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Ä

Oficjalne otwarcie

Ä

Ponad sto osób uczestniczy³o 19 kwietnia
w oficjalnym otwarciu Centrum
Edukacyjnego mieszcz¹cego siê w budynku, gdzie jeszcze kilka lat temu funkcjonowa³a Szko³a Podstawowa nr 2. Dziœ
obiekt zajmuje g³ównie Miejska Biblio-teka
Publiczna, która po przeprowadzce
z ul. Œciegiennego zyska³a ponad 300 m2
przestrzeni.

Czwarte posiedzenie MRM

11 kwietnia odby³a siê IV sesja M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
Pierwszym punktem obrad by³o uzupe³nienie dwóch,
kolejnych z listy, kandydatek do rady z Powiatowego Zespo³u
Szkó³.

Ä
Zamkn¹ w areszcie, zas¹dz¹
grzywnê lub odbior¹ dop³aty

Spotkanie z nieœwiêtym
Miko³ajem
W Szkole Podstawowej nr 4 jedn¹
z metod propagowania czytelnictwa
s¹ konkursy, w których najm³odsi bior¹
udzia³ bardzo chêtnie.

Ä

Za wypalanie traw gro¿¹ konsekwencje karne:
areszt lub grzywna - nawet do 500 z³. !!!

Chojnowskie rozmaitoœci
Powa¿ny inwestor
S¹ du¿e szanse, ¿e jeszcze w grudniu tego
roku w Chojnowie ruszy jeden z wiêkszych
zak³adów pracy. Terenami oferowanymi przez
chojnowski samorz¹d zainteresowa³a siê polsko-niemiecka firma Impel Perfekta, która
chce w naszym mieœcie uruchomiæ pralniê
przemys³ow¹.
Wroc³awskie przedsiêbiorstwo wybra³o Chojnów spoœród czterech innych miast. Naszym
atutem okaza³a siê infrastruktura terenu,
a tak¿e nowoczesna oczyszczalnia œcieków,
która dotychczas nie by³a w pe³ni wykorzystywana.
Oferta z³o¿ona przez Impel Perfekta uruchomi³a procedury utworzenia na miejskich terenach przemys³owych podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- Firma chce zainwestowaæ 15 mln z³ – mówi
burmistrz Jan Serkies. – To dla miasta ogromna szansa, tym bardziej, ¿e docelowo zatrudnienie znalaz³oby tu oko³o stu osób.
Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy
samorz¹d te¿ musi zainwestowaæ i to nie ma³o.
- Utworzenie podstrefy poci¹ga za sob¹ doœæ
znaczne koszty – wyjaœnia burmistrz. –
950 tys. z³, to op³ata dla Legnickiej
Specjalnej Strefy za w³¹czenie wymienionych
terenów do strefy. Dodatkowo, potrzebne
bêd¹ œrodki na infrastrukturê tych terenów.
W chwili obecnej przygotowane s¹ ju¿ wstêpne umowy ze stref¹ i inwestorem. Dokumenty
w szczegó³ach okreœlaj¹ wymogi i zobowi¹zania ka¿dej ze stron.
Impel Perfekta, jak wynika z wstêpnych rozmów, chce ju¿ w grudniu uruchomiæ us³ugi.
W pierwszej fazie planuj¹ zatrudniæ 50 osób.
Firma zajmowaæ siê bêdzie praniem poœcieli
i odzie¿y pracowniczej dla szpitali, firm
z bran¿y hotelarskiej i przemys³u.

Wiosenne prace
Zdecydowana poprawa pogody pozwoli³a
w koñcu na wiosenne naprawy i porz¹dki.
Miejskie s³u¿by sukcesywnie uzupe³niaj¹
ubytki na jezdniach, sprz¹taj¹ pozimowy
piasek, porz¹dkuj¹ tereny zielone, rozpoczynaj¹ te¿ pierwsze prace przy chodnikach.
5 kwietnia na terenie miasta postawiono kolejne place zabaw. Jeden z nich zainstalowano
w Parku Piastowskim, drugi stan¹³ przy
ul. D³ugosza. Najm³odsi mieszkañcy maj¹
wiêc ju¿ do dyspozycji 9 miejsc bezpiecznej
zabawy.
Montowane wczeœniej place uzupe³niane s¹
obecnie o nowe ³awki. 20 ³awek zostanie te¿
zamontowanych w Parku Piastowskim, gdzie
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kilka dni temu posadzono 95 sztuk m³odego
œwierka podarowanego przez pana Tadeusza
Traczyka.

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:
1) w dniach 10.04.2006 r. do 02.05.2006 r.:
- wykaz lokalu u¿ytkowego przeznaczonego
do sprzeda¿y w drodze przetargu, znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy ulicy
Legnickiej 81 (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2006 r.
Nr 39/2006 ).
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 23.05.2006 r.

liskiem przy ul. Chmielnej, które zaplanowane jest na godz. 11.30. W po³udnie, w koœciele pw. Aposto³ów œw. Piotra i Paw³a odbêdzie siê msza œw. za Ojczyznê.
O godz. 15.30 w Miejskim Domu Kultury
bêdzie mia³a miejsce historyczna chwila podpisania aktu partnerskiego miêdzy Chojnowem a Commentry. Z tej okazji dzieci
i m³odzie¿y naszych szkó³ zaprezentuj¹ program artystyczny.
A od godz. 17.00 na placu zielonym przy MDK
trwaæ bêdzie majowy festyn plenerowy,
którego gwiazd¹ bêdzie zespó³ Redlin – grupa graj¹ca folkowe klimaty œwiata.
Serdecznie zapraszamy mieszkañców do
udzia³u we wszystkich imprezach – pogoda
ma byæ œwi¹teczna czyli bardzo s³oneczna.

Naj… po raz pierwszy
7 kwietnia w Urzêdzie Miejskim burmistrz
miasta oficjalnie pogratulowa³ i nagrodzi³
zwyciêzcê plebiscytu „Najpopularniejszy
policjant roku”. Laureatem pierwszej edycji
tego konkursu zosta³ podkom. Adam Pyrz,
wieloletni funkcjonariusz policji, a od trzech
lat zastêpca komendanta KP Chojnów.

Goœcie z Francji
W najbli¿sz¹ sobotê do Chojnowa przyje¿d¿a
50.osobowa grupa naszych przyjació³ z Commentry – partnerskiego miasta z Francji.
Czêœæ grupy to tamtejsi pi³karze-juniorzy,
którzy dwa lata temu goœcili u siebie dru¿ynê
„Chojnowianki”. Razem z nimi przyje¿d¿a
te¿ oficjalna delegacja w³adz miasta, która
3 maja w Miejskim Domu Kultury podpisze
akt partnerstwa z chojnowskimi w³adzami.
Goœciæ bêdziemy tak¿e kilkunastoosobow¹
grupê mieszkañców Commentry, którzy odwiedz¹ Chojnów turystycznie.
Plan tygodniowego pobytu jest ju¿ gotowy,
a Gazeta Chojnowska œledziæ bêdzie ka¿dy
krok goœci. Ich wra¿enia opiszemy w nastêpnym numerze.

Uroczystoœæ by³a skromna, a uczestniczy³
w niej tak¿e Stanis³aw Kazimierczuk - Czytelnik Gazety Chojnowskiej, który zosta³ wylosowany spoœród wszystkich oddaj¹cych
g³os na swojego faworyta.

Majowe œwiêtowanie
Tegoroczny majowy weekend rozpoczynamy
ju¿ 30 kwietnia. Tego dnia w Miejskim Domu
Kultury odbêdzie siê koncert charytatywny
organizowany przez M³odzie¿ow¹ Radê
Miejsk¹ (szczegó³y na str 5).
1 maja o godz. 11.00 na stadionie Dolpakartu
rozpocznie siê miêdzynarodowy mecz pi³karski pomiêdzy dru¿yn¹ „Chojnowianki”,
a zespo³em z Commentry.
Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja,
tradycyjnie zainauguruje spotkanie pod obe-

- Wielu chojnowskich funkcjonariuszy zas³uguje na wyró¿nienie – twierdzi p. Stanis³aw – Zag³osowa³em jednak na Pana
Pyrza, bo uwa¿am, ¿e jest jednym z tych,
Â
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Chojnowskie rozmaitoœci
którzy godnie nosz¹ mundur policjanta
i znaj¹ swoj¹ „robotê” od podszewki.
Burmistrz z³o¿y³ serdeczne gratulacje obu
panom i nagrodzi³ drobnymi upominkami.

M³yn run¹³

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

Dla wielu to wydarzenie bêdzie wydarzeniem
historycznym. Po latach „straszenia” mury
starego m³yna, a dok³adnie budynku
mieszkalnego, z hukiem runê³y. 20 kwietnia

886,50

specjalistyczny sprzêt zrówna³ obiekt z ziemi¹ pozostawiaj¹c puste miejsce i tumany
kurzu. Szybko okaza³o siê, ¿e nie wszyscy
chojnowianie z ulg¹ obserwowali upadek
budynku, Byli te¿ tacy, którzy z nostalgi¹
wspominali œwietnoœæ m³yna i ¿a³owali, ¿e
zabytkowy obiekt koñczy „swój ¿ywot”.
W³aœciciel tego terenu planuje postawiæ
w tym miejscu nowoczesny kompleks mieszkalny z tzw. dziedziñcem i parkingiem. Na
tej inwestycji skorzysta z pewnoœci¹ wielu
mieszkañców naszego miasta.

