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Na XL sesji
Wa¿nym punktem posiedzenia by³o uchwa-

lenie projektu bud¿etu miasta na 2006r. Jak
co roku najwiêcej bud¿etowych œrodków
poch³ania oœwiata. Niemal trzy i pó³ miliona
z³otych przeznaczono na inwestycje.

„Dobry cz³owiek
to ten, który

pracuje dla innych”
– to motto, które przyœwieca³o
spotkaniu wigilijnemu zorganizowa-
nemu przez Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej.

Du¿a jasna i przestronna
Po dwudziestu latach Miejska Biblioteka
Publiczna ponownie zmienia siedzibê –
przenosi siê do wyremontowanego obiektu
przy placu Zamkowym.

Opowieœæ o narodzinach Jezusa,
przeplatana kolêdami, w wykonaniu
kilkulatków z Przedszkola Miejskiego nr 1,
wzrusza³a i bawi³a jednoczeœnie.

Wigilijne
spotkania
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Chojnów w Unii
Od kilku miesiêcy, dok³adnie od wrzeœnia, Chojnów
jest cz³onkiem Zwi¹zku Miêdzygminnego „Unia
Gmin Œl¹skich”. Ma on na celu pozyskiwanie
funduszy europejskich na dzia³ania proekologicz-
ne, a w szczególnoœci na uporz¹dkowanie gos-
podarki wodno-œciekowej w dorzeczu Kaczawy.
Zwi¹zek gmin, proponuj¹cy kompleksowe roz-
wi¹zania inwestycyjne w wymienionym zakresie
ma wiêksze szanse na otrzymanie dotacji uni-
jnych z Funduszu Spójnoœci, ni¿ gminy wys-
têpuj¹ce z indywidualnymi wnioskami. Opraco-
wany program strategii zawiera zadania inwesty-
cyjne jakie maj¹ byæ zrealizowane w kilkunastu
gminach, a jego koszt przekracza milion z³otych.
Prawdopodobnie indywidualne starania uczest-
nicz¹cych w programie gmin o œrodki pozabud¿e-
towe na ten cel by³yby bardzo trudne, st¹d kon-
cepcja zwi¹zku i wspólne dzia³ania.

Sportowi dzia³acze
Od 6 grudnia w naszym mieœcie dzia³a rada spor-tu,
która skupia dziewiêciu cz³onków. Swoje funkc-
je rada wykonuje spo³ecznie i zajmowaæ siê
bêdzie g³ównie opiniowaniem dzia³añ w³adz
miasta dotycz¹cych kultury fizycznej. Chêæ wspó³-
pracy w tym zakresie wykazali mieszkañcy Chojno-
wa, którzy na co dzieñ, od wielu lat zajmuj¹ siê
sportem w ró¿nej formie. Temat nie jest wiêc im
obcy, a potrzeby doskonale znane. 
Sportowej radzie przewodniczy Bartosz Gêbala,
jego zastêpc¹ jest Andrzej Matuszewski. Funkcjê
sekretarza przyj¹³ Henryk Wiszniewski, cz³onko-
wie to Jerzy Pud³o, Bronis³aw Konarski, Mariusz
Traczyk, Krzysztof Uziêb³o, Andrzej Pisarski,
Antoni Skalski.

Boisko jak nowe
21 grudnia zakoñczono - dokonano odbioru prac
zwi¹zanych z wykonaniem przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 nowej nawierzchni boiska. Dotych-
czasowe boisko - wykonane w po³owie lat sie-
demdziesi¹tych ubieg³ego wieku by³o ju¿ bardzo
zniszczone ze wzglêdu na materia³ i technolo-
giê, w której by³o wykonane oraz 30-letnie u¿yt-
kowanie. Ca³e zadanie pod nazw¹ “Moderni-zac-
ja i rozbudowa bazy sportowej - boisko do pi³ki
rêcznej, koszykówki i siatkówki przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Chojnowie” zosta³o sfinan-
sowane w po³owie przez miasto Chojnów, a w po³o-
wie przez Fundacjê Polska MiedŸ z siedzib¹ 
w Lubinie. Pierwsze rozmowy na temat tego re-
montu zosta³y przeprowadzone w listopadzie
2004 r., gdy burmistrz Chojnowa zagwaranto-
wa³ 25 tys. z³. na czêœciowe sfinansowanie prac.
Dotacja z fundacji w wys. 25 tys. z³. zosta³a szkole
przyznana pod koniec 2004 r. a umowa pod-
pisana na pocz¹tku roku 2005. Szko³a og³osi³a
przetargi (2 razy) na wykonanie prac, jednak
dopiero rozmowy z konkretnym wykonawc¹ spo-
wodowa³y zawarcie umowy na wykonanie prac 
i w efekcie grudniowy odbiór. Prace zwi¹zane 
z modernizacj¹ prowadzi³o legnickie Przedsiê-
biorstwo Budownictwa Komunikacyjnego - ABM,
które wykona³o je szybko i fachowo. Moderni-
zacja nie dosz³aby do skutku, gdyby nie dofinan-
sowanie z fundacji. W statutowym zakresie
celów Fundacji Polska MiedŸ mowa jest o wspie-
raniu wybitnych przedsiêwziêæ kulturalnych, ra-
towaniu obiektów zabytkowych, udzielaniu wspar-
cia instytucjom naukowym, oœwiatowym i me-
dycznym; ochronie obiektów kultu religijnego,
wspomaganiu przedsiêwziêæ maj¹cych na celu

zbli¿enie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej, wspó³pracy z Poloni¹ i wspieraniu inic-
jatyw miêdzynarodowych, a tak¿e o wspieraniu
dzia³añ w zakresie kultury fizycznej i sportu,
udziale w budowie i rozbudowie obiektów spor-
towych oraz wspomaganiu inicjatyw maj¹cych
na celu propagowanie sportu wœród dzieci i m³o-
dzie¿y. Dziêki przychylnoœci w³adz fundacji zo-
sta³a podpisana z p. Leszkiem Hajdackim - pre-
zesem Zarz¹du oraz p. Zbigniewem Bryj¹ 
i p. Jackiem Sieniawskim - wiceprezesami Za-
rz¹du umowa (ca³oœæ spraw pod k¹tem meryto-
rycznym prowadzi³ p. Krzysztof Ku³acz - se-kre-
tarz Fundacji) i dziêki temu uda³o siê zebraæ
brakuj¹ce fundusze i przeprowadziæ moderniza-
cjê szkolnej bazy sportowej. Dokoñczenie prac
(wstawienie bramek, malowanie linii) zosta³o
zaplanowane na wiosnê 2006r.

Nawi¹¿my kontakty
W listopadzie do Chojnowa wraz z zaprzyjaŸ-
nionymi z naszym miastem przedstawicielami
niemieckiego Egelsbach przyjecha³ transport
sprzêtu medycznego dla „Niebieskiego Parasola”.
Wkrótce potem przed oœrodkiem pielêgnacyjno-
rehabilitacyjnym roz³adowywano tira wype³nio-
nego kolejnymi medycznymi akcesoriami z Nie-
miec. Cenne dary to pierwszy wymierny efekt
wspó³pracy Chojnowa z naszymi zachodnimi
s¹siadami. Kolejnym ma byæ wizyta oko³o piêæ-
dziesiêcioosobowej grupy, któr¹ gród nad Skor¹
bêdzie goœciæ we wrzeœniu. Wspólne dzia³ania
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Gmin
(Miast) Partnerskich i bliŸniaczej organizacji 
z Niemiec zaczynaj¹ owocowaæ. Ich celem jest
nie tylko obopólna pomoc w ró¿nych dziedzinach
¿ycia, ale przede wszystkim integracja mieszkañ-
ców, wymiana dorobku kulturalnego, sportowe-
go i wzajemne poznanie. 
- Dla naszych obu miast, Chojnowa i Egelsbach
nadesz³y nowe czasy, powsta³a przyjaŸñ, która
powinna zbudowaæ mosty miêdzy ludŸmi – czy-
tamy w liœcie od Dietera Hellera przewodnicz¹-
cego Rady Miasta i Gminy Egelsbach skierowa-
nym do przewodnicz¹cego chojnowskiej rady
Tadeusza Bobyka. – My Niemcy mamy wobec
Polaków wiele do zrobienia, jako obrachunek 
z niechlubn¹ przesz³oœci¹. Minionych 60 lat, 
w których na szczêœcie ¿yliœmy w pokoju, przy-
s³oni¹ niektóre sprawy i mo¿e pozwol¹ zapom-
nieæ. Nad tym musi pracowaæ pokolenie, które
przyjdzie po nas. My tylko przez „krótki czas”
ponosimy polityczn¹ odpowiedzialnoœæ i musimy
przyczyniæ siê do lepszej przysz³oœci.
T¹ przysz³oœæ mo¿emy budowaæ wspólnie. Za
poœrednictwem chojnowskiego stowarzyszenia
ka¿dy z nas mo¿e zaprosiæ do siebie mieszkañca
Egelsbach, a potem byæ jego goœciem w Niem-
czech. Gor¹co zachêcamy tak¿e do czynnego cz³on-
kostwa w stowarzyszeniu, które wspó³pracuje
nie tylko z s¹siadami z Niemiec, ale tak¿e z fran-
cuskim Commentry.
Zainteresowani nawi¹zaniem kontaktów infor-
macje znajd¹ pod nr tel. (076) 818-66-84.

Wolny limit
Burmistrz Miasta Chojnowa ponownie informuje,
¿e dysponuje jednym wolnym limitem na detalicz-
n¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹-
cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprze-
da¿y i w zwi¹zku z powy¿szym informuje o mo¿-
liwoœci uzyskania zezwolenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraæ
informacje i wymagane dokumenty, o których
mowa w art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci 
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz.1231  z póŸn. zm.).
Termin sk³adania wniosków - do 15 stycznia
2006 r. pokój Nr 6 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1.

Pozdrowienia od biskupa
22 grudnia przewodnicz¹cy rady Tadeusz Bobyk
i radny Jan Skowroñski odwiedzili Honorowego
Obywatela Miasta Chojnowa - biskupa Józefa
Pazdura, któremu w imieniu w³adz miasta i miesz-
kañców Chojnowa z³o¿yli œwi¹teczne ¿yczenia. 
Biskup Pazdur zawsze ¿ywo interesowa³ siê losami
Chojnowa i jego obywateli, zawsze te¿ pod-
kreœla, ¿e czuje siê mocno zwi¹zany z naszym
miastem. Z radoœci¹ wiêc przyj¹³ goœci ciesz¹c
siê jednoczeœnie, ¿e za ich poœrednictwem mo¿e
przekazaæ chojnowianom œwi¹teczno-noworocz-
ne wyrazy pamiêci i sympatii – wielu ³ask bo¿ych,

wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o zdrowia i nieusta-
j¹cej pogody ducha wszystkim mieszkañcom
Chojnowa ¿yczy biskup Józef Pazdur. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.
Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 19.12.2005 r. do 09.01.2006 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców znajduj¹cych siê w budynkach po³o-
¿onych przy ul. Kiliñskiego 9 (Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 1 grudnia
2005 r. Nr 118/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojno-
wie w terminie do dnia  12.01.2006 r.

