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Œwi¹teczny spektakl SP3
Historia biblijnego narodzenia Jezusa zosta³a przeniesiona do czasów wspó³czesnych.

M³odzi tworz¹ sztukê
Motywem przewodnim plastycznego przedsiêwziêcia MBP by³a natura.

Skutecznoœæ, konsekwencja i …jujitsu
17 grudnia, stanowisko komendanta
Komisariatu Policji w Chojnowie obj¹³
podkomisarz Andrzej Sawicki.

Wizyta w Danii
6-9 grudnia 2012 na zaproszenie Burmistrza Thomasa
Lykke Petersena w Kokkedale przebywa³a oficjalna
delegacja z Chojnowa.

Spotkanie ze œw. Miko³ajem
Ju¿ ponad 20 lat uczniowie PZS organizuj¹ spotkanie z Miko³ajem,
pensjonariuszom Domu Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach.

Œwiêtowanie wœród swoich
19 grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury i Rekreacji w Piotrowicach odby³a siê uroczysta Wigilia dla osób niepe³nosprawnych. Tego samego dnia,
na wspólnej wieczerzy spotkali siê cz³onkowie chojnowskiego ko³a Stowarzyszenia Diabetyków i podopieczni Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu;
1) w dniach od 19.12.2012 r. do 09.01.2013 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Witosa 28 i ul. Koœciuszki 16 w Chojnowie
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 grudnia 2012 r. Nr 135/2012.
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 30.01.2013 r.
2) w dniach od 04.01.2013 r. do 25.01.2013 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Grunwaldzkiej 8, ul. Wojska Polskiego 10,
ul. Kolejowej 24A, ul. Legnickiej 39A, ul. Baczyñskiego 50 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 4 stycznia
2013r. Nr 1/2013.
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 15.02.2013 r.
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Wszyscy, którzy zamierzaj¹ wesprzeæ WOŒP
bior¹c udzia³ w licytacji przedmiotów przekazanych zarówno przez sztab Jurka Owsiaka
jak i lokalnych darczyñców, pierwszych ofert
mog¹ spodziewaæ siê ok. godz. 17.00.
W kawiarence, za przys³owiowy grosik do
puszki, bêdzie mo¿na napiæ siê gor¹cego
barszczyku przygotowanego i serwowanego
przez restauracjê Pod Jeleniem lub nabyæ jeden
z rozlicznych drobnych przedmiotów, które
nie trafi¹ na licytacjê, lecz znajd¹ siê w ofercie
orkiestrowego sklepiku. Po raz pierwszy w swej
historii Orkiestra gra dla m³odych i starszych.
Mamy nadziejê, ¿e i jednych i drugich nie
zabraknie w MOKSiR 13 stycznia...
¯yczenia dla samorz¹dowców
Od wielu ju¿ lat, tradycj¹ jest, ¿e w okresie
przedœwi¹tecznym, miejski ratusz odwiedzaj¹
sympatyczni kolêdnicy - g³ównie dzieci z miejskich placówek oœwiatowych. Przybywaj¹ do
w³adz miasta i pracowników urzêdu z ¿yczeniami i bo¿onarodzeniowymi pastora³kami,
nios¹c wszystkim radoœæ i œwi¹teczny nastrój.
Ka¿dego te¿ roku z przepowiedni¹ szczêœcia
i powodzenia pojawiaj¹ siê kominiarze.
Gdyby tylko te wszystkie powinszowania
mia³y moc sprawcz¹, na Placu Zamkowym
przez 12 miesiêcy nie brakowa³oby szczêœcia,
zdrowia i wszelakiej pomyœlnoœci…
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Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zaprasza do wziêcia udzia³u w dwu konkursach
walentynkowych - literackim i plastycznym.
Oferta skierowana jest do uczniów szkó³ podstawowych /kat. A/, gimnazjów /kat. B/, starszych /kat. C/. W konkursie poetyckim jedynym ograniczeniem jest rozmiar walentynkowego wiersza. Teksty nie mog¹ byæ d³u¿sze
ni¿ 12 wersów, a w treœciach królowaæ
powinny uczucia, uczucia, uczucia...
Technika konkursowej pracy plastycznej jest
dowolna. Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ
jedn¹ pracê, w formacie:10x15 cm.
Prace nale¿y z³o¿yæ do 8 lutego br. (pi¹tek)
w biurze MOKSiR w godz.8.00-15.00.
Wystawa pokonkursowa, og³oszenie wyników
i wrêczenie nagród odbêdzie siê 14 lutego br.
o godz. 16.00 w Domu Schrama. Bli¿sze
informacje: MOKSiR- tel. 76 81 88 621.
Serdecznie zapraszamy…
...Babcie i Dziadków na doroczn¹ imprezê
pn. „Dzi-Wnu”, co w wolnym t³umaczeniu
oznacza ni mniej ni wiêcej jak Dziadkom Wnuki”. Sympatyczna atmosfera, du¿o
atrakcji, ró¿norodny program artystyczny i wiele
pociech w œwietle reflektorów - to proponuje
seniorom MOKSiR i gor¹co zachêca do
uczestnictwa w œwiêtowaniu Dnia Babci
i Dziadka 20 stycznia, od godziny 17.

Kto Osobowoœci¹ Roku?

