (076) 818-80-50 ;
0696-468-441

Kontakt telefoniczny
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 8.00 do 16.00
pod nr: (076) 81-88-389
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Uchwa³a Nr L II / 252 / 06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 stycznia 2006r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r.
Nr 9, poz. 43 z póŸn. zm ) - Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastepuje:
1.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA SCIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków.
§2
U¿yte w regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
2) odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy,
3) osoba - osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci,
4) zak³ad – Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej,
5) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie œcieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
6) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
w art. 2 pkt 19 ustawy,
7) wodomierz – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na
wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
przy punkcie czerpalnym wody,
8) dodatkowy wodomierz – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy okreœleniu
iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej,
9) okres obrachunkowy – okreœlony w umowie okres
rozliczeñ za us³ugi dostawy wody i odprowadzania œcieków.
Rozdzia³ II
Dostarczanie wody
§3
Zak³ad ma obowi¹zek:
1. dostarczaæ z sieci wodoci¹gowej Zak³adu wodê odbiorcy na
podstawie zawartej z nim umowy, wed³ug zasad ustalonych
niniejszym regulaminem, a w szczególnoœci zapewniæ
dostawê wody o wymaganym ciœnieniu oraz odpowiedniej
jakoœci, które okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy;
2. zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej
wraz z czêœci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za wodomierzem
oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt z wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy wody;
3. zapewniæ sprawnoœæ techniczn¹ sieci wodoci¹gowych
4. dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy:
a) z w³asnej inicjatywy, bez pobierania op³at,
b) na ¿¹danie odbiorcy wody, jednak¿e w przypadku
stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza
przez legalizatora - na koszt odbiorcy;
5. wydawaæ warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia
instalacji wodoci¹gowej budynku do sieci wodoci¹gowej
bêd¹cej w eksploatacji Zak³adu oraz uzgodniæ w ci¹gu 14 dni
przed³o¿on¹ przez inwestora dokumentacjê techniczn¹.
6. zamontowaæ wodomierz na przy³¹czu przed zaworem na
koszt Zak³adu.
§4
Zak³ad ma prawo:
1. kontrolowaæ prawid³owoœæ realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
2. wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹cza,
przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹cych,
¿e nowy obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i sanitarnego,
3. za okazaniem upowa¿nienia kontrolowaæ stan techniczny
przy³¹cza w czasie eksploatacji w tym prawo wstêpu do
pomieszczenia w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia
pomiarowego.
Rozdzia³ III
Prawa i obowi¹zki odbiorcy
§5
Odbiorca wody ma prawo:
1. do dostawy wody o odpowiednim ciœnieniu i jakoœci,
2. zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysokoœci naliczonych
op³at za wodê,
3. ¿¹daæ upustów w przypadku dostawy wody o obni¿onej
jakoœci (upusty okreœla umowa),
4. uzyskaæ wskazanie zastêpczych Ÿróde³ zaopatrzenia w wodê
w przypadku przerw w dostawie.
§6
Odbiorca wody zobowi¹zany jest do:
1. umo¿liwienia dostêpu pracownikom Zak³adu do wodomierza
w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania,
wykonywania napraw lub wymiany,
2. prawid³owego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia,
w którym znajduje siê wodomierz,
3. wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem
g³ównym,
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4. u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w taki sposób, aby
wykluczyæ mo¿liwoœæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej a w szczególnoœci:
- wyeliminowania mo¿liwoœci wyst¹pienia ska¿enia bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej.
§7
Odbiorcy wody zabrania siê:
1. u¿ywania wody dostarczanej z sieci wodoci¹gowej niezgodnie z umow¹ zawart¹ z Zak³adem,
2. poboru wody z sieci z pominiêciem wodomierza,
3. przemieszczania wodomierza, zak³ócenia jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
4. wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹dŸ instalacji
wodoci¹gowej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.