Dzi-Wnu ods³ona druga
21 stycznia Miejski Dom Kultury zaprasza choj-
nowskich seniorów na drug¹ ju¿ ods³onê DZI-WNU
czyli spotkania, w którym DZIADKOM prezen-
tuj¹ swe umiejêtnoœci WNUKI. Tym razem obok
przedszkolaków na scenie pojawi siê równie¿
wyj¹tkowy duet wystêpuj¹cy w Polsce, Europie,
USA i Australii - Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
i Andrzej Jankiewicz (tenor) w koncercie „Usta
milcz¹, dusza œpiewa” czyli „Przeboje naszych
dziadków”. Pocz¹tek – godz. 16.00.



NAJPOPULARNIESZY  POLICJANT  

Komisariat Policji w Chojnowie og³asza

plebiscyt na „Najpopularniejszego Policjanta

roku 2005”

Regulamin plebiscytu:

1. G³osy mo¿na oddawaæ na oryginalnych

kuponach zamieszonych na stronach GCh

w okresie od grudnia do koñca stycznia

2006 r. G³osy oddane na innych kuponach

nie bêd¹ brane pod uwagê.

2. G³osuj¹cy wpisuje na kuponie imiê i na-

zwisko jednego kandydata, a tak¿e swoje

dane (ka¿dy g³osuj¹cy weŸmie udzia³ 

w losowaniu atrakcyjnej nagrody).

3. G³osy oddajemy wy³¹cznie na funkcjonar-

iusza z Komisariatu Policji w Chojnowie.

4. Kupony wysy³amy na adres redakcji

„Gazety Chojnowskiej” – Plac Zamkowy 1

lub dostarczamy osobiœcie – siedziba

Gazety mieœci siê w Urzêdzie Miejskim,

IIp., pokój nr 8.

5. Og³oszenie wyników plebiscytu w lutym

2006 r.

Punkt rehabilitacyjny informuje
Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne odby-
wa siê w godzinach od 9.00 do 13.00. 
Rejestrujemy 16 osób dziennie. Czas rejestracji
jednego pacjenta wynosi ok. 15 min. (warunku-
je to specyfikacja procedur rehabilitacyjnych). 
W celu zmniejszenia czasu oczekiwania na
rejestracjê wprowadzamy numerowanie miejsc
na okreœlon¹ godzinê w danym dniu.

Pe³nomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
informuje, ¿e z dniem 1 stycznia 2006r. zmianie
uleg³y dni i godziny otwarcia Punkt Konsul-
tacyjny 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. Rozwi¹zy-
wania 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.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci

po³o¿onych przy ul. Zielonej w Chojnowie, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami

wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynosz¹cym 1/31 

dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ 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. 

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 15 lutego 2006 r. o godz. 1000

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 8 lutego 2006 r. na konto

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu. 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¿ 50 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.

Wszystkim, którzy wziêli udzia³ 

w ostatniej drodze naszego taty

Jana Kipigrocha
i byli z nami w tak ciê¿kiej i bolesnej chwili

serdeczne podziêkowania 

sk³ada 

wdziêczna rodzina



OO statnia w roku sesja rady miejskiej by³a posiedzeniem
podsumowuj¹cym mijaj¹cy rok i prezentuj¹cym plany na
rok bie¿¹cy.

Sprawozdanie z dwunastomiesiêcznej dzia³alnoœci przedstawi³a
Spo³eczna Rada Przychodni Rejonowej w Chojnowie, o tym czym
zajmowano siê w ubieg³ym roku mówili przewodnicz¹cy komisji
sta³ych rady, relacje ze swojej pracy zda³ przewodnicz¹cy rady miejskiej,
o realizacji programu dzia³ania w 2005 roku mówi³ te¿ burmistrz.
Podczas tych obrad zatwierdzono plan pracy poszczególnych komisji
rady miejskiej i ramowy program samej rady. 

Wa¿nym punktem posiedzenia by³o uchwalenie bud¿etu miasta na
2006r. Po zapoznaniu siê z projektem, opini¹ na jego temat Regional-
nej Izby Obrachunkowej i komisji sta³ych radni wiêkszoœci¹ g³osów
przyjêli tegoroczne plany finansowe.
Dochody bud¿etu gminy miejskiej maj¹ wynieœæ 26.226.032 z³. Wy¿sze
o ponad milion z³otych wydatki bêd¹ uzupe³nione œrodkami pocho-
dz¹cymi ze sp³aty po¿yczki przez Przychodniê Rejonow¹ w Chojno-
wie i bankowym kredytem.
Jak co roku najwiêcej bud¿etowych œrodków poch³ania oœwiata. Kwota
10.684,331 z³, to ponad 39% wydatków. Wiêcej funduszy jest na
pomoc spo³eczn¹ oraz gospodarkê komunaln¹ i mieszkaniow¹. 

Niemal trzy i pó³ miliona z³otych przeznaczono na inwestycje. W 2006
roku kontynuowane bêd¹ prace przy budynku socjalnym przy ul. Z³o-
toryjskiej, rozpocznie siê budowa ulicy Kazimierza Wielkiego i £u-
¿yckiej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ¯eromskiego, oœwietlenia
przy ul. Orzeszkowej, Konopnickiej, Wyspiañskiego i Matejki.
Zaplanowano tak¿e remont k³adki dla pieszych nad Skor¹ (¿ó³ty most),
wykonanie nawierzchni asfaltowej na pieszojezdni pomiêdzy ulicami
£okietka i Gen. Maczka oraz modernizacjê bazy sportowej przy
Gimnazjum nr 2. W tym roku rozpocznie siê pierwszy etap budowy
trybun na stadionie KS „Chojnowianka”, kontynuowane bêd¹ prace
przy wymianie nawierzchni kolejnych miejskich chodników. 

Sprawozdanie Burmistrza za 2005 rok

W zakresie inwestycji:
1/ zakoñczono budowê ulicy Samorz¹dowej z odwodnieniem,
2/ zakoñczono budowê sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólno-
sp³awnej w ul. Ciemnej, ul. Rynek, ul. Królowej Jadwigi i ul. Konarskiego,
3/ zakoñczono modernizacjê kot³owni na gazow¹ w budynku Miejs-
kiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Przedszkola Miejskiego Nr 3,
Szko³y Podstawowej Nr 3,
4/ przeprowadzono remont budynku szatni K.S. Chojnowianka,
5/ przeprowadzono renowacjê nawierzchni trawiastej boiska K.S.
Chojnowianka,
6/ wykonano studniê g³êbinow¹ na potrzeby podlewania murawy boiska,
7/ zakoñczono adaptacjê budynku administracji szkó³ przy Pl. Zamkowym 2 
na Centrum Edukacyjne – z wy³¹czeniem dostawy i monta¿u podnoœ-
nika schodowego dla niepe³nosprawnych (realizacja do 31.01.2006 r.),
8/ wykonano now¹ nawierzchniê asfaltow¹ na boisku przy SP Nr 3 (œrodki
samorz¹dowe 25.000 z³, œrodki pozyskane z Fundacji KGHM 25.000 z³),
9/ zakoñczono budowê instalacji gazowej z monta¿em kot³a
gazowego dwufunkcyjnego w Œwietlicy Szko³y Podstawowej Nr 3,
10/ trwa budowa budynku o charakterze socjalnym przy ul. Z³oto-
ryjskiej, inwestycja zgodnie z harmonogramem prac przewidziana do
zakoñczenia w 2007 roku,
11/ trwa przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ul. Z³oto-
ryjskiej, Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej (termin zakoñczenia
30.04.2006 r.),

12/ Wymieniono 140 mb. niedro¿nego odcinka sieci wodoci¹gowej 
w ul. Spacerowej i Pl. Zamkowym,
13/ wykonano nowe przy³¹cze kanalizacyjne do Centrum Eduka-
cyjnego – Biblioteka Miejska,
14/ pozyskano œrodki pozabud¿etowe na prowadzone inwestycje:
- dotacja z WFOŒ i GW w wysokoœci 42.000 z³ na kot³owniê w
Przed-szkolu Miejskim Nr 3,
- dotacja z WFOŒ i GW w wysokoœci 50.500 z³ na kot³owniê w Szkole
Podstawowej Nr 3,
- dotacja z WFOŒ i GW w wysokoœci 12.000 z³ na kot³owniê w MOPS,
- dotacja z WFOŒ i GW w wysokoœci 144.000 z³ na przebudowê
kana-lizacji sanitarnej,
- po¿yczka z WFOŒ i GW w wysokoœci 335.000 z³ na przebudowê
kanalizacji sanitarnej,
- dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego od Wojewody Dolno-
œl¹skiego w wysokoœci 100.000 z³ na adaptacjê budynku administra-
cyjnego szkó³ na Centrum Edukacyjne,
- dotacja z Ministerstwa Kultury w wysokoœci 50.000 z³ na adaptacjê bu-
dynku administracyjnego szkó³ na Centrum Edukacji.

W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wykonano:
1/ projekt kot³owni w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej,
Przedszkolu Miejskim Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 3,
2/ projekt budowy oœwietlenia w ci¹gach ulic: Orzeszkowej, Kono-
pnickiej, Wyspiañskiego, Tuwima,
3/ projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego z oœwietleniem 
w Gimnazjum Nr 2,
4/ projekt przebudowy przy³¹cza kanalizacji ogólnosp³awnej do
Przychodni Rejonowej w Chojnowie,
5/ projekt budowy instalacji gazowej wraz z monta¿em kot³a gazo-
wego dwufunkcyjnego w Œwietlicy SP Nr 3,
6/ projekt budowy przy³¹cza gazowego do Szko³y Podstawowej nr 3
w Chojnowie,
7/ projekt zagospodarowania terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego,
8/ koncepcjê budowy basenu miejskiego przy SP Nr 4,
9/ wykonano kosztorys inwestorski z przedmiarem robót na wykona-
nie nawierzchni asfaltowej na ci¹gu pieszojezdnym pomiêdzy ulicami
Gen. Maczka i £okietka.

W zakresie drogownictwa:
1/ wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni asfaltowych ulic miejs-
kich o ³¹cznej powierzchni 600 m2,
2/ zakupiono i zamontowano progi podrzutowe na ul. £okietka i na ul. Ba-
czyñskiego,
3/ zakupiono i zamontowano w ci¹gach ulic znaki drogowe:
- 10 szt. „ust¹p pierwszeñstwa”
- 3 szt. „ograniczenia do 3,5 t”
- 4 szt. „zakaz zatrzymywania i postoju”
- 15 szt. „przejœcia dla pieszych”,
4/ przeprowadzono prace zwi¹zane z odnowieniem oznakowania
poziomego:
- przejœcia dla pieszych w ci¹gach dróg miejskich z uwzglêdnieniem
szkó³, przedszkoli, œwietlic szkolnych (42 przejœcia),
- zamontowano 5 przejœæ z prefabrykowanych znaków termoplastycznych,
5/ nadzorowano czynnoœci zwi¹zane z prowadzeniem „akcji zimowej”
na terenie miasta,
6/ wykonano utwardzenie kamieniem drogowym nawierzchni drogi
przy gara¿ach przy ul. Legnickiej i czêœciowo przy ul. Sikorskiego,
7/ przeprowadzono równanie dróg gruntowych na terenie miasta z czêœ-
ciowym utwardzeniem.

W zakresie oœwietlenia ulic i placów:
1/ wybudowano nowe oœwietlenie przy ulicach Witosa - Kolejowej 
i Kazimierza Wielkiego,
2/ przeprowadzono kwartalne przegl¹dy stanu oœwietlenia z przed-
stawicielami EnergiaPro Koncern Energetyczny,
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3/ zakupiono 55 szt. opraw sodowych oœwietlenia ulicznego, które
zosta³y zamontowane w miejscach starych opraw rtêciowych przy uli-
cach: Lubiñskiej, Baczyñskiego, £okietka, Chrobrego, Samorz¹dowej.