Niespodzianka w Jubilatce
No to szykuje siê nam naprawdê wielka
majówka!
W pi¹tkowy wieczór czyli 28 kwietnia kawiarnia “Jubilatka”, przygotowa³a nie lada
gratkê. Wieczorek muzyczny. Tym razem
zagra grupa HOO DOO BAND z Boles³awca. W jej szeregach gra na gitarze Bartek
Miarka - znany kiedyœ z nieistniej¹cej ju¿
niestety chojnowskiej formacji DEJA VU.
W HOO DOO BAND s¹ te¿ muzycy, którzy
na co dzieñ wspó³pracuj¹ miêdzy innymi
z takimi wybitnymi muzykami jak Martyna
Jakubowicz.
Pocz¹tek imprezy o godzinie 20.00. Wjazd
10 z³otych.
Zapraszamy!
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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 29 maja 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
22 maja 2006 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644
00000001490620000040 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¿ 3.000,00 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 4-22 maja 2006 r. w godz. 900
do 14 00. 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.
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Oficjalne otwarcie
Ponad sto osób uczestniczy³o 19 kwietnia w oficjalnym
otwarciu Centrum Edukacyjnego mieszcz¹cego siê w budynku, gdzie jeszcze kilka lat temu funkcjonowa³a Szko³a
Podstawowa nr 2. Dziœ obiekt zajmuje g³ównie Miejska
Biblioteka Publiczna, która po przeprowadzce z ul. Œciegiennego zyska³a ponad 300 m2 przestrzeni.
zieje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie w pocz¹tkowym
okresie podobne s¹ do losów wielu ma³ych bibliotek, które powsta³y po II wojnie œwiatowej na Ziemiach
Zachodnich. Brak ksi¹¿ek, tak potrzebnych
mieszkañcom miasta, zrodzi³ wówczas myœl
o za³o¿eniu biblioteki. Zosta³a ona zarejestrowana pod nazw¹ “Miejska Biblioteka
w Chojnowie” na pocz¹tku 1949 roku. W
tym czasie jej ksiêgozbiór to 650 ksi¹¿ek, z
których korzysta³o 12 czytelników. Najpierw
biblioteka mieœci³a siê w jednej salce chojnowskiego muzeum, ale wkrótce zosta³a
przeniesiona do budynku Zarz¹du Miejskiego
przy Pl. Zam-kowym. Na jej potrzeby przeznaczono na drugim piêtrze dwa pokoiki o
³¹cznej po-wierzchni 26 m2.

D

lokalne i ponadlokalne.
Obecnie, dziêki staraniom dyrektorki MBP
i zaanga¿owaniu w³adz miasta Chojnów ma
wspania³¹, przestronn¹ i nowoczesn¹ bibliotekê.
Rangê tego wydarzenia docenili wszyscy,
którzy przybyli na otwarcie - przedstawiciele
wspó³pracuj¹cych z bibliotek¹ instytucji, bibliotekarze szkolni, gminni i z zaprzyjaŸnionych placówek z oœciennych miejscowoœci,
znajomi, sympatycy i przyjaciele. Honorowymi goœæmi byli tak¿e chojnowscy ksiê¿a –
ksi¹dz pra³at Tadeusz Jurek i ksi¹dz kanonik
W³adys³aw Bystrek, którzy poœwiêcili pomieszczenia biblioteki.

W Bibliotece
Miejska Biblioteka ma
Du¿e okna, jasne œciany.
Na rega³ach pe³no ksi¹¿ek
W ksi¹¿kach œwiat zaczarowany.
W tym œwiecie bohaterowie
Których mia³ kiedyœ œwiat
Na bia³ych kartkach ksi¹¿ek
Œpi¹ ju¿ od wielu lat:
Zdobywcy Oceanów.
Wielcy Wodzowie Ludów.
Dzielni Dowódcy Armii.
Artyœci twórcy cudów.
S¹ tak¿e nikczemnicy.
I kochankowie wspaniali
Wielkie by³yby tu t³umy
Gdyby wszyscy powstali.
¯upany i krynoliny.
Wspania³e królewskie stroje.
Adamaszki, muœliny.
B³yszcz¹ce rycerskie zbroje.
Czasem b³yœnie b³êkit sukmany,
To ch³op wœród panów zab³¹kany.
WeŸ ksi¹¿kê do rêki,
A s³owo po s³owie,
Co siê kiedy dzia³o
Ona ci opowie.
Obudz¹ siê na kartkach
Czarnych liter znaki.
O wszystkim opowiedz¹,
Kto kim by³ i jaki
Minzger Stefania

Praca w bibliotece w pierwszych latach jej
istnienia nie by³a ³atwa. Brakowa³o nie tylko
ksi¹¿ek, odpowiedniego lokalu, ale tak¿e
i kadry posiadaj¹cej bibliotekarskie wykszta³cenie. W 1955 roku biblioteka otrzyma³a wiêksze, 3. pokojowe pomieszczenie przy placu
B
i
e
r
u
ta 4 (obecnie Plac Konstytucji 3-go Maja).
Lepsze warunki lokalowe stworzy³y mo¿liwoœæ rozszerzenia form pracy z czytelnikiem.
W grudniu 1966 roku kolejna przeprowadzka
- do nowej siedziby przy ulicy Œciegiennego.
Polepszenie warunków lokalowych i bardzo
dobre po³o¿enie biblioteki- w centrum miasta, w pobli¿u szkó³ - sprawi³y, ¿e z jej zbiorów korzysta³o coraz wiêcej czytelników.
Oprócz gromadzenia i udostêpniania zbiorów, biblioteka prowadzi³a w tym czasie szerok¹ dzia³alnoœæ kulturowo-oœwiatow¹, aktywnie w³¹cza³a siê w obchody Dni Chojnowa.
Wspó³pracuj¹c z przedszkolami, szko³ami,
instytucjami kultury, spo³ecznym ogniskiem
muzycznym i innymi, organizowa³a imprezy
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- Jestem niezmiernie wdziêczna burmistrzowi
Janowi Serkiesowi – powiedzia³a w swoim
wyst¹pieiu dyrektor MBP Barbara Landzberg
– To g³ównie dziêki jego dzia³aniom dziœ
bêdziemy przecinaæ wstêgê w tym wspania³ym obiekcie.
- Ja z kolei – doda³ burmistrz - gor¹co dziêkujê pracownikom biblioteki, którzy z ogromnym zapa³em anga¿owali siê w prace zwi¹zane z przeprowadzk¹.
Podziêkowañ i gratulacji tego dnia by³o
znacznie wiêcej.
- Obecne lokum bez w¹tpienia poprawi³o
warunki funkcjonowania naszej instytucji –
powiedzia³a Gazecie dyrektor B. Landzberg.
– Zapewnione w niej s¹ nie tylko bardzo
dobre warunki obs³ugi czytelników, ale tak¿e
mo¿liwoœci prowadzenia przez bibliotekê
ró¿norodnej dzia³alnoœci kulturalno-edukacyjnej. Mogliœmy tak¿e uruchomiæ wa¿ny dla
wielu, Miejski Punkt Informacji Europejskiej
z powszechnym dostêpem do Internetu.

O tym jak bardzo poprawi³y siê biblioteczne
warunki chojnowianie ju¿ siê przekonali, biblioteka funkcjonuje bowiem od lutego. Na
piêtrze dzia³a tu ponadto Spo³eczne Ognisko
Muzyczne, a na drugim piêtrze Powiatowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
eg
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Sentymentalne spotkanie po latach

Czwarte posiedzenie MRM

– 60 - lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie

11 kwietnia odby³a siê IV sesja M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
Pierwszym punktem obrad by³o uzupe³nienie dwóch, kolejnych
z listy, kandydatek do rady z Powiatowego Zespo³u Szkó³. Po
z³o¿eniu uroczystej przysiêgi sta³y siê one prawowitymi radnymi.
W dalszej czêœci posiedzenia zosta³o odczytane sprawozdanie projektu, jakiego podjê³a siê m³odzie¿. Prezentacja obejmowa³a dotychczasowe dzia³ania oraz plany realizacji koncertu charytatywnego.

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, ¿e 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.
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.
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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Uczniowie Gimnazjum nr 2 przedstawili ogólny zarys dzia³añ,
dotycz¹cych akcji „Starsi czytaj¹ m³odszym.”
W obradach uczestniczy³o kilkoro doros³ych, którzy z uwag¹
przys³uchiwali siê prezentowanemu przez m³odzie¿ planowi
dzia³ania. Wœród nich by³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Chojnowa Tadeusz Bobyk, radny Mariusz Kowalczyk, dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 3 Mariusz Szklarz i komendant Komisariatu Policji w Chojnowie Adam Grabas.
- Bardzo zale¿y nam na wsparciu doros³ych, którzy na co dzieñ
zajmuj¹ siê sprawami spo³ecznymi – wyjaœnia przewodnicz¹ca
MRM Justyna Serkies. – Zapraszamy wiele osób na nasze sesje
i spotkania robocze, licz¹c na pomoc i kompetencje starszych
kolegów. My dopiero uczymy siê demokracji, wspó³dzia³ania
i dzia³alnoœci na rzecz spo³ecznoœci. Mamy du¿o zapa³u i chcielibyœmy efektywnie wprowadzaæ w ¿ycie nasze pomys³y korzystaj¹c
przy tym z doœwiadczeñ innych.
Najbli¿szy projekt M³odzie¿owej Rady Miejskiej, to koncert
charytatywny, z którego dochód przeznaczony bêdzie na wsparcie dzia³alnoœci œwietlicy socjoterapeutycznej.