§8
Naruszenie postanowieñ paragrafu 7 i 8 poci¹ga za sob¹
mo¿liwoœæ wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody przez
Zak³ad. Wypowiedzenie winno byæ poprzedzone pouczeniem
odbiorcy o nieprawid³owoœci jego postêpowania i wynikaj¹cych z tego konsekwencjach z okreœleniem terminu zaprzestania niew³aœciwego postêpowania.
Rozdzia³ IV
Warunki techniczne dostarczania wody
§9
Na wniosek odbiorcy, Zak³ad zobowi¹zany jest okreœliæ
warunki techniczne dostarczania wody.
§ 10
1. Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku istniej¹cych
przy³¹czy nastêpuje maksymalnie w ci¹gu dwóch dni od dnia
podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.
2. Uruchomienia przy³¹cza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje Zak³ad po op³aceniu przez odbiorcê kosztów tego uruchomienia.
§ 11
1. W przypadku wykonania nowego przy³¹cza, dostarczanie
wody uzale¿nione jest od terminu zakoñczenia oraz dokonania
odbioru tych prac.
2. Dokumentacja techniczna nowego przy³¹cza wymaga
uzgodnienia z Zak³adem.
3. Wykonanie przy³¹cza jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowê w³aœciwego organu architektonicznego i
zgody zarz¹dcy drogi.
4. O terminie przyst¹pienia do robót budowlanych odbiorca
zobowi¹zany jest powiadomiæ Zak³ad na 3 dni przed ich
rozpoczêciem.
5. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbioru nastêpuje
dostarczanie wody na zasadach okeœlonych w 10.
§ 12
1. O ile wykonanie nowego przy³¹cza wymaga modernizacji
b¹dŸ rozbudowy istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, wówczas
finansowanie tych prac odbywa siê zgodnie z podanymi ni¿ej
zasadami:
1/ ze œrodków bud¿etu gminy lub funduszy celowych, je¿eli
zadanie to znajduje siê w planie inwestycji gminnej; po wykonaniu nowa sieæ stanowi w³asnoœæ Gminy,
2/ ze œrodków Zak³adu, je¿eli zadanie to znajduje siê w planie
inwestycji w³asnych Zak³adu,
3/ w czêœci ze œrodków Zak³adu i w czêœci ze œrodków odbiorcy us³ug, w ramach zawartej umowy na realizacjê zadania, po
realizacji nowa sieæ mo¿e staæ siê w³asnoœci¹ Gminy (zgodnie
z ustaleniami w umowie),
4/ ze œrodków odbiorcy us³ug w ramach zawartej z nim
umowy, po wykonaniu nowa sieæ mo¿e staæ siê w³asnoœci¹
Gminy (zgodnie z ustaleniami w umowie).
2. Tryb realizacji prac oraz dostarczania wody dla odbiorcy
odbywa siê na zasadach okreœlonych w § 10 i § 11.
Rozdzia³ V
Zasady zawierania i rozwi¹zywania
umów z odbiorcami wody
§ 13
Miejscem dostarczania wody przez Zak³ad (miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór g³ówny za
wodomierzem.
§ 14
Umowy zawierane s¹ na czas nieokreœlony z mo¿liwoœci¹ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesiêcznego
okresu wypowiedzenia lub na czas okreœlony.
§ 15
Po up³ywie terminu wypowiedzenia Zak³ad zaniecha dostawy
i mo¿e zastosowaæ œrodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór
wody.
§ 16
W przypadku zmiany w³aœciciela nieruchomoœci nastêpuje
wygaœniêcie umowy z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 17
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi
z lokali na wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera :
a) okreœlenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okreœlenie
rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹
w³asnorêcznym podpisem,
b) oœwiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic oraz o obowi¹zku

ponoszenia na rzecz przedsiêbiorstwa dodatkowych op³at.
3. Do wniosku do³¹cza siê schemat wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem
g³ównym.
4. W terminie 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku,
Zak³ad jest zobowi¹zany wydaæ informacjê techniczn¹ okreœlaj¹c¹ wymagania techniczne.