Z zakresu utrzymania zieleni:
1/ prowadzono comiesiêczne kontrole utrzymania terenów zielonych
przez Przedsiêbiorstwo Handlowo – Us³ugowe Kazimierz Doro¿yñs-
ki.
Protoko³y odbioru wykonanych prac stanowi¹ za³¹cznik ka¿dej comie-
siêcznej faktury VAT. Protoko³y z 29.04.2005 r., 06.07.2005 r., 05.08.2005 r.
i 31.08.2005 r. udokumentowano fotografiami terenów zielonych,
2/ tereny pozosta³e nie objête przetargiem utrzymywano przy pomocy
pracowników interwencyjnych,
3/ uzupe³niono nasadzenia po³amanych drzew:
- ul. Rynek – dwa klony kuliste
- ul. Chmielna – trzy klony kuliste
- ul. Krasickiego - dwa klony kuliste,
4/ posadzono ³¹cznie 501 drzew, w tym zakupiono 207, a 294 otrzy-
mano w formie darowizn:
- teren oczyszczalni œcieków – 192 drzewa
- teren przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 48 drzew
- ul. Chmielna – 28 drzew
- ul. Rynek – 2 drzewa
- ul. Krasickiego – 2 drzewa
- ul. Zielona – 8 drzew
- Park Œródmiejski – 74 drzewa
- Park Piastowski – 147 drzew
- Pl. Zamkowy – 2 drzewa.

W zakresie nadzorowania gospodarki komunalnej:
1/ zamontowano nowe urz¹dzenia na ogrodach zabaw przy ul. Tkackiej 
i przy ul. Sikorskiego – Maczka,
2/ zakupiono ogród zabaw do zamontowania przy ul. D³ugosza,
3/ przeprowadzono konserwacje urz¹dzeñ ogrodów zabaw zakupi-
onych w latach poprzednich znajduj¹cych siê przy ul. Samorz¹dowej,
Parku Œródmiejskim, ul. £okietka, ul. Sikorskiego.

W zakresie oczyszczania miasta:
1/ zakupiono 144 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na tere-
nie miasta za kwotê 153.134,40 z³. Na w/w zadanie otrzymaliœmy 
z WFOŒ dotacjê w kwocie 34.000 z³ i po¿yczkê w kwocie 34.000 z³.

W zakresie organizacji prac interwencyjnych:
1/ zorganizowano zatrudnienie na 25 stanowiskach. 
Wszystkie umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy zawarto na okresy
6-cio miesiêczne. W ramach powy¿szego zatrudnienia zrealizowano
niezbêdne zakresy remontów bie¿¹cych w pomieszczeniach w Przedszko-
lu Miejskim Nr 1 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 3, Gimnazjum Nr 2,
Szko³y Podstawowej Nr 3, budynku Urzêdu Miejskiego – Pl. Zam-
kowy 1a, Muzeum Regionalnym oraz renowacjê elewacji budynków
w Rynku. Ponadto w sposób ci¹g³y utrzymano obsadê sprz¹taczek 
w obiektach Domu Chemika, Miejskim Domu Kultury, Urzêdzie
Stanu Cywilnego i Urzêdzie Miejskim.

W zakresie organizacji robót publicznych:
1/ wobec braku mo¿liwoœci bezpoœredniego zatrudnienia pracow-
ników w ramach prac publicznych skorzystano z zatrudnienia w/w pra-
cowników przez Starostwo Powiatowe w Legnicy z oddelegowaniem do
pracy na rzecz miasta Chojnowa. W ramach tej formy zatrudnionych by³o
12 bezrobotnych na okres 6-ciu miesiêcy. Pracownicy wykonywali prace
przy odnawianiu elewacji w Rynku, przepinaniu kanalizacji budynków
do sieci kanalizacji miejskiej z pominiêciem szamb, a przede wszystkim
przy budowie nawierzchni chodników w mieœcie,
2/ na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych dokonano zakupu
polbruku w iloœci 2.656 m2 oraz niezbêdne materia³y podsypkowe.
W 2005 roku wykonano nastêpuj¹ce nawierzchnie:
- ul. Konarskiego (przy Gimnazjum Nr 2) 347,06 m2

- ul. Rynek 341,30 m2

- ul. Kiliñskiego 478,18 m2

- ul. Chrobrego 287,10 m2

- ul. Grunwaldzka 278,44 m2

- ul. Konarskiego (postój Taxi) 101,34 m2

- Stadion Miejski 175,76 m2.

Czêœæ robót w ramach odtworzenia nawierzchni na przebiegu budo-
wanych ruroci¹gów kanalizacyjnych wykona³a firma buduj¹ca kanal-
izacjê na odcinku od Rynku do ul. Reja. £¹cznie wykonano 2009,18 m2

nowych nawierzchni chodników.

Z zakresu gospodarki gruntami i ochrony œrodowiska
1/ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
- szeœæ nieruchomoœci zabudowanych budynkami gospodarczymi przy
ul. Koœciuszki 26,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ z przeznaczeniem pod zabudowê jed-
norodzinn¹ przy ul. Broniewskiego,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ z przeznaczeniem pod us³ugi przy ul.
Legnickiej,
- dwa lokale u¿ytkowe przy ul. Legnickiej 69a i ul. Koœciuszki 18,
2/ w drodze bezprzetargowej sprzedano:
- dzia³kê po³o¿on¹ przy ul. Witosa, która wraz z dotychczas wydzielon¹
dzia³k¹ przy wyodrêbnieniu w³asnoœci lokali bêdzie spe³nia³a wymogi
dzia³ki budowlanej,
- nieruchomoœæ gruntow¹ pod gara¿em przy ul. Legnickiej na rzecz
dotychczasowych u¿ytkowników wieczystych - gara¿ na rzecz doty-
chczasowych najemców przy ul. Wojska Polskiego,
3/ sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 41 lokali mies-
zkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty,
4/ zawarto 16 umów dzier¿awnych (targowisko, miejsca parkingowe
przy ul. Koœciuszki, grunty u¿ytkowe rolniczo) oraz zgodnie z uchwa³¹
zosta³y podwy¿szone op³aty z tytu³u czynszu dzier¿awnego o wspó³-
czynnik wzrostu cen i us³ug konsumpcyjnych,
5/ wydano 6 decyzji w sprawie przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci przys³uguj¹ce osobom fizycznym, obejmuj¹ce
grunty o powierzchni 0,5496 ha,
6/ oddano umowê u¿yczenia do bezp³atnego u¿ywania dla Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie czêœæ nieruchomoœci pow. 0,13 ha
z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne dla m³odzie¿y
mieszkaj¹cej w internacie, 
7/ przejêto nieodp³atnie na w³asnoœæ nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy ul. Fa-
brycznej, zabudowan¹ budynkiem gospodarczym,
8/ nabyto od „KAZ-DOLZAMET” S.A. w upad³oœci prawo wieczys-
tego u¿ytkowania dwóch dzia³ek (droga dojazdowa do gara¿y komu-
nalnych) stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, po³o¿onych przy ul. Drzy-
ma³y, które na podstawie decyzji Wojewody Dolnoœl¹skiego zosta³y
nieodp³atnie przekazane na w³asnoœæ Gminie,
9/ przejêto w zasoby komunalne miasta w zamian za d³ugi od „KAZ-
DOLZAMET” S.A. w upad³oœci udzia³ 312/1000 w nieruchomoœci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Drzyma³y 6-16, w sk³ad
której wchodzi 29 lokali mieszkalnych wraz z prawem u¿ytkowania
wieczystego gruntu. 
Obecnie Gmina ubiega siê o nieodp³atne przekazanie prawa w³asnoœci
przedmiotowej nieruchomoœci,
10/ wykonano prawo pierwokupu w odniesieniu do nieruchomoœci 
o powierzchni 2,6144 ha, po³o¿onych przy ul. Fabrycznej – ul. Kraszew-
skiego oraz do piêciu nieruchomoœci nie wykonano prawa pierwokupu,
11/ w wyniku nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem wydano 22 de-
cyzje w zakresie usuwania drzew i krzewów z obowi¹zkiem nasadzenia,
12/ w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydano 21 po-
stanowieñ, 
13/ przeprowadzono akcjê „Sprz¹tanie Œwiata”,
14/ wspó³pracowano we wprowadzaniu selektywnej zbiórki odpadów,
15/ w ramach ustawy o obronie i ochronie Pañstwa:
- wydano 4 decyzje nak³adaj¹ce obowi¹zek wykonania œwiadczeñ i 7 uchy-
laj¹cych w sprawie œwiadczeñ rzeczowych,
- dokonano modernizacji i konserwacji radiotelefonów i urz¹dzeñ
nag³aœniaj¹cych na terenie miasta,
- dokonano aktualizacji dokumentacji dot. spraw obronnych,
- przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej przy nadzorze przedsta-
wiciela Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego i Wojskowej Ko-
mendy Uzupe³nieñ,
16/ dokonano inwentaryzacji hodowli drobiu na terenie miasta oraz 
w zwi¹zku z zagro¿eniem wyst¹pienia ptasiej grypy przeprowadzono
kampaniê informacyjn¹ poprzez umieszczenie komunikatów i infor-
macji w w/w sprawie na tablicy og³oszeñ, w Gazecie Chojnowskiej
oraz bezpoœrednio u hodowców,
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17/ wydano 15 decyzji na podzia³ dzia³ek,
18/ wydano 5 zaœwiadczeñ w sprawie numeracji nieruchomoœci,
19/ wydano 7 zezwoleñ na zak³adanie, przeprowadzanie i wykonywanie na
nieruchomoœciach urz¹dzeñ technicznych (dot. sieci komputerowej, gazu,
energii elektrycznej, kanalizacji),
20/ przeprowadzono 45 przetargów na sprzeda¿ i dzier¿awê nierucho-
moœci, w tym 34 zakoñczone wynikiem negatywnym,
21/ udzielono dotacji w kwocie 30.000 z³ jako dofinansowanie prac kon-
serwatorskich i restauratorskich prezbiterium koœcio³a œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Chojnowie,
22/ przeprowadzono przetarg nieograniczony w oparciu o zamówienia
publiczne na wykonywanie wycen nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y, w wyniku którego wy³oniono rzeczoznawców maj¹tkowych.

Z zakresu organizacji:
1/ przeprowadzono wybory:
- do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarz¹dzone na dzieñ 25.09.2005 r.,
- na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I tura 09.10.2005 r., 
II tura 23.10.205 r.,
- uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej Chojnowa w okrêgu nr 5, zarz¹-
dzonych na dzieñ 27.11.2005 r.,
2/ wykonano zadania i czynnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu
„Przejrzysta Polska”,
3/ og³oszono i rozstrzygniêto 10 konkursów na realizacjê zadañ pub-
licznych na terenie miasta Chojnowa na 2005 rok,
4/ dokonano oceny pracowników zatrudnionych w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie,
5/ przeniesiono dokumentacjê archiwaln¹ oraz dokumenty niearchiwalne
wchodz¹ce w sk³ad archiwum zak³adowego Urzêdu Miejskiego do
wyremontowanych pomieszczeñ w piwnicy tut. Urzêdu,
6/ prowadzono sprawy zwi¹zane z zatrudnieniem absolwentów w zwi¹z-
ku z odbywaniem sta¿u w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie (22 osoby),
7/ prowadzono sprawy zwi¹zane z przeszkoleniem uczniów i studen-
tów odbywaj¹cych praktyki zawodowe w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie (69 osób),
8/ z³o¿ono wniosek o dofinansowanie ze œrodków PFRON kosztów
wynikaj¹cych ze zwiêkszenia liczby uczestników Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Chojnowie, który zosta³ pozytywnie rozpatrzony,
9/ wziêto udzia³ w programie operacyjnym „Promocja czytelnictwa”,
w wyniku którego zakupiono nowoœci wydawnicze dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Z zakresu oœwiaty:
1/ w maju 2005 r. zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³ i przed-
szkoli na rok szkolny 2005/2006,
2/ dokonano oceny cz¹stkowej pracy Dyrektora Szko³y Podstawowej
Nr 3 i Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie,
3/ zorganizowano i przeprowadzono sesjê egzaminacyjn¹ dla piêciu nauczy-
cieli ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,
4/ zorganizowano i przeprowadzono wybory do M³odzie¿owej Rady
Miejskiej Chojnowa,
5/ wydano decyzjê w sprawie przyznania dofinansowania kosztów
poniesionych w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika,
6/ wydano 1180 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego
dla uczniów.