30 IV 2006 r. o godzinie 16.00 w MDK
odbêdzie siê koncert charytatywny.
W programie zobaczymy wystêpy uzdolnionej
m³odzie¿y chojnowskiej, zespo³y taneczne:
Brooklyn, Karambol i Rytm.
Us³yszymy miêdzy innymi kapelê
„Deep” oraz „Polisch Fiction”.
Przed wejœciem odbêdzie siê sprzeda¿ kartek
okolicznoœciowych wykonanych przez naszych kolegów.
Bilety w cenie 2 z³ do nabycia
u naszych przedstawicieli w szko³ach.
Ka¿dy bilet jest kuponem w loterii fantowej.
Serdecznie zapraszamy!
M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa

Bractwo Rycerskie
Grodu Chojnów
Mamy zaszczyt poinformowaæ zacnych
Mieszkañców naszego grodu,
i¿ od miesi¹ca kwietnia tego¿ roku
w ka¿d¹ niedzielê od 16.00 do 17.00
jest mo¿liwoœæ zwiedzania Baszty Tkaczy.
Wstêp Bezp³atny!
Zapraszamy!
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Gdzie, kiedy i z kim?
Zarz¹d Klubu Sportowego “CHOJNOWIANKA” informuje, ¿e mecz pomiêdzy
naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek
o Mistrzostwo Klasy “B” seniorów - rundy
wiosennej sezonu 2005/2006 odbêdzie siê na
stadionie w Chojnowie przy ul. Okrzei 5
(dawny obiekt “Dolpakartu) w nastêpuj¹cych
terminach:
KS “CHOJNOWIANKA” - “KONRAD”
KONRADÓWKA 13.05.2006r. godz. 16.00.
Przed meczem, prosimy o przyjazd na stadion naszego klubu przy ul. Ma³achowskiego
1.

Harmonogram
rozgrywek “u siebie” sezonu 2005/2006
runda wiosenna
29.04.06 Chojnowianka-Konfeks Legnica
Chojnowianka-Zag³êbie Lubin

Informacje “Parasola”
* o otrzymanej darowiŸnie
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie na Rzecz
Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych
“Niebieski Parasol” w Legnicy, z siedzib¹
w Chojnowie ( NR KRS 0000039215 )
informuje, ¿e jako organizacja po¿ytku publicz-nego otrzyma³a w 2005 roku darowiznê
w postaci glazury (kafelki pod³ogowe)
o wartoœci 15991,97z³ przekazan¹ przez Stowarzyszenie Chrzeœcijañskie na Rzecz Wspó³pracy i Rozwoju w Forli we W³oszech. Przekazane kafelki zostan¹ wykorzystane na
remont holu, klatki schodowej i innych
pomieszczeñ.

* o pierwszej konferencji
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie na Rzecz
Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych
organizuje z okazji 5. rocznicy powstania
Stowarzyszenia I Ogólnopolsk¹ Konferencje
Naukow¹ ZNACZENIE WCZEŒNIE ROZPOCZÊTEJ FIZJOTERAPII U CHORYCH
PO UDARACH MÓZGU I INNYCH USZKODZENIACH OŒRODKOWEGO UK£ADU NERWOWEGO.
Konferencja odbêdzie siê 6 czerwca w auli
Gimnazjum nr 2, a poprowadz¹ j¹ znani
w œrodowisku specjaliœci: prof. zw. dr hab. Ryszard Podemski, dr hab. Józef Opara, prof.
AWF dr hab. Bogus³aw Paradowski, dr n.
med. Tadeusz Kruzel, lek med. Jacek Chopkowicz.
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KL”0”
juniorzy

11:00
13:00

30.04.06 Chojnowianka-KuŸnia Jawor
Trampkarze 11:00
Chojnowianka-KuŸnia Jawor
M³odzicy
12:30
03.05.06 Chojnowianka-Sokó³ Krzywa
KL”B”
11:00
06.05.06 Chojnowianka-Blast Expol Chocianów KL”0”
17:00
07.05.06 Chojnowianka-Javornia Jawor
Trampkarze 11:00
Chojnowianka-Javornia Jawor
M³odzicy
12:30
13.05.06 Chojnowianka-Odra Œcinawa
juniorzy
13:00
14.05.06 Chojnowianka-Konfeks Legnica
Trampkarze 11:00
Chojnowianka-Konfeks Legnica
M³odzicy
12:30
Chojnowianka-Konradówka
KL”B”
14:00
20.05.06 Chojnowianka-Odra Chobienia
KL”0”
17:00
27.05.06 Chojnowianka-Zag³êbie Lubin
juniorzy
13:00
28.05.06 Chojnowianka-Gónik Z³otoryja
Trampkarze 11:00
Chojnowianka-Górnik Z³otoryja
M³odzicy
12:30
03.06.06 Chojnowianka-Pogoñ Góra
KL”0”
17:00
04.06.06 Chojnowianka-Budziwojów
KL”B”
13:30
07.06.06 Chojnowianka-Chrobry G³ogów
KL”0”
17:00
11.06.06 Chojnowianka-GOKiS Legnickie Pole M³odzicy
12:30
15.06.06 Chojnowianka-Iskra Kochlice
KL”0”
15:00
17.06.06 Chojnowianka-Bia³a
KL”B”
15:00
24.06.06 Chojnowianka-Lubiatów
KL”B”
15:00

Kronika towarzyska
CCC
Trochê spóŸnione, ale bardzo
serdeczne ¿yczenia z okazji urodzin
zdrowia, szczêœcia i pomyœlnoœci
dla kochanej mamy i ¿ony Zofii
Mazurkiewicz przesy³aj¹ dzieci
z mê¿em.

CCC
Z okazji imienin du¿o zdrowia,
szczêœcia i radoœci w ¿yciu dla
Wojciecha Mazurkiewicza ¿yczy
chrzeœnica Ma³gosia z rodzicami.

CCC
Wielu radosnych chwil, jak najmniej zmartwieñ, du¿o zdrowia

i wszelkiej pomyœlnoœci naszemu
Jerzemu Józefowiczowi z okazji
imienin ¿ycz¹y Redakcja.

CCC
Pani Iwonie Foremny
serdeczne podziêkowania
za ¿yczliw¹, solidarn¹
i skuteczn¹ opiekê lekarsk¹
sk³ada
Stanis³aw Olszewski
z ¿on¹.

Pamiêtaj o ¿yczeniach dla:
24.04 Aleksandra, Horacego, Grzegorza
25.04 Jaros³awa, Marka, Elwiry
26.04 Marzeny, Klaudiusza, Marceliny
27.04 Teofila, Zyty, ¯ywis³awa
28.04 Paw³a, Walerii, Ludwika
29.04 Piotra, Rity, Angeliny
30.04 Katarzyny, Mariana, Lilli
01.05 Józefa, Jeremiego, Lubomira

02.05 Zygmunta, Atanazego, Anatola
03.05 Marii, Aleksandra, Stanis³awa
04.05 Floriana, Moniki, Grzegorza
05.05 Ireny, Waldemara, Piusa
06.05 Judyty, Juranda, Benedykty
07.05 Gustawy, Ludmi³y, Sawy
08.05 Stanis³awa, Lizy, Dezyderii
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Dla naszego Ojca
Jan Pawe³ II kocha³ wszystkich ludzi, ale
nade wszystko umi³owa³ m³odzie¿ - w niej
widzia³ przysz³oœæ œwiata. Ona to 3 kwietnia br.
dzieñ po pierwszej rocznicy œmierci Wielkiego
Polaka chcia³a podziêkowaæ Mu za mi³oœæ,
zrozumienie i pok³adan¹ nadziejê, poœwiecaj¹c Jego pamiêci przygotowany apel. Na
uroczystoœæ zostali zaproszenia ks. kanonik
W³adys³aw Bystrek, dyrekcja szko³y, nauczyciele i uczniowie klas Gimnazjum nr 1.
Recytacje wierszy, œpiew chóru i solistów
gimnazjalnych uzupe³ni³ wystêp goœci - zespo³u
DIP. Ambitna m³odzie¿ Gimnazjum nr 1
zapragnê³a w³o¿yæ tak¿e osobisty akcent
w przygotowan¹ akademiê. Uhoronowa³a
pamiêæ Ojca Œwiêtego twórczoœci¹ w³asn¹.
Uczeñ klasy IIId Oskar Paw³owski zaprezentowa³ utwór poœwiêcony Papie¿owi wszech
czasów, na który m³odzie¿ zareagowa³a
bardzo spontanicznie.
Nie mniejszym uznaniem widowni cieszy³y
siê niecodzienne przyrzeczenia klas gimnazjalnych. Pamiêæ o Janie Pawle II to jedno, ale
wype³niaæ Jego s³owa to wielkie wyzwanie dla
m³odego cz³owieka ¿yj¹cego w œwiecie przemocy, kultu niewiedzy i braku poszanowania
bliŸniego. Dlatego m³odzie¿ Gimnazjum nr 1
z³o¿y³a obok symbolicznego serca mi³oœci
(u³o¿onego z p³on¹cych zniczy) swoje deklaracje poprawy. Brzmia³y imponujaco.
Ho³d oddany zmar³emu Papie¿owi by³ naszym
skromnym wk³adem do obchodów rocznicowych po œmierci Jana Paw³a II. Do przygotowania uroczystoœci przyczyni³y siê: p. Anna
Rozmus, p. El¿bieta Myszograj, p. Monika
Inglot, p. Klaudia Dominiak i p. Ewa Wo³oszyn.
Nale¿y tak¿e wspomnieæ o osobach, bez których ca³oœæ akademii nie uzyska³aby swojej
œwietnoœci, to: dekorator naszego przedstawienia p. Ireneusz Józefczuk i operator sprzêtu
nag³aœniaj¹cego p. Andrzej Matuszewski.
W przedstawieniu zosta³y wykorzystane równie¿ wiersze ksiêdza Krzysztofa Bojko z parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Bia³ej
k. Chojnowa, za które serdecznie dziêkujemy.
E. Wo³oszyn

Nieobecni s¹ najbli¿ej
Pierwsz¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II œwiêtowa³a ca³a Polska. Odbywa³y siê liczne koncerty, spotkania, dyskusje, które na nowo
uœwiadomi³y nam wszystkim wielkoœæ i
œwiêtoœæ tego cz³owieka.
W Powiatowym Zespole Szkó³, oprócz okolicznoœciowych akademii i wystaw, 5 kwietnia
w œwietlicy przy ulicy Wojska Polskiego, odby³
siê konkurs recytatorski „W ho³dzie Janowi
Paw³owi II”, którego przewodnim has³em
sta³y siê s³owa znanego poety ksiêdza Jana
Twardowskiego – „Nieobecni s¹ najbli¿ej”.
Konkursy recytatorskie w Powiatowym Zespole
Szkó³ odbywaj¹ siê systematycznie ju¿ od
czterech lat, s¹ bowiem form¹ pracy Ko³a
Polonistów i Bibliotekarzy tej szko³y, maj¹c¹
na celu twórcz¹ aktywizacjê uczniów. Organizacj¹ konkursów zajmuj¹ siê bibliotekarze,
zaœ wybór uczestników i ich przygotowanie
nale¿y do nauczycieli jêzyka polskiego.