§ 18
1. Umowa jest zawierana na czas nieokreœlony lub okreœlony.
2. Zmiana umowy nastêpuje poprzez zawarcie nowej umowy
lub w formie aneksu do umowy na piœmie, pod rygorem
niewa¿noœci.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycz¹ca
taryfy lub adresu do korespondencji.
Rozdzia³ VI
Zasady rozliczania nale¿noœci za dostarczon¹ wodê
§ 19
1. Rozliczanie zu¿ycia wody odbywa siê na podstawie
okreœlonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloœci dostarczonej wody wynikaj¹cej z odczytu wodomierza g³ównego na
przy³¹czu przed zaworem g³ównym.
2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystaj¹cymi
z lokali w budynkach wielolokalowych, iloœæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy
wszystkich punktach czerpalnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy
wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem wodomierza g³ównego
a sum¹ odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
§ 20
W przypadku przejœciowej niesprawnoœci wodomierza, nie
przekraczaj¹cej 3-ch miesiêcy, iloœæ pobranej wody ustala siê
na podstawie œredniego zu¿ycia wody w ostatnich 6 - ciu
miesi¹cach poprzedzaj¹cych unieruchomienie wodomierza.
§ 21
Okresy obrachunkowe mog¹ byæ miesiêczne, dwumiesiêczne
lub kwartalne.
§ 22
Otrzyman¹ fakturê za wodê odbiorca us³ug zobowi¹zany jest
zap³aciæ wed³ug zasad ustalonych w umowie.
§ 23
Zg³oszenie reklamacji po up³ywie 14 dni od daty otrzymania
faktury nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noœci.
W razie uwzglêdnienia reklamacji, ewentualna nadp³ata podlega zaliczeniu w poczet przysz³ych nale¿noœci.
§ 24
Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez odbiorcê us³ug w oznaczonym terminie, Zak³ad po uprzednim wys³aniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 14 - dniowego terminu zap³aty wraz
z powiadomieniem o gro¿¹cych konsekwencjach z tytu³u
nieuregulowania nale¿noœci - ma prawo wypowiedzieæ umowê,
je¿eli zaleg³oœci nie s¹ regulowane za dwa okresy obrachunkowe.
§ 25
Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przy³¹cza
nastêpuje po udokumentowaniu przez odbiorcê uiszczenia
nale¿nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, op³aceniu
kosztów poniesionych przez Zak³ad zwi¹zanych z zamkniêciem i otwarciem przy³¹cza oraz zawarciu nowej umowy.
§ 26
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê za wodê pobran¹ do fontann,
podlewania trawników jak równie¿ do zraszania ulic.
Rozdzia³ VII
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oœci dostarczania wody przypadki szczególne
§ 27
1. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ miejsce
w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno remontowych.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody, Zak³ad
powinien powiadomiæ odbiorcê us³ug najpóŸniej na 7 dni
przed planowanym terminem.
3. W razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, Zak³ad
powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody informuj¹c
odbiorców us³ug o jego lokalizacji.
§ 28
Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e nast¹piæ
tak¿e decyzj¹ Burmistrza wydan¹ na podstawie art.105 ustawy
- Prawo wodne w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
§ 29
1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:
a) braku wody na ujêciu,
b) wydania decyzji organu Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
o wstrzymaniu dostawy wody,
c) potrzeby zwiêkszania dop³ywu wody do hydrantów po¿arowych.
2. W czasie trwania klêski, Zak³ad ma prawo wprowadziæ
ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach mo¿liwoœci
dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców us³ug o tych
ograniczeniach.
§ 30
Zak³ad jest zobowi¹zany do regularnego informowania odbiorców us³ug (co 6 miesiêcy) o jakoœci wody przeznaczonej
do spo¿ycia.