Z zakresu wspó³pracy z zagranic¹:
1/ podpisano akt partnerstwa z miastem Commentry we Francji,
2/ podpisano akt partnerstwa z miastem Egelsbach w Niemczech.

Z zakresu podatków
1/ wezwania;
- wys³ano 43 wezwania do podatników w celu wyjaœnienia stanu za-
leg³oœci w podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych,
- wys³ano 6 wezwañ do podatników w celu wyjaœnienia stanu za-
leg³oœci w podatku od œrodków transportowych od osób fizycznych,
2/ tytu³y wykonawcze:

- podatek od nieruchomoœci osoby prawne – wystawiono 4 tytu³y na
kwotê 18.120,60 z³,
- podatek od nieruchomoœci osoby fizyczne – wystawiono 183 tytu³y
na kwotê 1.247.597,78 z³,
- podatek od œrodków transportowych osoby fizyczne – wystawiono 
4 tytu³y na kwotê 44.455,80 z³,
3/ hipoteki:
- z³o¿ono do wydzia³u Ksi¹g Wieczystych 19 wniosków o wpis hipoteki
przymusowej do ksiêgi wieczystej d³u¿ników, celem zabezpieczenia
wykonania zobowi¹zañ w podatku od nieruchomoœci od osób fizycz-
nych, ³¹cznie na kwotê 449.611,80 z³,
4/ upomnienia:
- podatek od œrodków transportowych osoby fizyczne – wys³ano 
34 upomnienia na kwotê 110.532,96 z³,
- podatek od œrodków transportowych osoby prawne – wys³ano 
4 upomnienia na kwotê 6.258,00 z³,
- podatek od nieruchomoœci osoby fizyczne – wys³ano 974 upomnie-
nia na kwotê 1.670.234,83 z³,
- podatek od nieruchomoœci osoby prawne – wys³ano 71 upomnieñ na
kwotê 1.279.576,03 z³,
- podatek rolny osoby fizyczne – wys³ano 114 upomnieñ na kwotê
16.730,70 z³,
- podatek rolny osoby prawne – wys³ano 3 upomnienia na kwotê 84,70 z³.

Z zakresu informatyki:
1/ Biuletyn Informacji Publicznej - jest aktualizowany na bie¿¹co 
i zosta³ poszerzony o informacje z zakresu planowania przestrzennego
(uchwa³a RM z 26.10.2005 r.),
2/ portal internetowy – zmieniono szatê graficzn¹ i sposób funkcjo-
nowania oficjalnych stron www Urzêdu Miejskiego, zakres informacji
poszerzono o wszystkie informacje zwi¹zane z realizacj¹ programu
„Przejrzysta Polska”,
3/ rozwój i optymalizacja sieci komputerowej – dokonano niezbêdnej
wymiany sprzêtu komputerowego,
4/ bezpieczeñstwo przetwarzanych informacji – zakupiono i wdro¿ono
system antywirusowy,
5/ zakup i wdro¿enie programów komputerowych – zakupiono
brakuj¹ce licencje oprogramowania biurowego.

Z zakresu spraw obywatelskich:
1/ dodatki mieszkaniowe:
W roku 2005 kwota wyp³aconych dodatków mieszkaniowych wynosi³a
956.035,02 z³, w tym mieszkania komunalne 573.625,64 z³, spó³dzielcze
361.453,87 z³, wspólnoty 12.870,70 z³, zak³adowe 1.363,60 z³, inne 6.721,21 z³.
Od dnia 01.01.2005 r. do dnia 28.12.2005 r. przyjêto 1430 wniosków,
rozpatrzono 1367, w tym za³atwiono pozytywnie 1295, negatywnie 72.
£¹czna kwota przyznanych dodatków 146.482,92 z³.
Przygotowano 5 spraw do przeprowadzenia wywiadów œrodowisko-
wych m.in. w przypadku ra¿¹cej dysproporcji miêdzy niskimi docho-
dami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem maj¹tkowym
wnioskodawcy. Wydano 84 decyzje wstrzymuj¹ce wyp³atê dodatku
mieszkaniowego ze wzglêdu na posiadane zaleg³oœci czynszowe.
2/ paszporty – w 2005 roku przyjêto 195 wniosków o wydanie pasz-
portu, wydano 182 paszporty,
3/ dowody osobiste – przyjêto 2134 wnioski o wydanie dowodu oso-
bistego, wydano 1949 dowodów osobistych. Skompletowano oko³o
1000 kopert dowodowych z innych gmin,
4/ na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej sporz¹dzono wykazy
poborowych. W miesi¹cu paŸdzierniku zorganizowano i przeprowad-
zono rejestracjê przedpoborowych. Wydano 2 decyzje rekompensuj¹-
ce utracone wynagrodzenie pieniê¿ne ze stosunku pracy z odbywa-
niem æwiczeñ wojskowych,
5/ na wniosek zainteresowanych wydano 500 poœwiadczeñ zameldo-
wania na pobyt sta³y,
6/ sporz¹dzono spisy wyborców do przeprowadzenia wyborów:
- do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura),
- uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej Chojnowa w okrêgu nr 5.
Zaktualizowano sta³y rejestr wyborców do sporz¹dzenia w/w spisów
wyborców,
7/ wszczêto 1 postêpowanie administracyjne w sprawie wymeldowania
z pobytu sta³ego.

NN aa L I  s e s j iL I  s e s j i
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Du¿a, jasna i przestronna
Jej pierwsz¹ siedzib¹ w 1949r. by³o muzeum. Rok póŸniej przeniesiono j¹ do urzêdu miasta. Po piêciu
latach zlokalizowano w budynku przy ówczesnej ul. Bieruta, a po 1966 r. na ul. Œciegiennego.

Po nastêpnych dwudziestu latach Miejska Biblioteka Publiczna po-

nownie zmienia siedzibê – przenosi siê do wyremontowanego obiektu

przy placu Zamkowym.

Przez najbli¿sze tygodnie pracownicy biblioteki bêd¹ siê urz¹dzaæ,

uk³adaæ na rega³ach okaza³y ksiêgozbiór, zagospodarowywaæ prze-

strzenne pomieszczenia.

- Obecne lokum bez w¹tpienia poprawi warunki funkcjonowania

naszej instytucji – mówi dyrektor MBP Barbara Landzberg. –

Zapewnione w niej bêd¹ nie tylko bardzo dobre warunki obs³ugi

czytelników, ale tak¿e mo¿liwoœci prowadzenia przez bibliotekê

ró¿norodnej dzia³alnoœci kulturalno-edukacyjnej. Dotychczasowy

obiekt ogranicza³ nasze dzia³ania, g³ównie ze wzglêdów lokalowych.

Do tej pory mieliœmy do dyspozycji ok. 300 m2, teraz blisko 650 m2.

Ze zbiorów biblioteki korzysta obecnie ponad 3 tys czytelników. S¹ to

nie tylko mieszkañcy Chojnowa i gminy Chojnów, ale tak¿e

u¿ytkownicy spoza naszego rejonu. Biblioteka przy ul. Œciegiennego

od dawna nie zapewnia³a odpowiednich warunków pracy. 

- Brakowa³o miejsca i dla czytelników i dla zbiorów bibliotecznych –

wyjaœnia B. Landzberg. - W nowej siedzibie nie bêdzie tego problemu.

Powierzchnia u¿ytkowa Dzia³u dla Doros³ych zwiêkszy³a siê z 80 m2

do 260 m2, a Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y z 70 do 130 m2. 

Bezpoœredni i ³atwy dostêp do ksiêgozbioru bêd¹ teraz mieli tak¿e

niepe³nosprawni. Przy wejœciu wybudowano podjazd dla wózków,

zamontowane bêd¹ tak¿e podnoœniki schodowe.

Nowa siedziba pozwoli na rozwój biblioteki i rozszerzenie zakresu jej

us³ug. 

- Obecne warunki lokalowe m.in. znacznie u³atwi¹ przeprowadzenie

komputeryzacji biblioteki. Ponadto uruchomimy tu Miejski Punkt

Informacji Europejskiej z powszechnym dostêpem do Internetu.

Biblioteka, to nie tylko wypo¿yczalnia. Organizuje siê tu wiele imprez

kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, a nawet ogólno-

polskim. W nowym budynku znalaz³o siê te¿ miejsce na salê imprez.

- Bardzo siê cieszê, ¿e jest teraz specjalne miejsce, gdzie odbywaæ siê

bêd¹ ró¿norodne spotkania, a niezale¿nie od tego, w tym czasie

bêdziemy udostêpniaæ tak¿e zbiory biblioteczne. W dotychczasowej

siedzibie by³o to niemo¿liwe.

Obiekt ten nazwano Centrum Edukacyjnym. Mieœciæ siê tu bêdzie nie

tylko biblioteka.

- Oprócz naszej instytucji funkcjonowaæ tu bêdzie tak ja przed adapta-

cj¹, na pierwszym piêtrze Spo³eczne Ognisko Muzyczne, a na drugim

piêtrze Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Budynek przy pl. Zamkowym 2 wymaga³ remontu od lat. Dziêki

staraniom w³adz miasta uda³o siê pozyskaæ œrodki w ramach kontraktu

wojewódzkiego z Urzêdu Marsza³kowskiego i z Ministerstwa Kultury.

Z funduszami samorz¹dowymi pozwoli³y one na kompleksowy remont. 

Pracownicy planuj¹ otwarcie placówki pod koniec stycznia. Wkrótce

wiêc mieszkañcy Chojnowa bêd¹ mogli korzystaæ z tego nowego

obiektu. Czego w tej sytuacji, mimo tylu pozytywnych zmian wi¹¿¹-

cych siê z now¹ siedzib¹ mo¿na jeszcze ¿yczyæ bibliotekarzom?

- W dalszym ci¹gu przede wszystkim ludzkiej ¿yczliwoœci, bo towa-

rzyszy³a ona nam ca³y czas podczas realizowania siê koncepcji prze-

niesienia biblioteki do lepszej siedziby, a tak¿e w tych gor¹cych ostat-

nich dniach podczas przeprowadzania siê na plac Zamkowy. Za to

dziêkujemy i zapraszamy mieszkañców Chojnowa do naszej biblioteki.

z Barbar¹ Landzberg

rozmawia³a Emilia Grzeœkowiak

Mamy ju¿ 2006 r. Jak ten czas szybko leci.

Przecie¿ dopiero co by³ rok milenijny i

pocz¹-tek nowego wieku.