Tegoroczny, tak szczególny przecie¿ konkurs, przebiega³ pod bacznym okiem nauczyciela bibliotekarza pani Renaty Hermanowicz,
która piêkn¹ scenografi¹ i opraw¹ muzyczn¹
wzbogaci³a prze¿ycia uczestników spotkania.
W konkursie bra³o udzia³ 14 uczniów, których
zmagania ocenia³o jury w sk³adzie: pani Krystyna
Kalagasidis, pani El¿bieta Rusiecka i ksi¹dz
Piotr Ró¿ycki.

Zaproszenie na obchody
20-lecia Szko³y Podstawowej Nr 4
im. Janusza Korczaka
19 maj 2006r.
Cele:
- przedstawienie dorobku szko³y jej
wspó³pracy ze œrodowiskiem,
- integracja spo³ecznoœci szkolnej
ze œrodowiskiem,
- kontynuawanie tradycji szko³y.
Miejsce: budynek szkolny, MDK,
sala w Piotrowicach.
Termin: 19 maj 2006 r.
Szczegó³owy program obchodów
- 9.00 - Msza œw.,
- 10.30 - Apel w SP4,
- ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej,
- spotkanie w szkole, zwiedzanie,
- dzieci rodzicom, wystêp w MDK,
- 19.00 - bal na sali w Piotrowicach.
Zapraszmy wszystkich chêtnych absolwentów
na uroczystoœci obchodów.
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Gdy ucich³y dŸwiêki znanych piosenek o rodzinnym mieœcie Ojca Œwiêtego – Wadowicach, o powo³aniu, tak czêsto wyœpiewywanym nawet przez samego papie¿a, w „Barce”,
po ciep³ych s³owach powitania zaproszonych
goœci i uczniów, rozpocz¹³ siê monta¿ s³owno-muzyczny „Wiara maleñka”, przygotowany
przez
uczniów
Technikum
Handlowego i Mechanicznego pod kierunkiem pani Ireny Urbaniak. Dobór tekstów,
muzyka, sposób przekazu by³y dobrym
wprowadzeniem do dalszej czêœci spotkania.
W tym dniu do umy-s³ów i serc s³uchaczy
dociera³y s³owa prawdy, mi³oœci, wiary i
nadziei. Towarzyszy³a im za-duma, i uœmiech,
za co serdecznie dziêkujemy.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
Karolina Kumiszcze (kl. I a LO), Alicja Gembarowska (kl. IV TE) i Ma³gorzata Zimoñ
(kl. I a LO). Publicznoœci zaœ najbardziej podoba³ siê S³awek Rystau, uczeñ klasy IV
Technikum Ekonomicznego.
Zwyciêzcy konkursu zostali nagrodzeni wspania³ymi, barwnymi albumami poœwiêconymi
osobie Jana Paw³a II. Nagrody ufundowali:
ksi¹dz pra³at Tadeusz Jurek, ksi¹dz kanonik
W³adys³aw Bystrek i dyrektor szko³y pan
Józef Fiszer.
Spotkaniu towarzyszy³a wystawa zdjêæ, ksi¹¿ek i artyku³ów z czasopism ukazuj¹ca codzienne ¿ycie i pielgrzymowanie Ojca Œwiêtego.
Uroczystoœæ ta by³a te¿ dobr¹ okazj¹ do nagrodzenia laureatów szkolnego konkursu literackiego „Ty nad poziomy wylatuj”. M³odzi
twórcy mieli swój skromny „debiut wydawniczy”. Staraniem bibliotekarzy i polonistów

zosta³ przygotowany i powielony tomik,

Absolwenci, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w balu
powinni dokonaæ zapisu i wp³aty w sekretariacie szko³y do 30 kwietnia br.
Kosztorys:
1. plakietka okolicznoœciowa - 5 z³ (do kupienia 19.05 w sekretariacie szko³y),
2. monografia szko³y z wykazem absolwentów - 5 z³ (w sekretariacie szko³y),
3. bal w Piotrowicach - 50 z³ od osoby
(mo¿na z osob¹ towarzysz¹c¹).
Szczegó³owe informacje w sekretariacie
szko³y osobiœcie lub tel. 076 8188-350.

w którym znalaz³y siê wybrane utwory poetyckie i proza uczniów Powiatowego
Zespo³u Szkó³. Serdecznie dziêkujemy panu
Andrzejowi Bobikowi, w³aœcicielowi drukarni UNIFOT, za okazan¹ pomoc i ¿yczliwoœæ podczas realizacji tego przedsiêwziêcia.
S³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, s³owa
o Ojcu Œwiêtym, Jego czyny i œwiadectwo ¿ycia
niech pozostan¹ w nas jak najd³u¿ej i niech
siê stan¹ Ÿród³em naszej radoœci i wewnêtrznej przemiany.
Jadwiga Matys,
Nauczyciel bibliotekarz PZS
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Chojnowski Hyde Park

Epoka
zrywkowa
Polietylen powstaje przez polimeryzacjê wielkiej liczby ma³ych i wzglêdnie prostych moleku³. WynaleŸli go
Anglicy. Powstaje on z etylenu, który
jest sk³adnikiem gazu koksowniczego
i ziemnego. Jest on wodoodporny,
zgrzewa siê na gor¹co, a bardzo ma³a
lepkoœæ w stanie p³ynnym powoduje,
¿e mo¿na z niego formowaæ cienkie
b³ony.
Jako odpad jest prawie niezniszczalny
i nie stanowi ¿adnego przysmaku dla
organizmów ¿yj¹cych w œció³ce oraz
glebie.
Tyle o naszym bohaterze.
Cz³owiek od zejœcia z drzewa do dnia
dzisiejszego przechodzi³ przez ró¿ne
epoki w swoim rozwoju. By³a epoka
kamienia ³upanego, br¹zu, ¿elaza, tranzystora, kalkulatora. Obecn¹ nazwa³bym epok¹ zrywki lub worka foliowego.
W worki pakujemy wszystko.
A co robimy z workami? Wyrzucamy.
Coraz czêœciej worki trafiaj¹ do kontenerów na plastiki. I dobrze. Niemniej jednak szereg z nich trafia tam,
gdzie je wyrzucamy. A wyrzucamy je
wszêdzie. Do lasu, przydro¿nych
rowów, w parkach, na chodnikach.
Wszêdzie.
Na sk³adowiskach odpadów worki te s¹
lataj¹c¹ zmor¹, gdy¿ nawet najs³abszy
wiatr potrafi je wywiaæ poza sk³adowisko na doœæ znaczn¹ odleg³oœæ.
Mamy zatem problem.
Nie, nie mamy problemu, gdy¿ w sklepie nie zastanawiamy siê nad workami, tylko pakujemy w nie towar.
Jednak problem worków pozostaje.
Jak go rozwi¹zaæ?
Sposób rozwi¹zania tego problemu
jest banalny. P³ócienny worek. Ekologiczny, praktyczny, estetyczny, higieniczny i wielokrotnego u¿ycia. Nie
jest to pomys³ nowy. Wystarczy, aby
producenci i handlowcy wspólnie
w lokalnymi samorz¹dami siê dogadali, a my i nasze œrodowisko tylko
zyskamy.
PS. Czy wiedz¹ Pañstwo, ¿e pó³ hektara lasu produkuje rocznie oko³o jednej tony liœci? Jakoœ tego nie widaæ,
a worki tak.
Jerzy Kucharski
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Zamkn¹ w areszcie, zas¹dz¹ grzywnê lub odbior¹ dop³aty
Ka¿dej wiosny, jak równie¿ w czasie d³ugotrwa³ych susz panuj¹cych w okresie lata i jesieni,
gwa³townie wzrasta zagro¿enie obszarów przyleœnych, lasów oraz innych l¹dowych ekosystemów nieleœnych. Po d³ugiej zimie roœlinnoœæ jest
bardzo wysuszona i w nastêpstwie tego szczególnie ³atwopalna. Ogieñ najczêœciej powstaje na
³¹kach, pastwiskach, œcierniskach, poboczach
dróg i szlaków kolejowych, w lasach i innych terenach zielonych. Szczególnie niebezpieczne s¹
po¿ary torfowisk, którego ca³kowite ugaszenie
mo¿e trwaæ nawet wiele miesiêcy. G³ówn¹ przyczyn¹ po¿arów s¹ podpalenia, czêsto wynikaj¹ce
z bezmyœlnoœci ludzi. Wiosenne po¿ary spowodowane wypalaniem traw stanowi¹ powa¿ne
zagro¿enie dla ludzi, lasów, domów mieszkalnych i zabudowañ gospodarczych, a przede
wszystkim dla zwierz¹t (m³odych ssaków, ptaków
i ich gniazd, p³azów, gadów i bezkrêgowców),
które gin¹ masowo w p³omieniach w okresie
rozrodczym.