Rozdzia³ VIII
Odbiór œcieków
§ 31
Zak³ad ma obowi¹zek:

GAZETA CHOJNOWSKA NR 4/620

1. przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego Zak³adu œcieki bytowe,
komunalne oraz przemys³owe od dostawców œcieków na podstawie zawartej z nimi umowy wed³ug zasad okreœlonych
niniejszym regulaminem, a w szczególnoœci zapewniæ nieprzerwany odbiór œcieków z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków
okreœlonych w rozdziale XIV niniejszego regulaminu
2. zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyjnej wraz z
czêœci¹ przy³¹cza bêd¹cego maj¹tkiem Gminy oraz dokonywaæ
niezbêdnych napraw na swój koszt, z wyj¹tkiem usuwania
zatorów i uszkodzeñ spowodowanych przez dostawcê œcieków,
3. wydaæ warunki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia do
sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji Zak³adu,
4. kontrolowaæ odprowadzanie œcieków pod wzglêdem ich
zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi normami oraz sygnalizowaæ w³aœciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach spowodowanych
przez dostawcê œcieków na skutek przekroczenia tych norm,
5. okreœliæ jakoœæ dostarczanych œcieków w pierwszej studzience
od strony budynku na przykanaliku (granica podzia³u stron).
§ 32
Zak³ad ma prawo:
1. kontrolowaæ prawid³owoœæ realizacji robót zgodnie
z wydanymi przez niego warunkami technicznymi,
2. wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹czy,
przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹cych,
i¿ obiekt zosta³ wydany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego,
3. obci¹¿aæ dostawcê œcieków kosztami wykonanych przez siebie
kontroli i analiz, je¿eli zostanie stwierdzone nieprawid³owe
eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczaj¹cej dopuszczalne warunki,
4.w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeñ okreœlonych w za³¹czniku do umowy - naliczaæ op³atê
dodatkow¹ okreœlon¹ w taryfie cen i op³at za odprowadzanie
œcieków zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
Rozdzia³ IX
Prawa i obowi¹zki dostawcy œcieków
§ 33
Dostawca œcieków ma prawo:
1. do nieprzerwanego odbioru œcieków,
2. zg³aszaæ reklamacje dotycz¹ce wysokoœci op³at za œcieki,
3. ¿¹daæ odszkodowania za szkody powsta³e z winy Zak³adu
maj¹ce zwi¹zek z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§ 34
Dostawca œcieków jest zobowi¹zany do:
1. wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji
kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej licz¹c od
strony budynku,
2. u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyæ mo¿liwoœæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu
sieci kanalizacyjnej, a w szczególnoœci:
a) niewrzucania do urz¹dzeñ instalacji kanalizacyjnej odpadów sta³ych, nawet rozdrobnionych,
b) niewylewania substancji o sk³adzie i stê¿eniach przekraczaj¹cych normy okreœlone w obowi¹zuj¹cych przepisach,
3. zapewnienia dostêpu pracownikom Zak³adu do studzienki
rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania œcieków do analizy
laboratoryjnej,
4. zapewnienia dostêpu celem przeprowadzenia kontroli przez
pracowników Zak³adu instalacji kanalizacyjnej i urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych,
5. powiadamiania Zak³adu o posiadanych w³asnych ujêciach
wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczania nale¿noœci
za odbiór œcieków,
6. wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowania na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem
siê œcieków do sieci kanalizacyjnej,
7. wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿ytek
w³asny i tylko do œcieków sanitarnych, chyba ¿e zawarta umowa
stanowi inaczej,
8. stosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które uniemo¿liwiaj¹ bezpoœrednie po³¹czenie instalacji wodoci¹gowej
z instalacj¹ kanalizacyjn¹. § 35
Ka¿de naruszenie zasad zawartych w § 34 poci¹ga za sob¹
mo¿liwoœæ dochodzenia przez Zak³ad odszkodowania na
drodze s¹dowej oraz mo¿liwoœæ wypowiedzenia umowy, co
powinno byæ poprzedzone stosownym upomnieniem.