Jaki on bêdzie, ten 2006 r.? Chyba weso³y,

bo czekaj¹ nas nowe wybory samorz¹dowe.

Niektórzy obudz¹ siê z letargu i og³osz¹ siê

mê¿ami opacznoœci, zbawcami i uzdrowicie-

lami obecnej sytuacji i ca³ego spo³eczeñstwa.

My natomiast damy siê nabraæ, wybierzemy

ich i bêdziemy narzekaæ przez najbli¿sze

cztery lata do kolejnych wyborów.

Zatem jaki bêdzie ten nowy rok? Wyjad¹ ko-

lejni m³odzi ludzie w poszukiwaniu pracy 

i przysz³oœci dla siebie i rodziny. Daria jest 

w Kanadzie, Jolka we W³oszech, Uœka w Anglii,

Mysza w Niemczech, Iza w Australii. To

tylko skromne grono moich by³ych uczniów,

którzy kiedyœ wêdrowali ze mn¹ po górach.

Coraz czêœciej chojnowianie spotykaj¹ siê na

cmentarzu odprowadzaj¹c kogoœ z rodziny,

przyjaciela, kole¿ankê lub znajomego z klatki

schodowej. Smutne to, ale takie jest ¿ycie. Ko-

lejny rok i kolejna wydarta kartka z naszego

kalendarza.

Trochê smêcê. Mo¿e to wp³yw pogody i pory

roku? Niebawem jednak nadejdzie wiosna,

która nam poprawi humory. Œwiat siê zazie-

leni, przylec¹ bociany, a na twarzach przesym-

patycznych chojnowianek znowu zagoœci

uœmiech. Ponownie stanie siê sympatycznie.

Jerzy Kucharski

7

Chojnowski Hyde Park

Nowy rok i stare k³opoty
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WWiieeœœccii  zz  KKPP
Poznaj swojego dzielnicowego

Mimo, ¿e nasza gazeta dwukrotnie ju¿ za-

mieszcza³a informacje o rejonach podleg³ych

chojnowskim dzielnicowym, na proœbê czy-

telników publikujemy wykaz ulic i numery s³u¿-

bowych telefonów komórkowych trzech dziel-

nicowych Komisariatu Policji w Chojnowie.

sier¿. sztab. Andrzej ¯ak tel. 0506-310-287

ul. Wojska Polskiego, Sobieskiego, Rzemieœl-

nicza, Kiliñskiego, Wolnoœci, Paderewskie-

go, S³owackiego, Krasickiego, Sienkiewicza,

Sk³odowskiej, Lipowa, Akacjowa, £okietka,

Maczka, Sikorskiego, Boh. Powstania War-

szawskiego, Kochanowskiego, Grunwaldzka,

Chrobrego, Okrzei, Rac³awicka, Brzozowa,

£u¿ycka, Baczyñskiego, Tuwima, Broniew-

skiego, Staffa, Kruczkowskiego, Goleszañ-

ska, ¯eromskiego, Nowa, Przelot, Lubiñska,

Legnicka, Kwiatowa, Szpitalna, Grodzka,

Krótka, D³ugosza, K. Wielkiego, Matejki,

Reja, Plac Wogezów, PoŸniaków, Konarskiego,

Królowej Jadwigi, Moniuszki, Plac Zam-

kowy, Œciegiennego, S³oneczna.

sier¿. sztab. Henryk Rokita tel. 0506393-310

ul. Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska, Space-

rowa, Cicha, M³ynarska, Piotrowicka, Samo-

rz¹dowa, Wyspiañskiego, Boles³awiecka, Orzesz-

kowej, Konopnickiej, Modrzejewskiej,

Solskiego, Bogus³awskiego, Kopernika, Bie-

lawska, D¹browskiego, Reymonta, Niem-

cewicza, Rynek, Chmielna, Ogrodowa,

Prusa, Plac Konstytucji 3 Maja, Boh. Getta

Warszawskiego, Witosa, Mickiewicza, Ku-

sociñskiego, Kraszewskiego, Zielona,

Tkacka, Fabryczna, Zapolskiej, Sempo³ow-

skiej, Æwikliñskiej, Polna, Rejtana, Ma³a-

chowskiego, Grottgera, Parkowa.

st. asp. Romuald Kozio³ tel. 0506-310-257

Dzielnica obejmuje teren wiejski.

***
Okres œwi¹teczno-noworoczny w naszym mieœ-

cie przebieg³ spokojnie. Zarówno w czasie

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, jak i podczas kolej-

nych dni nie odnotowano powa¿nych wy-

darzeñ. 

Noc sylwestrowa w centrum miasta równie¿

by³a spokojna. Oko³o 150 mieszkañców,

którzy ¿egnali stary i witali nowy rok w ryn-

ku, wed³ug relacji funkcjonariuszy, zacho-

wywali siê poprawnie. Nie dzia³o siê nic

niepokoj¹cego zarówno w tym punkcie jak 

i w innych czêœciach miasta.

Jak co roku komisariat w tym okresie wzma-

ga czujnoœæ. 31 grudnia dla zdecydowanej

wiêkszoœci funkcjonariuszy, to dzieñ pracy, 

z pewnoœci¹ dlatego kupcy nie s¹ zmuszani

ju¿ do specjalnego zabezpieczania swoich

sklepów, a chojnowianie bez wiêkszych

obaw mog¹ o pó³nocy wyjœæ z domów.

eg

Du¿o uœmiechu, czu³ej mi³oœci
Udanych imprezek i wspania³ych goœci, 
Zdrowego ¿ycia, a¿ do póŸnej staroœci
I niech zawsze radoœæ w Twym sercu goœci.
Najlepsze ¿yczenia z okazji 18 urodzin dla
wspania³ej przyjació³ki NNaattaalliiii  GGrrzzeeœœkkoowwiiaakk
sk³ada Gosia.

Z Nowym Rokiem 2006 najserdeczniejsze
¿yczenia du¿o zdrowia, szczêœcia, uœmiechów przez
dwanaœcie miesiêcy w roku oraz wszelkiej pomyœl-
noœci w pracy zawodowej, spe³nienia ¿yczeñ 
i pragnieñ ddyyrreekkccjjii  DDoollzzaammeettuu,,  MMeettaall  ––CCyynnkkuu,,
NNaarrzzêêddzziioowwccaa,,  EExxppoorrtt-IImmppoorrtt  DDaannyy,,  MMaaggrroo-
tteexxuu  oorraazz  JJaannoowwii  KKrryysszzcczzuukkoowwii,,  ZZbbiiggnniieewwoowwii
KKoonnaarrsskkiieemmuu,,  ppaannuu  PPaallcczzaakkoowwii,,  EEuuggeenniiuusszzoowwii
WWoorrooññcczzaakkoowwii  ii  BBoolleess³³aawwoowwii  JJaakkuubbiiaakkoowwii,,  
aa  ttaakk¿¿ee  cczz³³oonnkkoomm  ii  ssyymmppaattyykkoomm  KKoo³³aa  TTeerreennoowweeggoo

DDiiaabbeettyykkóóww z pe³nym szacunkiem ¿yczy Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków w Chojnowie.

Dobry humor w ka¿dej porze, grosz w kieszeni, 
chleb w komorze
Z przyjació³mi zwi¹zek bratni, nie zaznaj co gorsz ostatni
B¹dŸ nam zdrowa i b¹dŸ wzorem, nie poznawaj siê z doktorem
S³owem niech niæ szczeroz³ota, Twe ¿ycie pasmem omota.

Z okazji 18. urodzin AAggnniieesszzccee  ¯̄eellii -
cchhoowwsskkiieejj wszystkiego najlepszego ¿yczy babcia,
dziadek, ciocia, wujek i kuzynki.

Z okazji narodzin córeczki, która swoim przyjœ-
ciem na œwiat uradowa³a tak wiele osób,
¿yczymy Wam, aby ros³a du¿a, silna i zdrowa, 
i ¿eby by³a dla Was Ÿród³em nieustaj¹cej radoœci.
EEllii  ii  PPiioottrroowwii  GGóórrnnyymm  oorraazz  MMoonniiccee  ii  KKrrzzyysszz-
ttooffoowwii  RRoozznnoowwsskkiimm gratulacje i ¿yczenia prze-
kazuj¹ pracownicy UM w Chojnowie.

Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol” 

zaprasza na 

Charytatywny bal karnawa³owy-ostatkowy

I SOCJALISTYCZNY ZJAZD TANECZNY

Dom Chemika 25 luty 2006r. – godz. 20.00
Przygrywa zespó³ Priada z Legnicy

Obowi¹zuje strój z minionej epoki

Dania podawane bêd¹ za okazaniem kartek ¿ywnoœciowych

Wstêp 150 z³ od pary 

Kontakt tel. (076) 818-82-56.

Kronika  towarzyska

    aazz
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U
czniowie Spo³ecznego Ogniska Mu-

zycznego od wielu lat towarzysz¹

mieszkañcom w obchodach wielu

okolicznoœciowych wydarzeñ. Kilka dni przed

œwiêtami m³odzi muzycy zaprosili choj-

nowian na bo¿onarodzeniowy koncert, pod-

czas którego pocz¹tkuj¹cy wirtuozi zaprezen-

towali dobrze wszystkim znane kolêdy i pas-

tora³ki. Te œwi¹teczne melodie wykonane na

fortepianie, skrzypcach, akordeonie czy

gitarze, z pewnoœci¹ brzmi¹ inaczej ni¿ te,

których s³uchamy w domach podczas wigilij-

nej wieczerzy.

Specjalnym goœciem koncertu by³ zespó³

„Jaskó³ki” z Krzywej, który uraczy³ wszyst-

kich wykonaniem regionalnych kolêd 

w wydaniu folkowym. 

Koncerty SOM sta³y siê ju¿ tradycj¹ i wpisa³y

siê w kulturalny kalendarz naszego miasta

chyba na sta³e. Uczestniczy w nich coraz

wiêcej mieszkañców, zwiêksza siê tak¿e zain-

teresowanie nauk¹ gry na instrumentach. 
eg

Tradycje nale¿y wpajaæ od najm³odszych lat. W domu prze-

kazuj¹ je rodzice, poza nim ten obowi¹zek spada na wycho-

wawców i nauczycieli. W chojnowskich placówkach oœwia-

towych polskie obyczaje dzieci poznaj¹ nie tylko podczas

teoretycznych zajêæ, ale tak¿e chêtnie anga¿uj¹ siê w ró¿nego

rodzaju wystêpy artystyczne, które najefektywniej edukuj¹.

Nasza redakcja tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zos-

ta³a zaproszona na wigiliê do Przedszkola nr 1. Jase³ka przygo-

towane przez dzieci obejrza³y wszystkie przedszkolaki z tej

placówki wspólnie z personelem. Opowieœæ o narodzinach

Jezusa, przeplatana kolêdami, w wykonaniu kilkulatków,

wzrusza³a i bawi³a jednoczeœnie. 

Potem by³o tradycyjne dzielenie siê op³atkiem. Du¿o

zdrowia, wyczekiwanych prezentów i wszelkiej pomyœlnoœ-

ci ¿yczy³y sobie dzieci i doroœli. 