Stra¿acy ka¿dego roku ostrzegaj¹ i apeluj¹ o zaniechanie wypalania traw na ³¹kach, œcierniskach, skarpach, nieu¿ytkach, itp. Czêsto zdarzaj¹
siê sytuacje gdy bezmyœlne podpalenia pozosta³oœci roœlinnych na polach i nieu¿ytkach doprowadzaj¹ do tragedii na naszych drogach, podczas
których gin¹ przypadkowi kierowcy i pasa¿erowie pojazdów. Ze statystyk stra¿y po¿arnej
wynika, ¿e coraz czêœciej sprawcami tych podpaleñ s¹ tak¿e dzieci. Pomimo ostrze¿eñ i apeli
z roku na rok liczba podpaleñ stale roœnie i przybiera wci¹¿ katastrofalne w rozmiarach skutki.
Wi¹¿e siê to z du¿¹ powierzchni¹ ugorów i nieu¿ytkowych ³¹k. Wypalanie traw czy œciernisk,
wbrew obiegowym opiniom, wcale nie poprawia
¿yznoœci gleby. Przeciwnie, specjaliœci twierdz¹,
¿e wypalanie ³¹k czy pól jest zdecydowanie niekorzystne i przynosi znaczne szkody, gdy¿ popió³ zmywany przez deszcz do ziemi zakwasza j¹
zamiast u¿yŸniaæ.
Za wypalanie traw gro¿¹ konsekwencje karne: areszt lub grzywna - nawet do 500 z³.!!!
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 paŸdziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079 z póŸn.zm.) “zabrania siê wypalania
roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin”, zaœ zgod-

nie z art. 59 ust. 1 pkt 1 powy¿szej ustawy “kto
wypala roœlinnoœæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin,
podlega karze aresztu lub grzywny”. Wypalania
traw zabrania te¿ ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 r.
o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z póŸn.
zm.). Jej art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, ¿e “w lasach

oraz na terenach œródleœnych, jak równie¿ w odleg³oœci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê
dzia³añ i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci wypalania
wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oœci roœlinnych”. Na podstawie uregulowañ prawynych
“Dop³aty bezpoœrednie” dla posiadaczy gruntów rolnych wyp³acane przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mog¹
zostaæ przyznane tylko w przypadku gdy grunty
orne s¹ utrzymane w dobrej kulturze rolnej.
Kultura rolna oznacza miêdzy innymi “zakaz
wypalania trwa³ych u¿ytków zielonych i œciernisk”.
Kara za nieprzestrzeganie warunków “dobrej kultury rolnej” - czyli wypalania trwa³ych u¿ytków
zielonych i œciernisk wynosz¹ 20 % kwoty p³atnoœci przypadaj¹cej na tê czêœæ dzia³ki rolnej, na
której stwierdzono umyœlne niezachowanie warunków. Na terenie miejscowoœci Jaroszówka,
Rokitki, Zamienice i Biskupin w przypadku
stwierdzenia naruszenia warunków “dobrej kultury rolnej” dop³aty zostan¹ wstrzymane w wysokoœci 100%. Dodatkowe sankcje zagra¿aj¹
osobom, które doprowadzi³y do czyjejœ œmierci
lub powstania strat materialnych. Ogieñ czêsto
jest przerzucony przez wiatr na lasy, ³any zbó¿
i zabudowania gospodarstw rolnych. W roku
2005 stra¿acy gasili 349 po¿arów bezmyœlnych
podpaleñ pozosta³oœci roœlinnych na terenie
miasta Legnicy i powiatu legnickiego.
Wi¹¿e siê to tak¿e z niema³ymi kosztami w przypadku ka¿dej interwencji stra¿y po¿arnej, gdy¿
niewielka akcja gaœnicza kosztuje podatników
kilkaset z³otych. Pieni¹dze mo¿na by³oby przeznaczyæ na finanoswanie innych potrzebnych
zadañ.
Przestrzegamy przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi
z wypalania roœlinnoœci. Apelujemy o rozs¹dek!
Zanim podpalisz, zastanów siê czy przez bezmyœlnoœæ nie narazisz ¿ycia swojego i innych.
Niech ka¿dy z nas poczuwa siê do odpowiedzialnoœci i dbania o nasze œrodowisko naturalne.
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Jak co roku
Przegl¹d Tañca Nowoczesnego w Boles³awcu,
ka¿dego roku otwiera w naszym regionie sezon
konkursów i turniei tanecznych. Ka¿dego te¿
roku w Boles³awcu na scenie prezentuje siê co
najmniej jeden chojnowski zespó³. I wresz-cie
ka¿dego roku z Boles³awca Chojnów wraca z
licznymi trofeami.
Tegoroczny turniej by³ obfity w nagrody g³ównie dla dzia³aj¹cego przy MDK „Karambola”.
Zespó³ zdoby³ pierwsze miejsce w „formacji
disco powy¿ej 12 lat”, i II miejsce w kategorii
„inna zespo³owa forma tañca”.
W „disco solo do lat 12”, I miejsce wytañczy³a sobie cz³onkini Karambola Gabriela
Zenka, która odebra³a tak¿e, wspólnie z kole¿ank¹ Ewelin¹ Olewicz, trzeci¹ nagrodê
w „disco duety powy¿ej 12 lat”. W tej kategorii drug¹ lokatê zajê³y tak¿e cz³onkinie

„Karambola” Karolina Wójtów i Ola Rzyczkowska. Pierwsze miejsce przypad³o chojnowskiemu duetowi ze szkolnego zespo³u
„Brooklyn” – Mai Grzeœkowiak i Klaudii Oleœ.
Majka stanê³a tak¿e na najwy¿szym podium w
„disco solo powy¿ej lat 12”. Tu¿ za ni¹ uplasowa³a siê Ola Rzyczkowska i jej kolega z
Karambola Bartosz Kowalczyk.
I to jeszcze nie koniec naszych sukcesów.
W „disco duety do 12 lat” kolejne laury chojnowian – II miejsce Maja Dowgia³³o i Paulina
Czy¿ewska, III miejsce Angelika Truty i Anna
Sobañska.
Do Boles³awca przyje¿d¿aj¹ zespo³y prezentuj¹ce ró¿ne formy taneczne. Nasi tancerze nie
ustêpuj¹ jednak nawet tym z du¿ych oœrodków, prowadzonych czêsto przez profesjonalistów.
Gratulujemy serdecznie wykonawcom i ich
opiekunom i ju¿ rezerwujemy ³amy na relacje
z kolejnych udanych wystêpów.
eg
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Spotkanie z nieœwiêtym Miko³ajem
lat temu w naszym kraju odsetek analfabetów przekracza³ 33%. We wspó³czesnym œwiecie jest to problem absolutnie
marginalny, dotycz¹cy niespe³na pó³ procenta populacji.
Jakkolwiek zwalczanie analfabetyzmu pierwotnego udaje siê metodami stosunkowo prostymi - przez zapewnienie wszystkim dzieciom
podstawowej edukacji, tak zjawisko pojawiania siê analfabetyzmu wtórnego jest znacznie
trudniejsze do opanowania i wi¹zaæ siê musi
z upowszechnieniem czytelnictwa wœród ogó³u
ludnoœci - zachêcania do korzystania z bibliotek,
ksiêgarni, prasy, itp.
W Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie jedn¹
z metod propagowania czytelnictwa s¹ konkursy,
w których najm³odsi bior¹ udzia³ bardzo chêtnie.
23 marca odby³ siê tu np., ju¿ po raz czwarty,
Szkolny Konkurs Czytelniczy “Piêknie Czytam”
pn. “Popo³udnie z Miko³ajkiem”. Wziêli
w nim udzia³ uczniowie klas nauczania pocz¹tkowego wytypowani przez wychowawców
drog¹ klasowych eliminacji.
Sam udzia³ w konkursie jest ju¿ wyró¿nieniem, bo mogli w nim startowaæ tylko ci,
którzy z ksi¹¿k¹ s¹ za pan brat, a literki nie s¹
im obce. Dzieci czyta³y losowo teksty R. Goœcinnego z cyklu ksi¹¿ek o Miko³ajku. Wybór
ksi¹¿ki nie by³ przypadkowy. Przygody rezolutnego, ale niesfornego Miko³aja, to jedna
z ulubionych ksi¹¿ek kilkulatków.
Zanim jednak uczniowie zaczêli czytaæ, ich
starsi koledzy z klasy IV przeczytali fragmenty
z najnowszej ksi¹¿ki R. Goœcinnego pt. “Nowe
Przygody Miko³ajka” jako zachetê do samodzielnego jej przeczytania. Znakiem czasu
i wspó³czesnej technologii by³o w tym roku
zastosowanie techniki komputerowej – czytany przez uczestnika tekst publicznoœæ mog³a
œledziæ na du¿ym ekranie.
Jury w sk³adzie: Beata Kornicka-Miler - wicedyrektor SP4, Anna Denisiak - polonistka
i Violetta Ciekañska - przewodnicz¹ca Rady
Rodziców oceniaj¹c czytaj¹cych bra³o pod
uwagê wyrazistoœæ, p³ynnoœæ, intonacjê
i bezb³êdnoœæ. Dla uczniów klas I-III nie by³o
to wiêc proste zadanie.
Atmosfera zagêœci³a siê kiedy szacowne jury
uda³o siê na obrady. £agodzi³a j¹ czêœæ artystyczna przygotowana przez uczniów kl. IIIc pod
kierunkiem muzyka Zenona Chmielewskiego.
Melodie wygrywane na fletach i kilka
odœpie-wanych piosenek zdecydowanie
umili³o czas oczekiwania na werdykt.
Laureaci konkursu szkolnego:
Klasy I
I miejsce: Aleksandra Najda kl.Ia
II miejsce: Kacper Dudek kl.Ib
III miejsce: Piotr Lizak kl.Ic
wyró¿nienie: Mateusz Trzeciak kl.Ic
Klasy II
I miejsce: Kamila Go³¹b kl.IIb
II miejsce: Natalia £aszkiewicz kl.IIb
III miejsce: Daria Jaros³awska kl.IId
wyró¿nienie: Agata Kaleta kl.IId
Klasy III
I miejsce: Dominik Krê¿el kl.IIId
II miejsce: Jagoda Krzywda kl.IIIc
III miejsce: Maria Szumilas kl.IIIb
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wyró¿nienie: Bartosz Gajda kl.IIIa
Dwa tygodnie póŸniej w podobnej formie
odby³ siê I Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy Piêknie Czytam. Tutaj “czwórka” rywalizowa³a ze Szko³¹ Podstawowa nr 3. Ranga
konkursu nieco siê wiêc podnios³a.
Innowacj¹ w tych zmaganiach by³ podzia³
konkursu na dwa etapy – w pierwszym uczestnicy czytali tekst podany przez organizatora,
w drugim ka¿dy losowa³ dodatkowy fragment. Bohaterem wszystkich czytanych tekstów by³ oczywiœcie Miko³aj, przygody którego bawi³y publicznoœæ, jury i uczestników.
Konkurs ocenia³a komisja zewnêtrzna - Stanis³aw Horodecki - dyrektor Miejskiego Domu
Kultury, Barbara Landzberg - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie i Marzena
Luty - bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Jury jak najbardziej oczytane i z literatur¹
obcuj¹ce na co dzieñ, z wy³onieniem najlepiej czytaj¹cych mia³o jednak problemy. Po
burzliwych obradach uda³o siê ustaliæ werdykt
i oficjalnie nagrodzono laureatów. A czym?
Oczywiœcie ksi¹¿kami, które ufundowa³ gospodarz miasta, za co dzieci i organizatorki
Bo¿ena Szarek i Maria Lepka serdecznie
dziêkuj¹.
Laureaci konkursu miêdzyszkolnego:
Klasy I
I miejsce: Kacper Dudek - SP nr 4
II miejsce: Karolina Szaban- SP nr 3
III miejsce: Aleksandra Najda - SP nr 4
wyró¿nioenie: Aleksandra Kruk - SP nr 3
KlasyII
I miejsce: Kamila Go³¹b - SP nr 4
II miejsce: Aleksandra Burzmiñska - SP nr 3
II miejasce: Natalia £aszkiewicz - SP nr 4
II miejsce: Danuta Leonhardt - SP nr 3
KlasyIII
I miejsce: Dominik Krê¿el - SP nr 4
II miejsce: Jagoda Krzywda - SP nr 4
II miejsce: Pawe³ Wudecki - SP nr 3
III miejsce Klaudia Bernasiewicz - SP nr 3
eg
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PRZES£UCHANIE