13 stycznia znów zagra Orkiestra
Dla ratowania ¿ycia
dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów
13 stycznia 2013 roku po
raz 21. ju¿ zagra Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy. W Chojnowie
w godzinach dopo³udniowych jej wolontariuszy bêdzie mo¿na
znaleŸæ a to w centrach handlowych (“Biedronka”, “InterMarche”, “Netto”), a to w pobli¿u œwi¹tyñ. Natomiast od godz. 16.00
kwesta przeniesie siê do Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Ma³achowskiego. Na scenie zaprezentuj¹ siê: REPUTACJA, FAZA BLUES, EPINEFRYNA,
Jurand KOWALSKI. Muzycznie bêdzie
wiêc bardzo ró¿norodnie, zw³aszcza, ¿e swoje
wokalne “trzy grosze” do wspólnego orkiestrowego kot³a obieca³a do³o¿yæ te¿ Gosia Szklarz
i jeszcze kilku innych wykonawców. Jeœli
tylko nie przegraj¹ z gryp¹ - w dŸwiêkowej
palecie ka¿dy powinien znaleŸæ coœ dla siebie...
Na scenie pojawi siê te¿ taneczny KARAMBOL
i kabaretowa formacja BYLE DO PRZODU.

Walentynki 2013

Walne Zebranie „Chojnowianki”
Prezes i Zarz¹d Klubu Sportowego Chojnowianka Chojnów zaprasza na Walne zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze które odbêdzie siê
15 styczna 2013 r. o godz. 17.00 w Dolnoœl¹skim Oœrodku Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnym “Niebieski Parasol”.
Klub Tañca Towarzyskiego
30 stycznia w Domu Schrama swoje zajêcia
rozpoczyna, dzia³aj¹ca od kilku ju¿ lat, sekcja
tañca towarzyskiego. Klub Tañca prowadzi
Beata Krzy¿anowska. Sekcja zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w ka¿d¹
œrodê - o godzinie 18 pocz¹tkuj¹cy, o 18.30
zaawansowani. Bli¿szych informacji udziela
Marian Karasek tel. 500-132-296.

Jaros³aw Humenny i Gabriela Zenka, to
pierwsi chojnowscy kandydaci do tytu³u
Osobowoœæ Roku 2012.
W plebiscycie og³oszonym w³aœnie przez
Panoramê Legnick¹ mo¿na ju¿ g³osowaæ na
starostê powiatu legnickiego - mieszkañca
Chojnowa i na Gabrysiê - ambitn¹, dzieln¹
tancerkê rodzimego zespo³u Karambol.
G³osowanie - przez esemesy lub kupony
z gazety - potrwa do 5 marca. Mo¿na tak¿e
zg³aszaæ jeszcze swoich kandydatów. Imiê
i nazwisko osoby zas³uguj¹cej na tytu³ nale¿y przes³aæ na adres:
agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl
(w tytule wpisaæ Osobowoœæ), dodaj¹c kilka
s³ów na temat kandydata, mile widziane
bêdzie zdjêcie.
Solidarni z naszymi kandydatami mog¹
wesprzec ich swoim poparciem wysy³aj¹c
sms na numer 72355 o treœci ORPL (i numer
kandydata - Gabriela Zenka ORPL.38;
Jaros³aw Humenny ORPL.13) b¹dŸ na adres
redakcji przes³aæ wyciêty z Panoramy
kupon.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Wyœpiewali z³oto
8 stycznia w Domu Kultury “Atrium” w Legnicy odby³ siê
XII Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek. Chojnów reprezentowa³ chór
szkolny “Allegro” oraz Rafa³ D¹browa - “korczakowcy” ze
Szko³y Podstawowej nr 4.
Wœród zespo³ów nasz chór zaj¹³ I miejsce, a wœród solistów
najwy¿ej (spoœród 27 wykonawców) oceniono Rafa³a D¹browê,
który równie¿ zaj¹³ I miejsce. Gratulacje dla chóru, Rafa³a
i opiekuna uczniów Zenona Chmielewskiego.

Pierwsza wystawa, druga edycja
Pierwsza w tym roku wystawa w Galerii M³odych Miejskiej
Biblioteki Publicznej, to druga edycja prezentacji pn. „Malujemy
samodzielnie i z pomoc¹”. Autorami oryginalnych prac s¹
podopieczni Zespo³u Placówek Specjalnych w Legnicy, Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie i Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Piotrowicach.
Wernisa¿ wystawy, na
której wyeksponowano
oko³o 60 prac, mia³ miejsce
9 stycznia. Wiêcej o wystawie napiszemy w najbli¿szym numerze G.Ch.