§ 36
Je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu œcieków
przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki, Zak³ad ma prawo
nakazaæ zastosowanie niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, ewentualnie okreœliæ odrêbne warunki odbioru œcieków,
jak równie¿ mo¿e dokonaæ natychmiastowego zamkniêcia
przy³¹cza i naliczaæ op³aty dodatkowe za przekroczenie ³adunku,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
Rozdzia³ X
Warunki techniczne odprowadzania œcieków
§ 37
Na pisemny wniosek zainteresowanego, Zak³ad zawrze
stosown¹ umowê, w której okreœli warunki techniczne odbioru
œcieków, wód opadowych i drena¿owych.

§ 38
Wydaj¹c warunki techniczne, Zak³ad uwzglêdni obowi¹zuj¹ce
w tym zakresie normy.
§ 39
W przypadku, gdy œcieki przekraczaj¹ dopuszczalne warunki,
Zak³ad ma prawo uzale¿niæ podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez dostawcê œcieków.
§ 40
Odbiór œcieków w przypadku istniej¹cych przy³¹czy winien
nast¹piæ z dniem podpisania umowy.
§ 41
1. W przypadku koniecznoœci wykonania nowego przy³¹cza
odbiór œcieków uzale¿niony jest od terminu zakoñczenia
i odbioru tych prac.
2. Dostawca œcieków jako inwestor ma obowi¹zek uzgodniæ
opracowan¹ dokumentacjê
techniczn¹ z Zak³adem.
3. O terminie przyst¹pienia do robót jest on zobowi¹zany
powiadomiæ Zak³ad na 7 dni przed ich rozpoczêciem.
4. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbioru, nastêpuje
przyjêcie œcieków od dostawcy na zasadach okreœlonych
w niniejszym regulaminie.
5. Przy³¹cze kanalizacyjne po przyjêciu do eksploatacji staje
siê w³asnoœci¹ Gminy na warunkach okreœlonych w umowie.
§ 42
1. O ile wykonanie nowego przy³¹cza wymaga modernizacji
b¹dŸ rozbudowy istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, wówczas
finansowanie tych prac odbywa siê zgodnie z podanymi ni¿ej
dyspozycjami:
a) ze œrodków gminy lub funduszy celowych, je¿eli zadanie to
znajduje siê w planie inwestycji gminnych; po wykonaniu
urz¹dzenia te stanowi¹ w³asnoœæ gminy,
b) ze œrodków Zak³adu je¿eli zadanie to znajduje siê w planie
inwestycji w³asnych,
c) w czêœci ze œrodków Zak³adu a w czêœci ze œrodków dostawcy
w ramach zawartej umowy na realizacjê zadania; po wykonaniu urz¹dzenia te stanowi¹ w³asnoœæ gminy,
d) ze œrodków dostawcy w ramach zawartej z nim umowy,
w której strony ustalaj¹ warunki przejœcia w³asnoœci wybudowanych urz¹dzeñ.
2. Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru œcieków
odbywa siê na zasadach okreœlonych w niniejszym regulaminie.
Rozdzia³ XI
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
z dostawc¹ œcieków
§ 43
Miejscem odbioru œcieków przez Zak³ad jest pierwsza
studzienka na przykanaliku bêd¹cym na maj¹tku Zak³adu,
licz¹c od strony budynku.
§ 44
Umowy zawierane s¹ na czas nieokreœlony z mo¿liwoœci¹
wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 - miesiêcznego okresu wypowiedzenia lub na czas okreœlony.
§ 45
Po up³ywie terminu wypowiedzenia, Zak³ad zaniecha odbioru
œcieków i zastosuje œrodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce odbiór
œcieków.
§ 46
W przypadku zmiany dostawcy œcieków nastêpuje wygaœniêcie dotychczasowej umowy.