Po naszym kraju odbywa siê wielka trasa
koncertowa pod nazw¹ “Punk-Reggae Live”.
Bior¹ w niej udzia³ polskie zespo³y, których
styl muzyczny zaliczany jest do gatunku
“punk-reggae party”.
Taki koncert odby³ siê kilka tygodni temu
w g³ogowskim klubie “MAYDAY”.
Zagra³y: FABBEN LEHRER, AKURAT
i ZABILI MI ¯Ó£WIA.
Od wokalisty tej pierwszej kapeli - Wojtka
Wojdy dostaliœmy zaproszenie na t¹ imprezê.
Skwapliwie skorzystaliœmy wiêc z takiej
okazji, a ¿e F.L. obchodzi 20-lecie obecnoœci
na alternatywnej scenie rockowej w strumieniach szampana, Wojtek Wojda na tê
okolicznoœæ zosta³ starannie poddany przes³uchaniu:
1. Oznak¹ s³abego charakteru jest...?
Niesta³oœæ w uczuciach. Strach przed mówieniem co siê myœli.
2. Najwiêksz¹ bzudr¹ na œwiecie jest...?
Polityka i potêga pieni¹dza.
3. Czujê lêk przed...?
Samotnoœci¹ i œmierci¹.
4. Na³ogiem, który wreszcie chcia³bym
przezwyciê¿yæ jest...?
Nadu¿ywanie wulgaryzmów.
5. Kiedy chcê zwróciæ na siebie uwagê...?
Zwracam na siebie uwagê, np. mówi¹c g³oœno, gestykuluj¹c i robi¹c ostre miny.
6. Chcia³bym zdobyæ siê na prowokacjê
i w obecnoœci wielu ludzi...?
Poca³owaæ trzy najpiêkniejsze kobiety œwiata.
7. Œwiat wokó³ mnie...?
Krêci siê nieustannie, raz bywa smutny, raz
bywa fajny.

8. Wszystko mi mówi,
¿e...?
Przy¿yjê swoje ¿ycie
z wielk¹ satysfakcj¹.
9. Wprawia mnie w
os³u-pienie...?
Ludzka g³upota, ciemnota i naiwnoœæ.
10. Jestem potulny
jak baranek, gdy...?
Kobieta Anio³ przede
mn¹ stanie.
11. Preobra¿am siê w
dzik¹ bestiê, kiedy...?
Wychodzê na scenê.
12. Denerwuje mnie, gdy...?
Coœ nie uk³ada siê po mojej myœli i wy³amuje
siê spod konroli.
13. ¯eby zrozumieæ ludzkie ¿ycie...?
Trzeba je uczciwie prze¿yæ.
14. W dzisiejszych czasach trudno o...?
O bycie sob¹.
15. Gdy ktoœ mnie
poucza...?
Z regu³y siê buntujê.
16. Bardzo mnie intryguje...?
Psychika kobiet.
17. Ka¿dy ma prawo
do...?
Rozumu - ale nie ka¿dy o
tym pamiêta.
18. ¯ycie nauczy³o
mnie...?
Dystansu do samego siebie.
przes³uchiwa³ P.M.

“Nieprzeciêtna Ola”
Czy niezwykli ludzie s¹ wœród nas?
W dzisiejszych czasach trudno spotkaæ nieprzeciêtnych, zw³aszcza tych nieprzeciêtnych
pozytywnie. Ale spokojnie. Zdarzaj¹ siê
chlubne wyj¹tki.
Tak¹ osob¹ jest tegoroczna maturzystka - Ola
Turowska. Jakiœ czas temu na falach warszawskiego Radia Bis, dobieg³ koñca konkurs
“Nieprzeciêtni”. Ten konkurs promuje m³odych ludzi, którzy zrobili w ¿yciu coœ niezwyk³ego i mog¹ byæ wzorem dla innych. Ola
co prawda tego konkursu nie wygra³a, ale
wed³ug publicznych g³osów na stronach internetowych tej¿e rozg³oœni, zajê³a bardzo
dobre 3 miejsce! Nasza zdolna chojnowianka
opiekowa³a siê 14. letni¹ Matyld¹ z dzieciêcym pora¿eniem mózgowym, pomagaj¹c jej
w nauce. Oprócz tego zajmowa³a siê tak¿e
przez pewien czas 11. letnim W³adkiem z Mo³dawii. O W³adku dowiedzia³a siê od swojego
wychowawcy ze szko³y - Tomasza Adamowskiego. Z podjêtego wyzwania wywi¹za³a siê
na szósteczkê z plusem. I myœlicie drodzy
Czytelnicy, ¿e to koniec dzia³añ Oli? Nigdy
w ¿yciu. Na dodatek legnickie Towarzystwo
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Tam na pewno podpatrzy jak profesjonalnie
opiekowaæ siê ludŸmi potrzebuj¹cymi pomocy. To w³aœnie w Toruniu gdzie ju¿ kiedyœ
mieszka³a, z³apa³a bakcyla pomagania innym.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawia³a
w toruñskim Monarze. Nie dziwi wiêc fakt,
¿e wzorem dla Oli jest Marek Kotañski.
Gratuluj¹c sukcesów, dziêkuj¹c za t¹ nieprzeciêtnoœæ, póki co ¿yczymy Aleksandrze Turowskiej, po³amania pióra na maturze.
P.M.

Zabawê czas zacz¹æ
6 maja, w sobotê,
Przyjació³ Dzieci uhonorowa³o Olê medalem
“Pomocna D³oñ” za opiekowanie siê maluchami w œwietlicy terapeutycznej.
Na naszym chojnowskim podwórku Ola
dzia³a w Bractwie Rycerskim. Urodziwe damy
pomiêdzy pokazami walk, umilaj¹ czas widzów, tañcami. Po zdanej maturze Ola Turowska, chce siê dostaæ na pedagogikê Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.

w kawiarni Jubilatka,
po przerwie ruszaj¹ nareszcie
muzyczne wieczorki ze starymi
szlagierami. Przygrywaæ bêd¹
oczywiœcie Kociuby.
Pocz¹tek godz. 19.00.
Zapraszamy!
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Z ksi¹¿ki
wydarzeñ kp

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie:

W nocy z 10 na 11 kwietnia na autostradzie A18
dosz³o do wypadku drogowego, podczas którego kieruj¹cy samochodem Peugeot Boxter nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i najecha³ na ty³
prawid³owo jad¹cego Forda Transit. Kierowca
i pasa¿er Transita z obra¿eniami cia³a przewiezieni zostali do szpitala.
12 kwietnia policjanci KP Chojnów zatrzymali
na gor¹cym uczynku kradzie¿y energii elektrycznej mieszkankê Chojnowa, która narazi³a
na straty Zak³ad Energetyczny w Chojnowie.
W nocy z 12 na 13 kwietnia w Rokitkach nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu VW
Golf sk¹d skrad³ radioodtwarzacz z g³oœnikami
i pilotem czym narazi³ na straty w³aœciciela Golfa.
Okres Œwi¹t Wielkanocnych min¹³ spokojnie.
Na terenie Chojnowa i gminy Chojnów nie odnotowano powa¿nych wydarzeñ. Policjanci
zatrzymali w tym czasie czterech nietrzeŸwych
kierowców, którzy bezmyœlnie, „po kilku g³êbszych” wsiedli do aut stwarzaj¹c zagro¿enie dla
siebie, pieszych oraz innych uczestników ruchu
drogowego. Teraz czeka ich spotkanie z wymiarem sprawiedliwoœci.
Obfite polewanie wod¹ w lany poniedzia³ek
wydaje siê powoli zanikaæ. W drugi dzieñ œwi¹t
funkcjonariusze nie musieli interweniowaæ na
chojnowskich ulicach ch³odz¹c zapa³ m³odych
amatorów œmigusa-dyngusa. Nieliczni panowie
oczekuj¹cy z wod¹ na swoje „ofiary” zachowywali siê przywoicie i przyzwoicie te¿ polewali
przechodniów.