By³a te¿ wieczerza wigilijna. Barszczyk i piero¿ki (ruskie,

bo podobno dzieci nie prze-

padaj¹ za tymi z kapust¹ 

i grzybami), karp i s³odycze

by³y preludium do rodzin-

nych obchodów tych jednych 

z najbardziej ciep³ych (mi-

mo, ¿e zimow¹ por¹) œwi¹t.

eg

Najwiêksza  wieczerzaŒŒwwii¹¹tteecczznnaa  eedduukkaaccjjaa

9

W
iele serdecznoœci i ciep³a to-

warzyszy³o wigilijnej wiecze-

rzy organizowanej

rokrocznie przez Miejski Oœrodek

Pomocy Spo-³ecznej. 

Œwi¹teczne spotkanie, kierowane jest

do tych wszystkich, którzy z ró¿nych

wzglêdów w rodzinnych domach nie

maj¹ z kim dzieliæ siê op³atkiem, nie

chc¹ w samotnoœci œwiêtowaæ, pragn¹

w towarzystwie podobnych sobie spê-

dziæ kilka radosnych chwil. 

Z zaproszenia skorzysta³o oko³o

osiemdziesiêciu osób. Dla nich przygo-

towano blisko 400 uszek i pierogów,

usma¿ono kilkadziesi¹t sztuk karpia,

ugotowano wiele litrów œwi¹tecznego

barszczu.

¯yczenia od burmistrza Jana Serkiesa,

wiceprzewodnicz¹cego rady Macieja

Cieœli i ksiêdza Krzysztofa rozpoczê³y

to specyficzne spotkanie mieszkañców

naszego miasta.

Kilka piêknych kolêd i pastora³ek za-

œpiewa³a grupa dziewcz¹t ze Szko³y

Podstawowej nr 3 wprowadzaj¹c w goœ-

cinne progi œwietlicy szkolnej SP 3

klimat wigilijnej wieczerzy, przywo-

³uj¹c wspomnienia i nastrój œwi¹t,

które wszyscy pamiêtaj¹ sprzed lat.

Zapach wnoszonych potraw, migocz¹-

ca choinka i wspólne dzielenie siê

op³atkiem dope³ni³y ca³oœci.

- Jak co roku, jest to spotkanie spon-

ta-niczne – mówi kierownik MOPS Ewa

Wiszniewska. – Oczekiwani s¹ tu Ci,

którzy czuj¹ siê samotnie, a samot-

nych, skrzywdzonych ludzi jest wielu.

Wielu w naszym mieœcie jest tak¿e

tych z otwartymi sercami, rozumiej¹-

cych potrzeby bliŸniego. W³aœnie dziêki

tym ludziom mo¿liwe jest organizowa-

nie wigilii, ich pomoc jest nieoceniona

– za to wszystkim im dziêkujê.

Dziêkujê równie¿ pracownikom œwietlicy

przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz

wszystkim pracownikom Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

„Dobry cz³owiek to ten, który pracuje

dla innych” – motto, które przy-

œwieca³o spotkaniu wigilijnemu niech

bêdzie maksym¹ dla ka¿dego przez

ca³y rok.

eg
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K
onkurs wiedzy o stolicach europejskich

Londynie, Pary¿u i Berlinie, zagoœci³ ju¿

na sta³e w kalendarzu imprez naszej szko³y.

Uczniowie bardzo chêtnie i licznie uczestnicz¹ w

organizowanym konkursie. Dlatego z roku na rok

jego poziom jest wy¿szy o kilka szczebli, a wzrost

zainteresowania nim mo¿na dostrzec zarówno

wœród uczniów, jak i nauczycieli jêzyków obcych.

G³ównymi celami konkursu s¹ m.in. utrwalanie 

i poszerzanie zdobytej wiedzy, motywacja do

dalszej nauki jêzyków obcych, poszanowanie

tradycji i kultury innych narodów, a tak¿e roz-

wijanie zainteresowañ geograficznych.

Do pierwszego etapu konkursu przyst¹pi³o a¿

124 uczniów, ze wszystkich typów szkó³ PZS 

w Chojnowie. Eliminacje odby³y siê 23.11.2005

w aulach szkó³ przy ul. PoŸniaków i Witosa.

Uczniowie mieli za zadanie rozwi¹zaæ test pisem-

ny, sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ.

W wyniku eliminacji wy³oniono finalistów,

którzy przyst¹pili do drugiego etapu konkursu,

przeprowadzonego w szkole przy ul. PoŸniaków.

Tutaj tak¿e zadaniem by³o rozwi¹zanie testu.

Zwyciêzcy “Konkursu Wiedzy o Berlinie”

1. Katarzyna Burzmiñska kl.II b L.O

2. Anna Godecka kl.II b L.O

3. Agnieszka Himniak kl.II b L.O

Zwyciêzcy “Konkursu Wiedzy o Londynie”

1. Agnieszka Himniak kl.II b L.O

2. Agnieszka Wasilewska kl.II b L.O

3. Katarzyna Burzmiñska kl.II b L.O

Zwyciêzcy “Konkursu Wiedzy o Pary¿u”

1. Karolina Kumiszcz kl.I a L.O

2. Anna Ziegert kl.III b L.O

2. Piotr Burak kl.III b L.O

Wielka gala rozdania nagród mia³a miejsce 8.12.2005

w auli przy ul. PoŸniaków. Wtedy równie¿ za-

prezentowano program artystyczny, przygoto-

wany przez uczniów tej samej szko³y.

Kl.II c L.O razem z pani¹ mgr Halin¹ RzeŸnik -

Konop¹ przygotowa³a przedstawienie pod tytu-

³em “Spotkanie na Polach Elizejskich”. Ucznio-

wie w ciekawy sposób opowiedzieli o tradycjach,

obyczajach i kulturze Francji. Us³yszeliœmy prze-

piêkn¹, francusk¹ poezjê. Mieliœmy nawet oka-

zjê zobaczyæ jak wygl¹da prawdziwy kloszard.

Mi³¹, a zarazem smaczn¹ niespodziank¹ by³o

przygotowanie ma³ego poczêstunku dla widow-

ni. Na koniec us³yszeliœmy utwór “Les Champs-

Elysees” wykonany przez uczniów kl.II c L.O 

i kl.I c L.O. Wszystko to odby³o siê na tle £uku

Triumfalnego, który stanowi³ czêœæ dekoracji.

Kl.I b L.O z pani¹ mgr Józef¹ Olszañsk¹ przygo-

towa³a inscenizacjê bajki braci Grimm “Aschen-

puttel-Kopciuszek” w wersji niemieckiej. Bajka

by³a ¿artobliwa i humorystyczna. Osobom, które

ogl¹da³y przedstawienie, uœmiech nie schodzi³ 

z twarzy.

Kl.I a L.O razem z pani¹ Agat¹ Cygan przygoto-

wa³a krótki skecz pod tytu³em “Urodziny królo-

wej”. Szczególne brawa nale¿¹ siê ch³opcom,

którzy prze³amali swoj¹ nieœmia³oœæ i bez skrê-

powania parodiowali dziewczêcy zespó³.

Na koniec spotkania zaproszone uczennice 

z klasy II Technikum Ekonomicznego wykona³y

angielsk¹ wersjê piosenki “Aicha”.

Wszyscy aktorzy, bior¹cy udzia³ w spektaklu, zo-

stali nagrodzenie gromkimi brawami. A nastêpna

edycja konkursu, no có¿... do zobaczenia za rok!

Urszula Jaworska

BONJOUR!, GUTEN TAG!, GOOD MORNING!

„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest, 

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”

Jan Pawe³ II

Zgodnie z obietnic¹ z³o¿on¹ w artykule „Wspólnie

budujemy radoœæ” w 23 numerze „Gazety Choj-

nowskiej” przedstawiamy relacjê z wizyty w Domu

Pomocy Opieki Spo³ecznej dla dzieci niepe³no-

sprawnych w Œwiebodzicach, prowadzonym przez

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame. 

W œrodê 7 grudnia klasa II TE oraz delegacje klas

Powiatowego Zespo³u Szkó³ wraz z opiekunami

Ann¹ Ostropolsk¹ i Dorot¹ Dreger, wyruszy³y 

z misj¹ obdarowania dzieci prezentami miko³ajko-

wymi. Do Œwiebodzic dotarliœmy naszym szkolnym

autobusem. W œwi¹teczn¹ atmosferê obdarowywania

siê prezentami wprowadzili nas uczniowie z klasy II

TE, którzy przygotowali inscenizacjê bajki pt.

„Smerfy”. Podopieczni z domu dziecka nie posiadali

siê z radoœci, gdy œw. Miko³aj, a nawet dwóch,

pojawili siê na sali. Uœmiech dzieci by³ najwiêksz¹

dla nas i mamy nadziejê, ¿e dla naszych darczyñców

nagrod¹. Równolegle z przygotowaniem i organiza-

cj¹ koncertu, Samorz¹d Szkolny PZS wraz z klas¹ II

TE prowadzi³, jak co roku akcjê zbiórki darów od

chojnowskich przedsiêbiorców. Wielu z nich rozu-

mie potrzeby pokrzywdzonych przez los, dlatego

pragniemy z³o¿yæ wyrazy szczególnej wdziêcznoœci

za zaanga¿owanie, pomoc i wsparcie udzielone

naszej akcji miko³ajkowej nastêpuj¹cym firmom:

17 listopada o godz. 8.00 wyruszy³ au-

tobus do Szklarskiej Porêby wioz¹c

cz³onków Samorz¹du Uczniowskiego

Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-

nowie na szkolenie na temat „Roli sa-

morz¹du w szkole oraz w œrodowisku

lokalnym”.

Po dotarciu na miejsce – do Domu Wy-

poczynkowego „ŒwiteŸ”, zostaliœmy

przydzieleni do pokojów. O 14.00 od-

by³y siê pierwsze zajêcia. Ich celem by³o

lepsze poznanie siê. Zajêcia mia³y uro-

zmaicon¹ formê: najczêœciej by³a to

praca zespo³owa. By³o granie scenek,

jak i budowanie wie¿y z papieru w zes-

po³ach (to æwiczenie mia³o sprawdziæ

nasze zgranie w grupach - jest O.K!)

Pracowaliœmy codziennie ciê¿ko z przer-

wami od 9.00 do 21.00. Na kolejnych

zajêciach poznaliœmy zasady dzia³al-

noœci SU, a tak¿e zadania rzecznika

praw ucznia. Szkolenie pozwoli³o poz-

naæ nam ró¿ne formy zebrañ, sposób

przeprowadzenia ich.

Do najprzyjemniejszych chwil nale¿a³o

wyjœcie do wodospadu „Kamieñczyk”.

T¹ wycieczkê zorganizowa³ nam pan

Mariusz Kowalczyk, za co jesteœmy

mu bardzo wdziêczni.

W sobotê przyszed³ czas pakowania.

Wczesnym popo³udniem wyjechaliœmy

w drogê powrotn¹. Gdyby nie nasi

opiekunowie – p. Agnieszka Robak, 

p. Anna Ostropolska i p. Mariusz

Kowalczyk nie bawilibyœmy siê tak

dobrze. Bardzo im dziêkujemy.