Kalendarz imprez miejskich
styczeñ - luty
13 stycznia - Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, MOKSiR,
od godz. 16.00,
20 stycznia - Dzi-Wnu, czyli Dziadkom - Wnuki, MOKSiR,
24 stycznia - “Wyraziæ siebie : Almanach Chojnowskiego Klubu
Literackiego” - promocja publikacji wydanej przez MBP w Chojnowie
- Dom Schrama,
26 stycznia - Pracownia wokalna sympatykom i przyjacio³om Dom Schrama,
28 stycznia - 1 lutego - “Ferie z Bibliotek¹”- zajêcia czytelnicze,
artystyczne i multimedialne - Miejska Biblioteka Publiczna,
28 stycznia - 1 lutego - Ferie zimowe - Dom Schrama, MOKSiR,
4 - 8 lutego - Ferie zimowe - Angielski na weso³o - Dom Schrama
- zajêcia odp³atne,
14 lutego - Walentynki 2013 - rozstrzygniêcie konkursu literackoplastycznego, wystawa - Dom Schrama,
22 lutego - Wystawa zdjêæ pracowni fotograficznej - Dom Schrama.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej
nieruchomoœci zabudowanej gara¿em, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta
Chojnowa (w rejonie ul. Samorz¹dowej), dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00028862/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ
ujêta jest jako KS-1 gara¿e istniej¹ce i projektowane.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 lutego 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie
tut. Urzêdu do dnia 6 lutego 2013 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
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 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 110,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 9 paŸdziernika
2012 r., drugi 11 grudnia 2012 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 14.01.-06.02.2013 r. Klucze dostêpna s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Na XXV sesji
Ostatnia w 2012 roku sesja Rady Miejskiej
Chojnowa w g³ównej mierze dotyczy³a uchwalenia bud¿etu miasta na 2013 rok. Projekt bud¿etu
przedstawi³ radnym burmistrz Jan Serkies.
Pod obrady dzisiejszej sesji przedk³adam Radzie
do uchwalenia bud¿et miasta Chojnowa na
rok 2013.
Bud¿et miasta po stronie dochodów wynosi
37.161.470 z³, a po stronie wydatków
39.030.046 z³. Wydatki s¹ wiêksze ni¿ planowane dochody, co powoduje powstanie deficytu w wysokoœci 1.868.576 z³, który zostanie
sfinansowany kredytem.
Przyjête do bud¿etu na 2013 rok dochody zosta³y podzielone na dochody bie¿¹ce i dochody
maj¹tkowe.
Dochody bie¿¹ce to kwota 34.548.470 z³, z kwoty
tej dochody w³asne stanowi¹ 16.859.739 z³,
(tj. wp³ywy z podatków i op³at lokalnych, podatku rolnego, podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych, podatku od spadku
i darowizn, od czynnoœci cywilnoprawnych,
wp³ywy z op³aty skarbowej oraz inne stanowi¹ce dochody gminy, uiszczane na podstawie
odrêbnych przepisów.
Subwencje: oœwiatowa, wyrównawcza i równowa¿¹ca stanowi¹ wp³ywy do bud¿etu w wysokoœci 12.473.013 z³.
Do bud¿etu przyjêto dochody z tytu³u dotacji
w wysokoœci 5.215.718 z³ na zadania w³asne
i na zadania zlecone w dzia³ach; administracja
publiczna, urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa, bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa, pomoc spo³eczna,
z tytu³u podpisanego porozumienia z Gmin¹
Wiejsk¹ Chojnów na prowadzenie gimnazjów, utrzymania uczniów z terenu Gminy
Chojnów uczêszczaj¹cych do miejskich zerówek i klas pierwszych oraz dofinansowania
dzia³alnoœci Warsztatu Terapii Zajêciowej.

Œrodki finansowe w 2013 roku wydatkowane
bêd¹ w kwocie 39.030.046 z³, przy czym z kwoty
tej 17.077.508 z³, tj. 43,76% planowanych wydatków przeznacza siê na oœwiatê tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ nauczycieli, pracowników administracji i obs³ugi
oraz wydatki bie¿¹ce w szko³ach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, sto³ówkach
i œwietlicach szkolnych. Realizacja Zadañ
oœwiatowych nast¹pi z subwencji oœwiatowej
na kwotê 8.883.239 z³, oraz ze œrodków samorz¹dowych na kwotê 8.194.269 z³.
Na pomoc spo³eczn¹ zaplanowano wydatki
w kwocie 6.370.068 z³, co stanowi 16,32%
wydatków ogó³em, w tym kwota 4.054.700 z³
to dotacja, a kwota 2.315.368 z³ to œrodki
samorz¹dowe.
Na gospodarkê komunaln¹ zabezpieczono
kwotê 4.917.300 z³, co stanowi 22,08% wydatków
ogó³em. S¹ to miedzy innymi wydatki w wysokoœci 1.977.300 z³ z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ pracowników prac interwencyjnych i publicznych, na utrzymanie porz¹dku i estetyki oraz
oœwietlenie miasta.
Na realizacjê inwestycji miejskich w roku 2013
zarezerwowano œrodki finansowe w wysokoœci
5.883.000 z³, w tym rezerwê celow¹ w kwocie
300.000 z³.
Kluczowe inwestycje to:
- Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od
ulicy Boles³awieckiej do ulicy D¹browskiego
wraz z oœwietleniem,
- Przebudowa sieci wodoci¹gowej na odcinku
od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej do ulicy Chmielnej,
- Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja
czêœci pomieszczeñ na szatanie w Szkole Podstawowej nr 4,
- Przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przy³¹czami w ulicy Krótkiej,
- Modernizacja sieci wodoci¹gowej w ulicy
Lubiñskiej,

- Budowa bie¿ni lekkoatletycznej na stadionie
miejskim w ramach Projektu „Orliki Lekkoatletyczne”,
- Modernizacja ci¹gów pieszych,
- Prace konserwatorsko-remontowe wnêtrza
Baszty Tkaczy,
- Dotacja na zadania inwestycyjne dla Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Przed³o¿ony projekt bud¿etu uwzglêdnia wa¿ne
inwestycje miejskie, w zakresie poprawy infrastruktury technicznej maj¹cej wp³yw na poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców. Inwestycje
bêd¹ finansowe ze œrodków w³asnych, dotacji
i po¿yczek.
Pragnê podkreœliæ, ¿e bud¿et roku 2013 jest
bud¿etem rozwojowym pomimo trudnoœci
zwi¹zanych ze spowolnieniem gospodarczym
i zmniejszeniem dochodów bud¿etowych w porównaniu do dochodów w ostatnich latach.
Liczê na to, ¿e wspólnym wysi³kiem, zamierzenia
podjête na dzisiejszej Sesji, bêdziemy mogli
zrealizowaæ dla dobra mieszkañców Chojnowa.
Przedstawiony projekt pozytywnie zaopiniowa³y komisje sta³e Rady i Regionalna Izba
Obrachunkowa.