§ 47
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali
na wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
a. okreœlenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okreœlenie
rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹
w³asnorêcznym podpisem
b. oœwiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób
korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic oraz
o obowi¹zku ponoszenia na rzecz przedsiêbiorstwa dodatkowych op³at,
3. Do wniosku do³¹cza siê schemat wewnêtrznej instalacji sanitarnej w budynku wielolokalowym.
4. W terminie 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku,
zak³ad jest zobowi¹zane wydaæ informacjê techniczn¹ okreœlaj¹c¹ wymagania techniczne.
§ 48
1. Umowa jest zawierana na czas nieokreœlony lub okreœlony.
2. Zmiana umowy nastêpuje poprzez zawarcie nowej umowy
lub w formie aneksu do umowy na piœmie, pod rygorem niewa¿noœci.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycz¹ca
taryfy lub adresu do korespondencji.
§ 49
Wysokoœæ op³at za odprowadzanie œcieków zatwierdza Rada
Miejska stosown¹ uchwa³¹.
§ 50
Integraln¹ czêœci¹ umów z dostawc¹ œcieków, wprowadzaj¹cym œcieki przemys³owe, s¹ za³¹czniki dotycz¹ce dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadaæ œcieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokoœæ op³at dodatkowych za przekroczenia ww. warunków.

§ 51
W przypadku uporczywego przekraczania warunków okreœlonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcê œcieków dzia³añ na rzecz poprawy jakoœci œcieków, Zak³adowi
przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy za 1-miesiêcznym
okresem wypowiedzenia.
Rozdzia³ XII
Zasady rozliczania nale¿noœci za odbiór œcieków
§ 52
1. Rozliczanie odprowadzonych œcieków odbywa siê na podstawie okreœlonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloœci
odprowadzonych œcieków. Iloœæ odprowadzonych œcieków
ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W przypadku braku urz¹dzeñ pomiarowych iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci dostarczonej
wody.
3. W przypadku poboru wody z ujêæ odbiorcy, iloœæ œcieków
wprowadzonych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych zak³adu ustala
siê na podstawie wskazañ wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy na w³asnych ujêciach.
§ 53
Okresy obrachunkowe mog¹ byæ miesiêczne, dwumiesiêczne
lub kwartalne.
§ 54
Nale¿noœæ z faktury za œcieki dostawca zobowi¹zany jest
zap³aciæ wed³ug zasad ustalonych w umowie.
§ 55
1. Zg³oszenie reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noœci w terminie.
2. W razie uwzglêdnienia reklamacji, ewentualna nadp³ata
zostaje zaliczona w poczet przysz³ych nale¿noœci.
§ 56
Zw³oka w uregulowaniu nale¿noœci poci¹ga za sob¹ naliczanie
odsetek ustawowych.
§ 57
Zak³ad mo¿e zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
1. przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami
prawa,
2. dostawca œcieków nie uiœci³ op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3. jakoœæ wprowadzanych œcieków nie spe³nia wymogów
okreœlonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe
uszkodzenie lub pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego.
4. zosta³o stwierdzone nielegalne odprowadzanie œcieków.
Rozdzia³ XIII
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
§ 58
Woda do celów przeciwpo¿arowych dla obiektów jest dostêpna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci
wodoci¹gowej.
§ 59
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy gmin¹,
zak³adem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.
§ 60
Iloœæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz z okreœleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych
informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach.
§ 61
Nale¿noœci za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe reguluje gmina.
Rozdzia³ XIV
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³oœci œwiadczonych us³ug
kanalizacyjnych przypadki szczególne
§ 62
Wyst¹pienie przerwy w odbiorze œcieków mo¿e mieæ miejsce
w nastêpuj¹cych przypadkach:
1. w zwi¹zku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
2. w zwi¹zku z koniecznoœci¹ usuwania awarii,
3. w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
Rozdzia³ XV
Postanowienia koñcowe
§ 63
1. Ceny i op³aty ustalone w taryfach obowi¹zuj¹ 1 rok od dnia
wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Miejskiej zatwierdzaj¹cej taryfy.
2. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoœci przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.
2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miejskim w Chojnowie oraz Gazecie Chojnowskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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