Igor Szynkiewicz 

Przyjemne 
z po¿ytecznym

Zak³ad Mleczarski „Mlekosmak” Sp. z o. o; Przed-

siêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe Esport – Import

„DANY” sp. z o.o; Sklep „SMYK” Ma³gorzata Dar-

moros; Zak³ad Produkcji Wyrobów Papierowych

„DOLPAP” sp. z o.o.; P.P.U.H. Jan Kryszczuk;

„APIS” Spó³ka z o.o; Sklep „LIDIA” Lidia Trawka;

Przedsiêbiorstwo Handlowo – Us³ugowe Ma³gorza-

ta Sajnóg; Bar Popularny Maria Bu³at i Waldemar

Czapski; Firma Remontowo-Budowlana Us³ugowo-

Handlowa „GERADE” Janusz Krakowski; PHU

„POLERS” A. Kaczmarek i S-ka Spó³ka Jawna;

ATM- OMEGA” Teresa Jakubowska; Przedsiêbiorstwo

Us³ugowo-Handlowo-Produkcyjne ESKPORT-IM-

PORT Czes³aw Pi¹tek; KRET i S-KA Tadeusz Kret;

Zak³ad Ogólnobudowlany Handel Art. Budowla-

nymi i Innymi Przemys³owymi Ryszard Brzozowy;

Lecznica Dla Zwierz¹t Kaziemierz Rabiej; Sklep 

i kiosk wielobran¿owy „MARS” Piotr Ficek; Przed-

siêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe „UNIFOT”

Andrzej Bobik; PHU „ALFISKO” Miros³aw Kañ-

czuga; Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowo-Wy-

robowe „CAMELIA” Zofia Kasprzak; Biuro Podró¿y

„GROMAD” Janina Chamar-Ma³ota; Reklama-Pro-

jektowanie ALMAKS–2 Maciej Œliwiñski; „MET-

AL-CYNK” Sp.z o.o.;Apteka „SALIX” Alfred Gruszka

i s-ka; Blacharstwo, Lakiernictwo, Handel Jan Kawka.

Organizatorzy

„Wspólnie budujemy radoœæ”
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Wiele emocji i ciekawych rozstrzygniêæ prze-

¿yli kibice, którzy licznie stawili siê w hali

Powiatowego Zespo³u Szkó³ by ogl¹daæ zma-

gania zespo³ów w rundzie rewan¿owej ha-

lowej ligi pi³ki no¿nej. Wiêkszoœæ meczów sta-

³a na wysokim poziomie, a zaciêta walka

trwa³a do ostatniego gwizdka sêdziego. Runda

rewan¿owa mia³a bowiem wy³oniæ szeœæ

najlepszych zespo³ów (po 3 z grupy), które

bêd¹ rywalizowaæ o puchar Burmistrza Miasta. 

W obu grupach niespodziewane pora¿ki fa-

worytów spowodowa³y przetasowania na

szczycie tabeli. 

W grupie A dotychczasowy lider Palestyna –

jedyny zespó³ z kompletem punktów - uleg³

Królewskim, Konradówce i zremisowa³ 

z NiedŸwiedzicami trac¹c na rzecz tego zes-

po³u miejsce lidera. 

Natomiast w grupie B dru¿yna Skorpions 

w meczu na szczycie, przegra³a z Bobikiem

zajmuj¹c drugie miejsce po fazie grupowej

rozgrywek.

Oto tabela obu grup oraz najciekawsze wyniki:

Grupa A
Mecze Punkty Bramki

1. NiedŸwiedzice 10 25 48-23

2. Palestyna 10 22 56-30

3. Królewscy 10 18 36-30

4. Witamina 10 8 26-40

5. Konradówka 10 8 13-34

6. Raptors 10 6 22-45

Wyniki grupy A

Palestyna – Królewscy 3:6

Witamina – NiedŸwiedzice 3:4

Konradówka – Witamina 2:2

NiedŸwiedzice – Palestyna 3:3

Palestyna – Raptors 8:2

Rokitki – NiedŸwiedzice 2:7

Raptors – Konradówka 4:1

Konradówka – Palestyna 5:2

Grupa B

Mecze Punkty Bramki

1. PHU Bobik 10 28 62-11

2. FC Skorpions 10 22 62-9

3. Laguna 10 19

39-20

4. Boca 10 10 16-45

5. FC Drewniaki 10 6 8-71

6. OZ Sk³ad 10 3 23-55

Wyniki grupy B

Skorpions – Bobik 2:3

Boca – Drewniaki 2:1

Laguna – Skorpions 2:0

OZ Sk³ad – Skorpions 1:13

Laguna – Bobik 1:3

OZ Sk³ad – Boca 4:5

Boca – Laguna 1:2

Bobik – Drewniaki 8:0

W klasyfikacji króla strzelców po zakoñcze-

niu fazy grupowej przewodz¹: Piotrkowski

(Skorpions) – 25 bramek, Rubik (Palestyna) –

21 bramek, Skoczeñ (NiedŸwiedzice) – 

20 bramek.
Piotr Seheniewicz

Organizatorzy dziêkuj¹ kibicom za doping 

i zapraszaj¹ na fina³ ligi 14 stycznia (od

godz. 13.00 do ok. 18.00).

Rozgrywki odbywaæ siê bêd¹ w hali spor-

towej PZS przy ul. Reja.

6 grudnia w sali sportowej SP4 odby³ siê 

III Miko³ajkowy Turniej w Halowej Pi³ce No¿-

nej o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej

nr 4 w Chojnowie.

W turnieju udzia³ wziê³y trzy

dru¿yny szko³y gospodarzy 

i trzy Szko³y Podstawowej nr 3

w Chojnowie – razem 60. m³o-

dych pi³karzy, którzy stawiaj¹

pierwsze kroki w swojej, miej-

my nadziejê, bogatej karierze

sportowej.

G³ównym celem takich turniejów jest spê-

dzenie czasu na sportowo przez mo¿liwie

najwiêksz¹ liczbê dzieci.

Zwyciêzca miko³ajkowych rozgrywek zosta³

zespó³ B z SP4. Reprezentant tej szko³y

znalaz³ siê tak¿e na miejscu drugim. Kolejne

lokaty – miejsca od trzeciego do pi¹tego

zajê³y dru¿yny SP3. Klasyfikacjê zamkn¹³,

na miejscu szóstym nastêpny team SP4.

Tytu³ króla strzelców zdoby³ £ukasz Furma-

nek z „czwórki”, a najlepszym bramkarzem

okaza³ siê S³awomir Rudnicki z „trójki”.

Sk³adam serdeczne podziêkowania Andrzejowi

Przybyszowi – dyrektorowi SP 4 za ufundo-

wanie pucharu dla zwyciêzcy, Stanis³awowi

Stalowi za sêdziowanie oraz puchary za II 

i III miejsce, burmistrzowi Janowi

Serkiesowi oraz Andrzejowi Matuszewskiemu

za s³odkie upominki dla wszystkich uczest-

ników, a tak¿e Tomaszowi B³aszczakowi za

pomoc w organizacji zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem 

Ryszard Kopacki

Szachiœci MDK “Dany”

udanie koñcz¹ rok 2005
Dwa mecze wygrane i czo³owe miejsce na

pó³metku - z takimi efektami chojnowscy

zawodnicy wrócili z kolejnej tury Szachowej

Ligi Dolnoœl¹skiej klasy A. 

Po rozegraniu pi¹tej rundy nasza dru¿yna zaj-

muje dzielone pierwsze miejsce z Poli-tech-

nik¹ Wroc³aw. Czwart¹ i pi¹t¹ rundê rozegra-

no w Brzegu Dolnym.

W pierwszym meczu chojnowianie pokonali

Rokitê Brzeg Dolny wynikiem 3,5 – 1,5.

Punkty na rzecz MDK Dany zdoby³ Jacek

Hajduk, Wies³aw Radzicki, Jerzy Pud³o i Marian

Barabasz. W drugim meczu pokonaliœmy

Skoczka Milicz wynikiem 4-1. Zdobywcami

punktów byli ci sami zawodnicy.

Nastêpne spotkania rozegrane zostan¹ w Choj-

nowie. Kolejne rundy zapowiadaj¹ siê emo-

cjonuj¹co. W szóstej rundzie nasza dru¿yna

zmierzy siê z bardzo mocnym przeciwnikiem

Politechniki Wroc³aw, a w siódmej rywalem

bêdzie MUKS Wroc³aw. Gdyby uda³o siê wy-

graæ oba spotkania bylibyœmy samodzielnym

przodownikiem.

Mi³oœników i zawodników szachowych zapra-

szamy do udzia³u w Grand Prix Chojnowa na

2006 r., który rozpocznie siê 20 stycznia.

Szczegó³y na plakatach. J.P.

3 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pol-

kowicach odby³ siê fina³ strefy legnickiej 

w mini koszykówce dziewcz¹t. W zawodach

tych bra³y udzia³ zawodniczki Szko³y Podsta-

wowej nr 3 w Chojnowie, trenuj¹ce na co

dzieñ pod okiem Miros³awa Gêbali w Klubie

Sportowym Oriens dzia³aj¹cym przy Gimna-

zjum nr 2. Zawodniczki – uczennice klas V 

i VI w fina³ach rejonowych w Legnicy zajê³y

2 miejsce przegrywaj¹c w finale z dru¿yn¹

legnickiej SP 9. Tym razem w walce o 3

miejsce pokona³y t¹ w³aœnie dru¿ynê 23:21

co zapewni³o im br¹zowe medale. Jednym 

z ciekawszych meczów na tych fina³ach by³

wystêp zawodniczek z SP 3 z renomowan¹

dru¿yn¹ SP 1 z Polkowic, który nasze uczen-

nice nieznacznie przegra³y. Dru¿yna 

z Polkowic zdoby³a tytu³ mistrza strefy leg-

nickiej. 

Sk³ad dru¿yny:
Marlena Pogoda, Dominika £ysoñ, Katarzy-

na Krakowska, Katarzyna Karpiak, Magda

Zykowska, Magdalena Dyba, Mariola Su-

miñska, Aleksandra Jêdraszczyk, Patrycja

Ga³aszkiewicz, Klaudia Szpanek, Justyna

Ziemiañska, opiekun – Andrzej Pisarski.

3 miejsce koszykarek Szko³y Podstawowej nr 3
w finale strefy legnickiej

Emocje na zakoñczenie fazy grupowej 
halowej ligi pi³ki no¿nej

Gole dla Miko³aja
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam mieszkanie w starym budownic-
twie przy ul. Tkackiej o pow. 98 m2, po kapi-
talnym remoncie, z kompletnym wyposa¿e-
niem. Wiadomoœæ: tel. 0604-919-663. 

Sprzedam dom o pow. 200 m2 na dzia³ce
475 m2 z mo¿liwoœci¹ dzier¿awy do 1000 m2,
po kapitalnym remoncie do zamieszkania. Gara¿
wolnostoj¹cy. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, 35 m2

w Chojnowie ul. D¹browskiego 32. Wiado-
moœæ: tel. (075) 771-51-50.

Sprzedam M-4, 64 m2, Ip., œrodkowe, kom-
fortowe, ul. Sikorskiego, gara¿ w odleg³oœci
100 m. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-10-36.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, stare
budownictwo, wysoki parter, s³oneczne, 
o pow. 112,8 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, przedpokój, ogrzewanie c.o. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-403-757.

Kupiê mieszkanie w starym budownictwie,
2.pokojowe lub wiêksze.
Wiadomoœæ: tel. 0696-468-017.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.po-
kojowe o pow. 60,1 m2 na ul. Samorz¹dowej.
Wiadomoœæ: tel. 0665-707-020.

Pilnie poszukujê kawalerki do wynajêcia
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0607-242-068.

AUTO-MOTO

Sprzedam felgi: holenderskie do subaru
205/70 R15 95T, stalowe cynkowane – 800 z³;
niemieckie do mazdy 185/65 R14 86T,
stalowe – 1000 z³; niemieckie do vw polo
175/60 R14 79T, aluminiowe na 4 otwory –
1000 z³. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-21
lub 0606-427-229.