Dochody maj¹tkowe zaplanowano na kwotê
2.613.000 z³, w tym:
1) kwota 2.013.000 z³, to dochody ze sprzeda¿y
maj¹tku, (tj. sprzeda¿ nieruchomoœci, sprzeda¿
lokali u¿ytkowych, sprzeda¿ budynków i lokali
mieszkalnych), przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ,
2) kwota 600.000 z³, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzia³em
œrodków europejskich na zadania takie jak:
- „Adaptacja Domu Schrama na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji”,
- “Rewitalizacja obszaru œródmiejskiego: Rynek,
Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Œciegiennego, ul. Legnickiej (do ul.
Reja). Zadania te zosta³y zakoñczone w roku
2012, ale ze wzglêdu na przed³u¿aj¹cy siê okres
rozliczenia koñcowego projektów, przewidywany wp³yw dotacji w miesi¹cu styczniu 2013 r.
zosta³y ujête w przysz³orocznym bud¿ecie.

4
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Na XXV sesji
Sprawozdanie 7/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 29 listopada 2012 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:

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

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:

1. Podpisano umowê na remont sieci wodoci¹gowej w ul. Lubiñskiej. Wykonawcê wybrano w przetargu nieograniczonym.
2. Podpisano umowê na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹, pomiêdzy
ulicami: Brzozowa i Rac³awicka.
3. Zakupiono i zamontowano nowe oœwietlenie œwi¹teczne w Rynku.
4. Zakupiono 50t. kruszywa w celu bie¿¹cego
uzupe³niania ubytków w drogach gruntowych
ul. Solskiego i ul. Wrzosowej.
5. Zlecono usuniêcie awarii oœwietlenia na
terenie Cmentarza Komunalnego.
6. Prowadzony jest remont - przebudowa piêciu
wpustów ulicznych (studnie burzowe).
7. Zakupiono dodatkowy sprzêt audiowizualny
do Domu Schrama w zwi¹zku z pozyskaniem
œrodków finansowych z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemcy lokal mieszkalny.
2. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie Chojnowskiej” og³oszenia o przetargach na sprzeda¿ 12 dzia³ek pod
zabudowê gara¿ami przy ul. Parkowej-£okietka.
4. Przygotowano 3 umowy dzier¿awy gruntu
- na cele rolne.
5. Ustalono numer porz¹dkowy dla nieruchomoœci przy ul. Tulipanowej.
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Witosa - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 6 drzew gat. sosna
dla Przedsiêbiorstwa Handlowo-Us³ugowego
„Narzêdziowiec” z obowi¹zkiem nasadzenia
12 szt. drzew.

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 42 wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 47, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe
na kwotê 7.685,26 z³ (wydano 47 decyzji pozytywnych). Za miesi¹c XII 2012r. wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 48.557,70 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 58 wniosków,
wydano 68 dowodów osobistych.

UCHWA£A NR XXV/119/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie bud¿etu Miasta Chojnowa na 2013 rok
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê ³¹czn¹ kwotê planowanych dochodów bud¿etu w wysokoœci
37.161.470,00 z³, z tego:
a) dochodów bie¿¹cych w wysokoœci 34.548.470,00 z³,
b) dochodów maj¹tkowych w wysokoœci 2.613.000,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.
§ 2. Ustala siê ³¹czn¹ kwotê planowanych wydatków bud¿etu w wysokoœci
39.030.046,00 z³, z tego:
a) wydatków bie¿¹cych w wysokoœci 33.147.046,00 z³,
b) wydatków maj¹tkowych w wysokoœci 5.883.000,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y.
§ 3. 1. Ustala siê deficyt w wysokoœci 1.868.576 z³.
2. ród³o pokrycia deficytu bud¿etu stanowiæ bêd¹ przychody z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w wysokoœci 1.868.576 z³.
3. Ustala siê ³¹czn¹ kwotê przychodów w wysokoœci 3.358.576 z³ na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu w wysokoœci 1.868.576 z³ oraz sp³atê
wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w kwocie 1.490.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y.
4. Ustala siê rozchody bud¿etu w kwocie 1.490.000 z³, z przeznaczeniem na:
a) sp³aty otrzymanych kredytów w kwocie 1.167.452 z³,
b) sp³aty otrzymanych po¿yczek w kwocie 322.548 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 4 do uchwa³y.
§ 4. Ustala siê zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r. w wysokoœci
5.583.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y.
§ 5. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych
w roku bud¿etowym w kwocie 6.358.576 z³, na:
a) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu
w wysokoœci 3.000.000 z³,
b) finansowanie planowanego deficytu bud¿etu w wysokoœci 1.868.576 z³,
c) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczek i kredytów
w wysokoœci 1.490.000 z³.
§ 6. 1.Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w wysokoœci 300.000 z³.
2. Ustala siê rezerwê celow¹ w wysokoœci 300.000 z³, z tego:
a) na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie 71.210 z³,
b) na zadania inwestycyjne w kwocie 228.790 z³ z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej
i ochronie œrodowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze
fizycznej i sporcie oraz oœwiacie i wychowaniu.
§ 7. Ustala siê plan przychodów i kosztów oraz dotacjê celow¹ dla zak³adu
bud¿etowego w wysokoœci:
a) przychody w kwocie 9.889.000 z³,
w tym: dotacja celowa z bud¿etu dla Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 300.000 z³,
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Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 9 decyzji administracyjnych, zaœwiadczenie do œlubu konkordatowego i 3 zaœwiadczenia do œlubu za granic¹.
2. Sporz¹dzono: 2 akty urodzenia, 6 aktów
ma³¿eñstwa i 11 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: sprawê konsularn¹, 67 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC oraz 95 wniosków
o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono ko³o 65 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.