Dy¿ury aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele
- luty i marzec 2006 r.

Pod S³oñcem: 28.05.06r.,
ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52

Salix:
03.05.06r.,
ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01
Melisa:
01.05.06r., 07.05.06r.,
ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58
Farmed:
14.05.06r.,
ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36
Stokrotka:

21.05.06r.,

ul. Legnicka 15
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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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie
budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.
Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów
z produkcji rolniczej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 maja 2006 r. o godz. 12 00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 22 maja 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¿ 350 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
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:

wykonanie nowych nawierzchni chodników w ulicach: Spacerowa, Cicha i
M³ynarska w Chojnowie
Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV): 45.23.32.22-1
1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, II piêtro, pokój nr 13B
lub za poœrednictwem poczty. Cena specyfikacji - 8,40 z³ + koszty przesy³ki
2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych i czêœciowych.
3. Termin realizacji zamówienia 31.07.2006 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 wp³acenia wadium - 2 000,00 z³.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto
- znaczenie
- 100%;
7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, w pokoju nr 6 (sekretariat). Termin
sk³adania ofert up³ywa w dniu 10.05.2006 r. o godz. 900
8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 10.05.2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiaj¹cego,
II piêtro pokój nr 11 (sala posiedzeñ)
9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do dnia 08.06.2006 r.
10. Kontakt w sprawie przetargu - Janusz Miko³ajczyk insp. d/s Inwestycji i Pozyskiwania
Œrodków Pozabud¿etowych - tel. 076 81 86 681.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cej nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej
przy ul. G³owackiego Nr 1 w Chojnowie:

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
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 – 195.200,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 39.000,00 z³.

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.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem
rejestru 535/A/05. Cena sprzeda¿y budynku zostanie obni¿ona
o 25 %. Teren objêty jest stref¹ A œcis³ej ochrony konserwatorskiej.
Na prowadzenie wszelkich prac i robót nale¿y uzyskaæ zezwolenie
konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie na sprzeda¿ nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków
do wgl¹du w pok. nr 12 tut. Urzêdu).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 maja 2006 r. o godz. 1200 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 4 maja 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¿ 360,00 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 1386440000000
1490620000020 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 od 18.04-04.05.2006 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.
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê stacj¹ paliw wraz
z parkingiem dla podró¿nych, nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne oraz
us³ugi hotelarskie.
Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy,
tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie
zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 maja 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 4 maja 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, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000149062
0000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
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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

ZAPRASZAMY
Na wystawê prac plastycznych „W œwi¹tecznym nastroju” wykonanych przez dzieci
z kó³ka dzia³añ artystycznych przy SP 4
„Ogród twórczoœci” pod kierunkiem wych.
Gra¿yny Koœnik – hol na I piêtrze.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

nawet dzieci Niezgrabków na L¹dzie, a nawet
sami czytelnicy – maj¹ du¿y wp³yw na to, co
stanie siê z Nibylandi¹.
Dzia³ dla Doros³ych:
Ksi¹¿ki udostêpniane w czytelni:
Maria Pilich, Stanis³aw Pilich - „NOBLIŒCI ZNAD WIS£Y ODRY I NIEMNA”

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Gail Carson Levine - „ELFI PY£EK I WYPRAWA PO JAJKO”
Autorka jest mistrzyni¹ nowoczesnych baœni,
a przepiêknie ksi¹¿kê zilustrowa³ David
Christian. Bry³ka, nowy elf, który przyby³ do
Nibylandii, jest tak dziwna, ¿e sama Nibylandia ma w¹tpliwoœci, czy wpuœciæ j¹ do
Przystani Elfów. Bry³ka zachowuje siê bardziej jak Niezgrabek ni¿ jak prawdziwy nibylandzki elf.
Diabelski huragan, samolubna Widia, kapitan
Hak, snobistyczna syrena morska, groŸny
Z³oty Jastrz¹b i niegodziwy smok Kyto –
wszystko sprzysiêg³o siê, by poddaæ ciê¿kiej
próbie m¹droœæ Matki Go³êbicy, odwagê
Dzwoneczka i ambicjê Bry³ki. I wszyscy –

Muzeum Regionalne w Chojnowie
Czynne od œrody do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele od 11.00 - 16.00,
w soboty wstêp bezp³atny.

MiedŸ w kuchni i w salonie

W

ystawa ukazuj¹ca szerokie
zastosowanie miedzi zosta³a przygotowana przez £ucjê
Wojtasik-Seredyszyn z Muzeum Miedzi
w Legnicy. Na wystawie zgromadzono ponad 100 przedmiotów co-

dziennego u¿ytku pocz¹wszy od XVI
wieku po wiek XX. Zbiór legnicki
uzupe³niono eksponatami z kolekcji
Muzeum Regionalnego w Chojnowie
i pochodz¹cymi od osób prywatnych.
Wystawa prezentuje miedŸ i jej stopy:
mosi¹dz, br¹z, spi¿. Ukazuje g³ównie
naczynia i sprzêty kuchenne stosowane niegdyœ w kuchniach dworskich i bogatego mieszczañstwa.
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Zabytki pokazane na wystawie powsta³y w czasie czterech wieków i pochodz¹ z terenu Œl¹ska, Niemiec,
Polski, Rosji, Niderlandów, a nawet
Bliskiego Wschodu. Niektóre z prezentowanych na wystawie eksponatów s¹ niezwykle oryginalne i zupe³nie unikatowe. Spotkamy tu prototyp
wspó³czesnej pralki, bardzo ciekawe
naczynie z koñca XVIII wieku do podgrzewania poœcieli, tak zwane szkandele i wiele innych osobliwych przedmiotów. Na uwagê zas³uguje zestaw
XVIII-wiecznych foremek do wypieku ciast, czy zupe³nie unikatowe
naczynie prawie pó³tora metrowej
d³ugoœci do przyrz¹dzania ryb. Niektóre z naczyñ mimo, ¿e s³u¿y³y do
przygotowywania codziennych
posi³ków, a wiêc mia³y zasotosowanie utylitarne, s¹ bogato dekorowane.
Ciekawie prezentuj¹ siê, tak zwane
blechery wykonane z cieñkiej mosiê¿nej trykowanej blachy, wykonane
w XVIII wieku. S³u¿y³y one do odbijania p³omieni œwiec, w ten sposób
wzmacniano si³ê œwiat³a. Inne przedmioty trzeba po prostu obejrzeæ.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Codziennie, oprócz
niedziel, od godziny 8:00-16:00,
a w soboty od 11:00-16:00. W sobotê
wstêp do muzeum jest darmowy.

Jest to ksi¹¿ka o laureatach Nagrody Nobla
urodzonych w Polsce w obecnych granicach
naszego kraju (26 osób) i na Kresach Wschodnich (7 osób). Autorzy pisz¹ o laureatach
polskich, niemieckich, ¿ydowskich, amerykañskich, z których wiêkszoœæ jest w Polsce
praktycznie nieznana.
„ELEMENTRNE POJÊCIA PEDAGOGIKI
SPO£ECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ”
/red. naukowa Danuta Lalak i Tadeusz Pilch
To opracowanie przekazane czytelnikom –
uczonym, studentom, pedagogom i pracownikom socjalnym – jest pierwsz¹ prób¹ odpowiedzi na zapotrzebowanie œrodowiska,
wyartyku³owane i zrealizowane przez pracowników naukowych reprezentuj¹cych te
wszystkie oœrodki akademickie w kraju,
w których praca socjalna i pedagogika spo³eczna posiada swoj¹ reprezentacjê oraz przez
przedstawicieli dziedzin pokrewnych – socjologów, prawników, psychologów. Opracowania poszczególnych hase³ maj¹ charakter
autorski, a ingerencja redakcji mia³a g³ównie
charakter techniczny.

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

- KINO 28 i 29 kwietnia 2006 – godz.17.00

JAN PAWE£ II
bilety :13 z³otych
W³ochy, USA, Polska 2005
biograficzny/ dramat
130 minut
RE¯YSERIA: John Kent
Harrison
OBSADA: Jon Voight (Jan
Pawe³ II), Cary Elwes (Karol
Wojty³a), Christopher Lee
(Prymas Stefan Wyszyñski),
Wenanty Nasul (Ksi¹dz Stanis³aw Dziwisz), Miko³aj
Grabowski (Kardyna³ Joseph
Ratzinger - obecnie PAPIE¯
BENEDYKT XVI).
Akcja filmu rozpoczyna siê
od momentu zamachu na ¿ycie
Ojca Œwiêtego w 1981 roku,
ale film opowiada historiê
¿ycia Karola Wojty³y od
1939 roku do œmierci w kwietniu 2005 roku. Znalaz³y siê
w nim tak¿e retrospekcje
z jego dzieciñstwa, kiedy
jeszcze ¿y³a matka Karola
Wojty³y. W filmie przedstawiono wojenne losy Karola
Wojty³y i powojenn¹ Polskê,
pozostaj¹c¹ pod wp³ywem

sowieckiego totalitaryzmu.
Nastêpnie ukazano upadek
komunizmu i g³êbokie zmiany, które wp³ynê³y na bieg
historii ca³ego œwiata i rolê
Jana Paw³a II w tych historycznych przemianach...