US£UGI

Uczennica szko³y œredniej udziela korepe-
tycji z zakresu szko³y podstawowej i gimna-
zjum – tanio! Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-34
po godz. 18.00.

INNE

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Choj-
nowie przy ul. Legnickiej o pow. 130 m2 pod
zabudowê mieszkalno-us³ugow¹. 
Wiadomoœæ: tel. 0601-196-796.

ZGUBY

31 grudnia na ul. Paderewskiego w pobli¿u
sklepu spo¿ywczego „Maja” znaleziono klu-
czyki samochodowe z breloczkiem. Infor-
macja o zgubie pod nr tel. 0608-287-451.

28 grudnia zgubiono telefon komórkowy
„Simens”. Na znalazcê czeka nagroda. Kon-
takt pod nr tel. (076)818-11-65 lub 0604-834-339.

OG£OSZENIA
DROBNE Emerytura 

to nie ruletka
Nie daj siê
wylosowaæ!

PrzyjdŸ do 
Commercial Union

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

Agent 
El¿bieta Makowiec

Tel. (076) 81-88-323
0606-143-805
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„M³odoœæ” 59-225 Chojnów 

ul. Paderewskiego 12, 
tel. (076) 8188-308, fax. (076) 8188-681, 
og³asza przetarg nieograniczony na 

pierwszeñstwo przyjêcia 
w poczet cz³onków, 

celem ustanowienia spó³dziel-
czego w³asnoœciowego prawa

do lokalu mieszkalnego
po³o¿onego w Chojnowie 

przy ul. Gen. St. Maczka 1b/8, 
III piêtro, o pow. u¿ytkowej

49,90 m2.

Przetarg odbêdzie siê w dniu
17.01.2006r. o godz. 14.00.

Specyfikacjê istotnych warunków 
przetargu w cenie 20 z³ z VAT mo¿na

odebraæ w siedzibie Spó³dzielni, 
pokój nr 8, I piêtro.

Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega 
sobie prawo uniewa¿nienia przetargu

bez podania przyczyny.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„M³odoœæ” 59-225 Chojnów ul.

Paderewskiego 12, 
tel. (076) 8188-308, fax. (076) 8188-681,

og³asza przetarg nieograniczony na 

pierwszeñstwo przyjêcia w poczet
cz³onków, celem ustanowienia
spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa do lokalu mieszkalnego

po³o¿onego w Chojnowie 
przy ul. Gen. W³. Sikorskiego 11c/8,
III piêtro, o pow. u¿ytkowej 63,90 m2.

Wartoœæ wk³adu mieszkaniowego
wynosi 29.650,00 z³ 

(s³ownie: dwadzieœcia dziewiêæ tysiêcy
szeœæset piêædziesi¹t z³otych 00/100).

Przetarg odbêdzie siê w dniu
17.01.2006r. o godz. 14.00.
Specyfikacjê istotnych warunków 

przetargu w cenie 20 z³ z VAT mo¿na
odebraæ w siedzibie Spó³dzielni, 

pokój nr 8, I piêtro.
Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega sobie 
prawo uniewa¿nienia przetargu 

bez podania przyczyny.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „M³odoœæ” 
59-225 Chojnów ul. Paderewskiego 12,

tel. (076) 8188-308, fax. (076) 8188-681, 

og³asza przetarg nieograniczony na 

przepiêcie sieci kanalizacji sanitarnej
do sieci kanalizacji ogólnosp³awnej 

– obejœcie i likwidacja osadnika
przep³ywowego œcieków 

przy ul. M. Reja w Chojnowie.

- Warunkiem przyst¹pienia do przetargu

jest wykupienie Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (cena dokumentacji

50 z³).

- Wadium w wysokoœci 2.000 z³ nale¿y

uregulowaæ najpóŸniej do 24.01.2006r.

do godz. 14.00 w kasie Sp-ni.

- Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 24.01.

2006 r. o godz. 15.00.

- Zarz¹d Sp-ni zastrzega sobie prawo

swobodnego wyboru oferenta oraz unie-

wa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci

niezabudowanych, po³o¿onych 

przy ul. Z³otoryjskiej w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 

i nie s¹ 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 zezwa-

laj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 lutego 2006 r. o godz. 1100

– na dz. nr 231/6 , o godz. 1130 – na dz. 231/7 w sali 

nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y

wp³aciæ do dnia 8 lutego 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 naby-

cia, 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 138644

00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w

Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem

umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawar-

cia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-

conego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa

w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo

uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodat-

kowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu

lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cych nieruchomoœci 

niezabudowanych:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich 

i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabu-

dowy, 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 – dot. dz. nr 379/1.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 

w dniu 15 lutego 2006 r. o godz. 1200 – na dz. 34/4, o godz. 1230

– na dz. 379/1 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 8 lutego 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¿ 400 z³ – dot. dz. 34/4 i 350 z³ – dot.

dz. 379/1.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-

zw³ocznie, 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.

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.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.51, ust. 1 i 2 ustawy

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

z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póŸ. zm.) i art. 128 ust. 2

pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pub-

licznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸ. zm.),

Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastepuje:

§ 1.

Dokonuje zmiany w uchwale Nr XLIX/231/05 Rady

Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005 r., para-

graf 2 otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów po zmianach wynosi 23.600.660 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi 26.544.773 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 3.464.113 z³

Plan rozchodów po zmianach wynosi 520.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y,

za³¹cznik Nr 2 otrzymuje brzmienie za³¹cznika Nr 3 do

niniejszej uchwa³y.

§ 2. 

Dokonuje zmiany w uchwale Nr L/236/05 Rady Miejskiej

Chojnowa z dnia 30 listopada 2005 r. paragraf 2 otrzy-

muje brzmienie:

Plan dochodów po zmianach wynosi 24.121.930 z³

Plan wydatków po zmianach 26.911.043 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 3.309.113 z³

Plan rozchodów po zmianach wynosi 520.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok

2005 poprzez:

zwiêkszenie   dochodów o kwotê 121.925 z³

zmniejszenie wydatków o kwotê 1.373.188 z³ 

zmniejszenie przychodów (kredyt) 1.495.113 z³

§ 4.

Plan dochodów po zmianach wynosi 24.476.612 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi 25.770.612 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi 1.814.000 z³

Plan rozchodów  po zmianach wynosi 520.000 z³ 

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 5.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa.

§ 6.

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

Uchwa³a Nr LI/ 247/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie Miasta

Chojnowa na rok 2005.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-

nym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984,

Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.

1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441)), art. 109, art. 116 ust. 1 pkt.4, art.

124 i art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada

1998r o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2003 r. Nr

15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,  poz. 594, Nr 96,

poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z

2004r. Nr 19, poz.177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121,

poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr

273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.

565), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

I. Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci  26.226.032

w tym :

1. Dochody z podatków i op³at 4.905.300

2. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód

bud¿etu pañstwa 4.447.077

3. Dochody z maj¹tku gminy 1.436.100

4. Pozosta³e dochody w³asne  444.500

5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu

administracji rz¹dowej 4.699.593

6. Dotacje celowe na zadania w³asne           644.000

7. Dotacje celowe otrzymane na realizacjê zadañ 

w drodze porozumieñ miêdzy jednostkami samo-

rz¹du terytorialnego 655.350

8. Dotacje z funduszy celowych na dofinans.

inwestycji 25.000

9. Subwencja ogólna 8.969.112 

w tym:

- czêœæ oœwiatowa                      6.415.884

- czêœæ wyrównawcza                 2.122.407 

- czêœæ równowa¿¹ca                      430.821

Szczegó³owy podzia³ dochodów bud¿etowych

wed³ug Ÿróde³, dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za-

³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.

II. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 27.243.134

1. Wydatki bie¿¹ce  

miêdzy innymi: 23.506.134

- 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

finansów publicznych 47.000

- wydatki na obs³ugê d³ugu 150.284 

2. Wydatki maj¹tkowe na finansowanie inwestycji 

3.737.000 

Szczegó³owy podzia³ wydatków bud¿etowych w uk³a-

dzie dzia³ów i rozdzia³ów zawiera za³¹cznik Nr 2 do

niniejszej uchwa³y.

§ 3.

Deficyt bud¿etowy w kwocie 1.017.102 z³, który

zostanie sfinansowany kredytem i œrodkami pocho-

dz¹cymi ze sp³aty po¿yczki przez Samodzielny

Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej – Przychod-

niê Rejonow¹ w Chojnowie.

§ 4.

Przychody bud¿etowe w kwocie 1.662.237 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 

Rozchody bud¿etowe w kwocie 645.135 z³, zgodnie

z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 5.

Przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych w na-

stêpuj¹cych kwotach:

- przychody 7.999.855 

- w tym dotacje z bud¿etu gminy 1.446.000 

- wydatki 7.985.045 

- w tym wp³ywy do bud¿etu                              - 

Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§ 6.

Plan finansowy dochodów i wydatków zwi¹zanych

z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji

rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej

uchwa³y.

§ 7.

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2006 

w wysokoœci 3.457.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem

Nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 8.

1. Rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki 

w wysokoœci 103.000 z³.

2. Rezerwê celow¹ w wysokoœci 100.000 z³, która

bêdzie przeznaczona na zadania inwestycyjne: 

w gospodarce komunalnej i ochronie œrodowiska,

ochronie zdrowia, kulturze i ochronie dziedzictwa

narodowego oraz kulturze fizycznej i sporcie.

§ 9.

Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿

napojów alkoholowych w kwocie 166.000 z³, 

a wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w pro-

gramie:

- profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoho-

lowych w kwocie 156.170 z³;

- profilaktyki i rozwi¹zywania problemów narko-

manii w kwocie 9.830 z³.

§ 10.

Zatwierdza plan przychodów i wydatków Gmin-

nego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki

Wodnej:

- przychody   w  kwocie   20.000 z³

- wydatki       w  kwocie    37.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do niniejszej uchwa³y.

§ 11.

Prognozê d³ugu gminy na koniec roku bud¿eto-

wego w wysokoœci 3.605.088 z³, zgodnie z za³¹cz-

nikiem Nr 9 do niniejszej uchwa³y.

§ 12.

Przychody i wydatki dochodów w³asnych zgodnie

z za³¹cznikiem Nr 10 do niniejszej uchwa³y.

§ 13.

Upowa¿nia Burmistrza Miasta Chojnowa: 

1) do dokonywania zmian w bud¿ecie gminy po

stronie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniach

miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach tego

samego dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, jednoczeœ-

nie zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do sk³adania

informacji w w/w zakresie na sesjach;

2) do zaci¹gania w roku bud¿etowym zobowi¹zañ

d³ugoterminowych do wysokoœci 1.395.443 z³;

3) do zaci¹gania w roku bud¿etowym po¿yczek i kre-

dytów krótkoterminowych do wysokoœci 500 000 z³;

4) sp³aty rat po¿yczki do 

- N.F.O.Œ.i G.W. w Warszawie w wysokoœci 250.000 z³ 

- W.F.O.Œ. we Wroc³awiu w wysokoœci 44.800 z³

5) sp³aty rat kredytu do:

- B.O.Œ. w Legnicy w wysokoœci 83.335 z³

- NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni w wy-

sokoœci 267.000 z³

6) do lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na

rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank

prowadz¹cy obs³ugê bankow¹.

§ 14.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 15.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹

obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega

og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa

Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie i przez og³oszenie w „Gazecie

Chojnowskiej.”

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa³y Nr LI/248/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok

Za³¹czniki do powy¿szej uchwa³y do

wgl¹du w biurze Rady Miejskiej. (red)
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