b) koszty w kwocie 9.931.300 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y.
§ 8. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoœci
4.181.718 z³ oraz dochody zwi¹zane z realizacj¹ tych zadañ, podlegaj¹ce przekazaniu do
bud¿etu pañstwa w wysokoœci 89.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.
§ 9. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych w wysokoœci 276.000 z³ oraz wydatki w wysokoœci 276.000 z³
na realizacjê zadañ okreœlonych w programie:
a) profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 266.000 z³,
b) profilaktyki i rozwi¹zywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12 do uchwa³y.
§ 10. Ustala siê plan dochodów z tytu³u op³at i kar za korzystanie ze œrodowiska
i plan wydatków zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i gospodark¹ wodn¹
okreœlony w za³¹czniku Nr 11 do uchwa³y.
§ 11. Ustala siê dochody i wydatki bud¿etu na zadania realizowane wspólnie z innymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do uchwa³y.
§ 12. Ustala siê plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach
dochodów samorz¹dowych jednostek oœwiaty zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y.
§ 13. Ustala siê kwoty dotacji:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
a) podmiotowych
- dla samorz¹dowych instytucji kultury w wysokoœci 1.285.000 z³,
- dla dzia³aj¹cego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokoœci 220.000 z³,
b) celowych
- dla zak³adu bud¿etowego w wysokoœci 300.000 z³;
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
a) celowych w wysokoœci 186.500 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do uchwa³y.
§ 14. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Chojnowa do:
1. Dokonywania zmian w bud¿ecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ.
2. Zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 3.000.000 z³.
3. Lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych
bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bankow¹.
4. Dokonywania zmian w bud¿ecie œrodków w zakresie wydatków maj¹tkowych
zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne miêdzy rozdzia³ami w ramach
jednego dzia³u.
5. Dokonywanie zmian w bud¿ecie w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach jednego dzia³u w zakresie wydatków bie¿¹cych jak i maj¹tkowych.
§ 15. Uzyskane przez podleg³e jednostki bud¿etowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku bud¿etowym przyjmowane s¹ na rachunki bie¿¹ce
wydatków i zmniejszaj¹ wykonanie wydatków w tym roku bud¿etowym.
§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 stycznia 2013 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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Œwiêtowanie wœród swoich

19

grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury i Rekreacji w Piotrowicach odby³a siê uroczysta Wigilia dla osób niepe³nosprawnych. Wœród zaproszonych goœciliœmy Ksiêdza Biskupa Marka
Mendyka, ksiê¿y chojnowskich parafii, w³adze samorz¹dowe powiatu
legnickiego, w³adze miasta i gminy Chojnów. Wigilia zosta³a zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajêciowej, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii p.w. Œwiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a, Œrodowiskowy Dom Samopomocy z Piotrowic oraz
z Chojnowa.

W spotkaniu wziêli udzia³ nie tylko uczestnicy Warsztatu Terapii, ale
tak¿e podopieczni Œrodowiskowych Domów Samopomocy, uczniowie
z klasy integracyjnej, dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycznej, cz³onkowie
Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz niepe³nosprawnych. Klimat œwi¹teczny zapewnili uczniowie z Powiatowego Zespo³u Szkó³ wystawiaj¹c
wzruszaj¹ce jase³ka. Rodzinna atmosfera, œwi¹teczny nastrój oraz
wigilijne strawy mo¿liwe by³y dziêki sponsorom. Pragniemy im
serdecznie podziêkowaæ, ¿e swoim dobrym sercem i gestem zawsze
nas wspieraj¹. Dziêkujemy, ¿e mimo trudnego czasu kryzysu znajduj¹
siê ludzie, którym nie jest obojêtny drugi cz³owiek. Dziêkujemy, ¿e
jesteœcie z nami drodzy Sponsorzy, tak¿e w ci¹gu roku przy organizacji
wielu spotkañ i imprez. A ka¿demu ¿yczymy, aby Nowy Rok przyniós³
wiele radoœci, spe³nienia marzeñ, aby jak najwiêcej serc otworzy³o siê
na bliŸnich i potrzebuj¹cych.
wtz

6

***
Tego samego dnia, na wspólnej wieczerzy spotkali siê cz³onkowie
chojnowskiego ko³a Stowarzyszenia Diabetyków i podopieczni
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Ponad 100 osób, w Domu
Schrama zasiad³o do wspaniale przygotowanej Wigilii. Wœród nich
zaproszeni goœcie - chojnowscy ksiê¿a, w³adze powiatu, miasta,
gminy, przyjaciele i sympatycy obu instytucji.