***

UWAGA !
Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji seansu dla szkó³ w dniu
28 kwietnia (pi¹tek) br.
w godzinach porannych.
Bli¿sze informacje-biuro
MDK-pani Elwira K¹dzio³ka (tel. 076-8-188-621).
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom – Stary £om 70 gm., Chojnów, posesja 18 ar, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-18-35 po godz. 20.00
lub 0607-572-383.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie przy ul. Tkackiej o pow. 98 m2, po kapitalnym remoncie, z kompletnym wyposa¿eniem. Wiadomoœæ: tel. 0604-919-663.
Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie, 64,5 m2, 3 pokoje, IIp., ul. Sikorskiego, po remoncie, plastikowe okna, drewniane pod³ogi, salon po³¹czony z kuchni¹. Wiadomoœæ: tel. 0696-033-548 lub 0694-665-441.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-10.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
2 pokoje, 49,1 m2 – cena 75 tys. z³, wyremontowane – wymienione okna, panele, budynek ocieplony, suszarnia, kablówka, w³asne c.o. gazowe, wspólnota mieszkaniowa –
niskie op³aty czynszowe lub zamieniê na
3.lub 4.pokojowe do drugiego piêtra. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-11-41 lub 0693-297-661.
Mieszkanie komunalne 78,36 m2 -3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, gara¿, strych, piwnica,
komórka w starym budownictwie zamieniê
na komunalne mniejsze w nowym budownictwie – 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, centralne
ogrzewanie, I lub II p. w Chojnowie lub
Legnicy. Wiadomoœæ: tel. 818-86-48.
Szukam mieszkania do wynajêcia 2. lub 3.
pokojowego w starym budownictwie w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0603-663-227 lub
0661-086-818.
Poszukujê do wynajêcia mieszkania 2. lub
3.pokojowego w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 0508-629-528.
Sprzedam lub wynajmê lokal przy ul. Wolnoœci (naprzeciw Banku Spó³dzielczego)
Wiadomoœæ: tel. 0605-357-423.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 90m2 w Chojnowie w Rynku. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-77-82.
Sprzedam pawilon handlowy o pow. 220 m2
na dzia³ce o pow.17 arów z mo¿liwoœci¹
przebudowy na mieszkanie i sklep – Bia³a
k/Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0608-054-045.
Wydzier¿awiê pawilon handlowy o pow. 220 m2
we Wsi Dobroszów.
Wiadomoœæ: tel. 0608-054-045.
Wydzier¿awiê warsztat samochodowy przy
ul. Legnickiej 56, warsztat o pow. 200 m2
posiada trzy kana³y, pomieszczenia na sklep
motoryzacyjny lub inny, powierzchnia placu
przy warsztacie – 600 m2.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-72-24.

KURS KONSERWATORÓW
WÓZKÓW WID£OWYCH
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EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU
UMIEJÊTNOŒCI
KOMPUTEROWYCH

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

Udzielê korepetycji z j. francuskiego na
wszystkich poziomach zaawansowania –
bezstresowo, efektywnie, niedrogo. Wiadomoœæ: tel. 0606-293-448 lub (076) 818-13-82.
INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.
Do sprzedania gospodarstwo rolne o pow. 2ha
z dzia³k¹ przydomow¹ 1,03ha, gara¿,
stodo³a, plac pod budowê domu – po rozebranym poniemieckim budynku mieszkalnym, cena 65 tys. z³, Stary £om, gm. Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 0504-819-438.
Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-84-10.

ul. Ch³apowskiego 13
59-220 Chojnów, tel.0-76 85 60 600
www.legnickizdz.edu.pl,
admin@legnickizdz.edu.pl

z dodatkowymi uprawinieniami na
wymianê butli gazowych
oraz

organizuje kursy przygotowawcze
do zdawania egzaminów
oraz przeprowadza egzaminy z zakresu

US£UGI
Uczennica szko³y œredniej udziela korepetycji z zakresu szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio! Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-34
po godz. 18.00.

ul. Ch³apowskiego 13
59-220 Legnica,tel.0-76 85 60 600

KURS OPERATORÓW
WÓZKÓW WID£OWYCH

www.legnickizdz.edu.pl, admin@legnickizdz.edu.pl

odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el

Legnicki Zak³ad Doskonalenia
Zawodowego w Legnicy

organizuje

ul. Ch³apowskiego 13
59-220 Chojnów, tel.0-76 85 60 600

AUTO-MOTOSprzedam DAEWOO TICO, rok prod. 2000,
przebieg 86 tys. km, niebieski, RO, blokada
skrzyni biegów, pierwszy w³aœciciel, cena 6400 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0605-745-047 Legnica.

LEGNICKI ZAK£AD DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO W LEGNICY
www.legnickizdz.edu.pl,
admin@legnickizdz.edu.pl

Legnicki Zak³ad Doskonalenia
Zawodowego w Legnicy

og³asza nabór na rok szkolny 2006/2007 do
POLICEALNEGO STUDIUM
ZAWODOWEGO
na kierunkach
* TECHNIK FARMACEUTYCZNY
* TECHNIK WETERYNARII
* TECHNIK DENTYSTYCZNY
* TECHNIK OPTYK

LEGNICKI ZAK£AD DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO W LEGNICY
ul. Ch³apowskiego 13
59-220 Legnica, tel.0-76 85 60 600
www.legnickizdz.edu.pl, admin@legnickizdz.edu.pl
og³asza nabór na rok szkolny 2006/2007 do

NIEPUBLICZNEGO
UZUPE£NIAJ•CEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C•CEGO
DLA DOROS£YCH
Wy¿sza Szko³a Medyczna
LZDZ w Legnicy
og³asza nabór w roku akademickim
2006/2007 na studia licencjackie

NA WYDZIALE PIELÊGNIARSTWA
w systemie dziennym i zaocznym.
Informacje i zapisy:
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 36, pok. Nr 110,
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 8.00 do 18.00.
tel./fax: (76) 724 51 60, tel. (76) 724 51 58
www.wsmlegnica.pl,
e-mail: dziekanat@wsmlegnica.pl
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Chojnowski Zak³ad
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Chojnowie,
ul. Drzyma³y 30

og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze:

G£ÓWNY
KSIÊGOWY
Szczegó³owe informacje
mo¿na otrzymaæ
w Dziale Kadr
tel. 076 81 88 370, 371, 372
lub na stronie internetowej:
bip.chojnow.net.pl

Spó³dzielnia
Handlowo-Produkcyjna
ul. Basztowa 12, 59-500 Z³otoryja

og³asza przetarg ofertowy
na sprzeda¿ nieruchomoœci
w Chojnowie ul. Baczyñskiego 5
- dzia³ka gruntu 508 m2 z pawilonem
handlowym o pow. 140 m2.
Nieruchomoœæ w pe³ni uzbrojona,
przeznaczona w planie zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo
mieszkaniowe i us³ugi.
Cena wywo³awcza 48000 z³.
Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie
do dnia 5.05.2006r. poczt¹
lub osobiœcie w siedzibie Spó³dzielni.
Wraz z ofert¹ nale¿y wp³acaæ wadium
w kwocie 4800 z³ gotówk¹
w kasie Spó³dzielni.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu
8.05.2006r. o godz. 10.00.
O wynikach oferenci zostan¹ powiadomieni pisemnie. Wygrywaj¹cemu przetarg wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, a pozosta³ym
zwrócone bezpoœrednio po przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni
je¿eli wygrywaj¹cy przetarg uchyli siê
od zawarcia umowy.
Dodatkowe informacje tel. (076) 878-31-46.

Uchwala Nr LV/264/06
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2006.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51, ust. l i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, ze zm.) i art. 188 ust. 2 pkt. l
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U z 2005 r. Nr 249, póz. 2104, ze zm. Dz.U.Nr 169,
póz.
1420)
Rada
Miejska
Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§1.
W uchwale Nr Ll/248/05 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie bud¿etu Gminy
Miejskiej Chojnów na 2006 rok
- paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„II Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 28.338.134
1. Wydatki bie¿¹ce
24.456.134
miêdzy innymi:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 10.793.065
- dotacje dla zak³adów bud¿etowych
1.446.000
- dotacje dla instytucji kultury
961.200
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora 47.000
- wydatki na obs³ugê d³ugu
150.284
finansów publicznych
2. Wydatki maj¹tkowe na finansowanie inwestycji 3.882.000
Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³adzie
dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y."
"za³¹cznik Nr 2 otrzymuje brzmienie za³¹cznika nr l do
niniejszej uchwa³y;
- paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt bud¿etowy w kwocie 2.112.102 z³, który
zostanie sfinansowany kredytem bankowym."
- paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody bud¿etowe w kwocie 2.490.237 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3.
"za³¹cznik Nr 3 otrzymuje brzmienie za³¹cznika Nr 2
do niniejszej uchwa³y;
- paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
„Prognozê d³ugu gminy na koniec roku bud¿etowego w
wysokoœci 2.748.569 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa³y."
- za³¹cznik Nr 9 otrzymuje brzmienie za³¹cznika Nr 3
do niniejszej uchwa³y;
"paragraf 13:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„do zaci¹gania w roku bud¿etowym zobowi¹zañ d³ugoterminowych do wysokoœci 2.395.237 z³"
§2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w
Chojnowie i og³oszeniu w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk
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Oficjalne otwarcie

A tak budynek
wygl¹da³ przed...