Spotkanie rozpoczêto wzruszaj¹cym koncertem w wykonaniu uczennic
Szko³y Podstawowej nr 3. Potem by³a modlitwa i œwi¹teczne ¿yczenia.
Wiele czasu zajê³o wspólne ³amanie siê op³atkiem, serdeczne uœciski
i powinszowania. Po nich by³ posi³ek i kolêdowanie.
Dla MOPS, to ju¿ 20 wigilia, diabetycy organizowali siê po raz pi¹ty.
Wspólne przedsiêwziêcie z za³o¿enia mia³o nie tylko celebracjê tradycyjnego œwiêta, nie tylko organizacjê spotkania w gronie ¿yczliwych,
czêsto osamotnionych osób, ale tak¿e integracjê tych dwóch œrodowisk i zapocz¹tkowanie wspólnych inicjatyw w przysz³oœci.
eg
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Jubileuszowa kolêda
9 grudnia, wczesnym rankiem, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4,
w towarzystwie w³adz miasta, kolejny raz wyjechali do Wroc³awia
z kolêd¹ i œwi¹teczno-noworocznymi ¿yczeniami.
To ju¿ tradycja. Dzieci prowadzone przez Zenona Chmielewskiego nauczyciela muzyki - od wielu lat, w okresie œwi¹tecznym kolêduj¹
w Urzêdzie Marsza³kowskim, Kuratorium Oœwiaty, Urzêdzie
Wojewódzkim.
Ju¿ o godz. 9.30 chojnowscy kolêdnicy zawitali w Urzêdzie Marsza³kowskim. W œpiew i muzykê ws³uchiwa³ siê marsza³ek Rafa³
Jurkowlaniec, wicemarsza³ek Rados³aw Mo³oñ oraz cz³onkowie
zarz¹du Jerzy Tutaj i W³odzimierz Chlebosz.
Nagrod¹ za pamiêæ i wspania³¹ kolêdê by³y prezenty dla wszystkich
dzieci przygotowane przez biuro promocji.
Godzinê póŸniej œwi¹tecznego koncertu wys³ucha³ wojewoda
Aleksander Skorupa, który przygotowa³ dla dzieci s³odki poczêstunek
oraz pluszowe misie.
Tradycyjnie te¿ dzieci kolêdowa³y we wroc³awskim kuratorium
oœwiaty. Wystêp na korytarzach tej instytucji zawsze œci¹ga pracowników, którzy z sympatii dla naszych m³odych artystów chêtnie uczestnicz¹ w tym niecodziennym kolêdowaniu.
Ostatnia ods³ona koncertu mia³a miejsce w Wydziale Sportu
i Rekreacji Urzêdu Marsza³kowskiego, gdzie dzieci serdecznie przyjêto

i wspólnie z nimi - dyrektor Marcin Przychodny oraz pracownicy
œpiewali popularne pastora³ki.
Jubileuszowa kolêda nie by³a specjalnie wyj¹tkowa. Tak jak poprzednimi laty „korczakowcy” z ca³¹ radoœci¹ swoich dzieciêcych serc
wyœpiewali œwi¹teczne ¿yczenia, a s³uchacze z pe³n¹ ¿yczliwoœci¹
przyjmuj¹c je, przekazywali powinszowania dla mieszkañców
Chojnowa.
eg

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Chojnowie
sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy przekazali 1% swojego podatku na potrzeby
naszego stowarzyszenia.
Jest nas coraz wiêcej, dlatego tym bardziej jesteœmy
Pañstwu wdziêczni. Mo¿ecie byæ pewni, ¿e pieni¹dze,
które otrzymaliœmy bêd¹ bardzo dobrze wykorzystane
na potrzeby naszych podopiecznych.
Chcemy zaprosiæ do nas wszystkich, którzy maj¹ dzieci
niepe³nosprawne i potrzebuj¹ pomocy. Nasza siedziba
mieœci siê w Szkole Podstawowej Nr 4
w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 23
(w budynku sali sportowej).
- telefon kontaktowy: 608-745-254.
- adres e-mail: stowarzyszenie-chojnow@wp.pl
- KRS 0000080826
Jesteœ rodzicem wychowuj¹cym dziecko
niepe³nosprawne i potrzebujesz pomocy,
lub masz w¹tpliwoœci co do prawid³owego rozwoju
swojego dziecka - przyjdŸ do nas! Czekamy na Ciebie!
Razem mo¿emy zrobiæ wiêcej dla naszych dzieci!
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Skutecznoœæ, konsekwencja i …jujitsu
17 g r u d n i a , st a n o w is k o k o m en d an t a
Komisariatu Policji w Chojnowie obj¹³
podkomisarz Andrzej Sawicki.

S³u¿bê w policji rozpocz¹³
ponad 20 lat temu w oddzia³ach prewencji we Wroc³awiu. Dwa lata póŸniej
trafi³ do Komendy Rejonowej w Legnicy. Tu przez
trzy lata pracowa³ w pogotowiu policyjnym. Kolejne
lata to funkcja detektywa
w Komendzie Rejonowej,
pion kryminalny w nieistniej¹cym ju¿ II Komisariacie Policji w Legnicy,
potem powrót do komendy
i funkcja kierownika referatu prewencji, po niej kierownika referatu interwencyjnego. W 2008 roku zosta³ zastêpc¹ naczelnika
prewencji.
Od kilkunastu dni podkomisarz A. Sawicki szefuje
w Chojnowie.
- Ca³y czas jeszcze wdra¿am siê w specyfikê tej pracy
- mówi komendant. - Ta
nowa funkcja, to dla mnie
wyzwanie. Dotychczas, zajmuj¹c siê g³ównie prewencj¹, planowa³em dzia³ania
w jednym, ograniczonym
zakresie. Kierowanie ca³¹
jednostk¹, to jednak zupe³nie inna policyjna polityka.
Potrzebujê czasu na zapoznanie siê z placówk¹,
funkcjonariuszami i mieszkañcami. Chêtnie podejmujê rêkawicê - lubiê wyzwania. A im one wiêksze,
tym wiêksza satysfakcja…
Prewencja to zapobieganie
z³ym zjawiskom i zagro¿eniom, usuwanie ich
przyczyn. Wieloletnie doœwiadczenia podkomisarza w³aœnie w prewencji
zdaj¹ siê podnosiæ szanse
na realizacjê zamierzeñ.
- Zale¿y mi na bezpieczeñstwie mieszkañców
Chojnowa i podleg³ych gmin,

8

na zmniejszeniu przestêpczoœci. To oczywiste. Atutem, mam wra¿enie, jest
fakt, ¿e jestem z zewn¹trz.
Pozwala to na obiektywn¹
ocenê zdarzeñ, zmianê
perspektywy patrzenia na
problemy, inne postrzeganie rzeczy oczywistych.
W dotychczasowej pracy
zawodowej podkomisarza
Sawickiego istotna by³a skutecznoœæ i konsekwencja
dzia³añ. Wa¿ny jest plan,
ale bardziej jego realizacja
i efekty.
Nowy komendant nie ukrywa, ¿e liczy na pomoc
i wspó³pracê mieszkañców. Bez tych czynników,
jak podkreœla, nie ma mowy o zadowalaj¹cych wynikach.
- Zawsze wymagam wiele
od siebie i podw³adnych dodaje - To do nas nale¿y
ochrona ¿ycia, zdrowia
i mienia, wykrywanie przestêpstw oraz œciganie ich
sprawców, to funkcjonariusze powinni inicjowaæ
i organizowaæ dzia³ania
maj¹ce na celu zapobieganie pope³nianiu przestêpstw, ale obowi¹zkiem
ka¿dego jest reagowaæ
i informowaæ odpowiednie
s³u¿by o zjawiskach niezgodnych z prawem.
Chojnów nie jest du¿¹ aglomeracj¹. Mieszkañcy na
ogó³ dobrze siê tu znaj¹.
To czasami utrudnia obywatelsk¹ interwencjê. Wiele
jednak zdarzeñ dokonuje
siê za spraw¹ przyjezdnych. Bez wzglêdu jednak
na personalia, dla w³asnego spokoju, warto interweniowaæ.
Kilkanaœcie dni urzêdowania, to z pewnoœci¹ zbyt
ma³o by mówiæ o konkretach. O efektach pracy
nowego komendanta przekonamy siê za kilka miesiêcy. Tymczasem skonfliktowani z prawem - obecni
i potencjalni - powinni mieæ
siê na bacznoœci. Podkomisarz Andrzej Sawicki
zna podstawy taekwondo,
kick-boxingu i jest instruktorem jujitsu.
eg

Zbigniew Halikowski
na Miêdzynarodowym Konkursie Rysunku
W paŸdzierniku pisaliœmy o sukcesie
chojnowskiego artysty w PilŸnie. D³ugo
nie musieliœmy czekaæ na nastêpny.
12 grudnia 2012 roku odby³ siê wernisa¿
pi¹tej edycji Miêdzynarodowego Konkursu Rysunku we Wroc³awiu. Konkurs organizowany jest przez Akademiê
Sztuk Piêknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc³awiu, objêty patronatem
honorowym Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Do konkursu zg³oszone zosta³y 923 prace
wykonane przez 347 artystów z 23
pañstw. Po wnikliwej analizie miêdzynarodowe jury sk³adaj¹ce siê z 6 ekspertów zakwalifikowa³o do wystawy

330 prac zrealizowanych przez 188
artystów z 19 pañstw. Na wystawie
mo¿na ogl¹daæ rysunek Zbigniewa
Halikowskiego „Na drodze 15”.
Prace wystawy pokonkursowej prezentowane bêd¹ w salach Muzeum Architektury we Wroc³awiu do 10 lutego
2013 r. W latach 2013-2014 wystawa
pi¹tej edycji MKR pokazywana bêdzie
w presti¿owych galeriach Dolnego Œl¹ska,
Polski i za granic¹.
Cieszymy siê razem z autorem i serdecznie gratulujemy.
red.

fot. mkr.wroclaw.pl

Kronika Towarzyska
VVV
Idzie misio, idzie s³onik,
idzie lalka no i konik,
wszyscy razem z balonami,
z najlepszymi ¿yczeniami,
bo to dzieñ radosny wielce,
masz ju¿ jeden roczek wiêcej.
Dzieñ urodzin jest wspania³y,
wokó³ bliscy przyjaciele,
torcik z kremem doskona³y
i serdecznych ¿yczeñ wiele.

Wszystkiego naj, naj, naj…
z okazji 3. urodzin - Micha³kowi
Janielowi - ¿yczy ciocia Marysia.

VVV
Naszym najukochañszym rodzicom Marii i Zbigniewowi Misikiewiczom
z okazji 45 lecia po¿ycia ma³¿eñskiego - zdrowia, pomyœlnoœci,
wytrwa³oœci i s³oñca na co dzieñ
¿ycz¹ synowie Piotr i Bogdan.
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M³odzi tworz¹ sztukê
Od paŸdziernika do grudnia Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z chojnowskimi szko³ami
ponadpodstawowymi oraz Urzêdem
Miejskim - realizowa³a II edycjê
programu edukacyjno-kulturalnego
„M³odzi Tworz¹ Sztukê”. Tym
razem motywem przewodnim naszego plastycznego przedsiêwziêcia by³a natura. W paŸdzierniku
odby³y siê warsztaty dla m³odzie¿y,
które poprowadzi³a Jadwiga Jêdrzejczyk, malarka i instruktor plastyki. Na kilku zajêciach m³odzi
artyœci zapoznali siê z zasadami
tworzenia dzie³a, technik¹ akwareli i rysunku patykiem i tuszem,
malowali pejza¿, martw¹ naturê
i studium drzewa. W listopadzie
najciekawsze prace zosta³y zaprezentowane na wystawie “M³odzi
Tworz¹ Sztukê: Natura” w naszej
Galerii M³odych. Uczestnicy warsztatów wziêli te¿ udzia³ w wycieczce do Muzeum Narodowego
we Wroc³awiu i specjalnie przygotowanej dla nich lekcji muzealnej „Natura w sztuce”. Fina³em
programu by³ finisa¿ wystawy
prac warsztatowych, który odby³
siê 19 grudnia. Podczas tego spotkania m.in. obejrzeliœmy mate-

ria³y promuj¹ce nasz program prezentacjê multimedialn¹ przygotowan¹ przez Gimnazjum nr 1
oraz wybrane filmy nagrane podczas dzia³añ plastycznych, które
przedstawi³a Agnieszka Tworzyd³o,
koordynator Galerii M³odych.
Wkrótce zostanie utworzona strona
internetowa dokumentuj¹ca ca³oœæ
programu „M³odzi Tworz¹ Sztukê:
Natura”. Zostan¹ na niej zamieszczone informacje, zdjêcia oraz prezentacja multimedialna wykonana przez Gimnazjum nr 1 i relacja
filmowa zrealizowana przez Gimnazjum nr 2.
B.L.
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Koncert w chojnowskiej farze
Chojnowski chór “Skoranta”, dzia³aj¹cy na co dzieñ w ramach MOKSiR,
zaprosi³ 6 stycznia na tradycyjny ju¿, doroczny koncert kolêd. W koœciele
pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a mo¿na by³o pos³uchaæ “Skoranty”
zarówno w dobrze wszystkim znanych utworach, jak: “Dzisiaj w Betlejem”,
“Wœród nocnej ciszy” czy “Mizerna cicha...” splecionych muzycznie
z tymi rzadziej wykonywanymi pastora³kami jak np. “Jam jest dudka”.
Rzêsiste brawa na zakoñczenie koncertu by³y chyba najlepsz¹ form¹
oceny pracy i kunsztu wykonawców.
sh
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Wizyta w Danii
Dania to dla przeciêtnego Polaka Hans Christian
Andersen, klocki Lego, Gang Olsena, piwo
Carslberg, a co niektórzy pamiêtaj¹ pewnie
jeszcze zespó³ “Aqua” i przebój “Barbie Girl”.
Jeœli poznamy ten kraj nieco bli¿ej bêdziemy
mile zaskoczeni przyjazn¹ atmosfer¹, uœmiechem
i otwartoœci¹ jego mieszkañców, tysi¹cami
rowerów, którymi Duñczycy je¿dz¹ bez wzglêdu
na pore roku i architektur¹ pozbawion¹ co
prawda “drapaczy chmur”, za to pe³n¹ zabytkowych budowli, gdzy¿ Dania nie ucierpia³a
w czasnie II Wojny Œwiatowej. Duñczycy
uchodz¹ za najszczêœliwszych Europejczyków
i takie te¿ wra¿enie mo¿na by³o odnieœæ
w czasie spotkañ z nimi.
Historia kontaktów z Dani¹ dla Gimnazjum
Nr 2 im. Miko³aja Kopernika datuje siê od
roku 2010 kiedy to grupa uczniów pod opiek¹
Pani Pauliny Rajczakowskiej odwiedzi³a rówieœników z duñskiej szko³y w Humlebaek. Pani
Paulina Rajczakowska w czasie praktyki pracowa³a w tej szkole ucz¹c angielskiego i tak
zosta³y nawi¹zane pierwsze kontakty, bardzo
trwa³e, jak siê póŸniej okaza³o z Pani¹ Karin
i Klausem Volck. Dla uczniów pocz¹tkowo
by³a to komunikacja mailowa i wideokonferencje przy u¿yciu komunikatora Skype,
a potem wspomniany wyjazd na zaproszenie
duñskiej szko³y. Chojnowska m³odzie¿ mia³a
okazjê zwiedziæ Kopenhagê, Helsignore gdzie
znajduje siê s³ynny zamek, na którym rozgrywa siê akcja “Hamleta”, a tak¿e uczestniczyæ
w wielu ciekawych spotkaniach, które przyczyni³y siê do nawi¹zania nowych znajomoœci.
Takie by³y nieformalne pocz¹tki. Poniewa¿
jednak atmosfera i wzajemne kontakty rozwija³y siê bardzo dobrze przysz³a pora na sformalizowanie tej wspó³pracy.
W dniach 6-9 grudnia 2012 w Danii na zaproszenie Burmistrza Thomasa Lykke Petersena
z Kokkedale przebywa³a oficjalna delegacja
z Chojnowa w sk³adzie: Burmistrz Chojnowa

Jan Serkies, Dyrektor Gimnazjum Nr 2 Andrzej
Urban i Pani Paulina Rajczakowska, która
oprócz przygotowywania wyjazdu po stronie
polskiej by³a równie¿ t³umaczk¹.
Wizyta zaczê³a siê od spotkania na Ratuszu
w Kokkedal, gdzie powita³ nas Burmistrz
Thomas Lykke Petersen oraz koordynator
kontaktów miêdzynarodowych Pan Lone
Hagen. Spotkanie up³ynê³o w bardzo mi³ej
atmosferze, a pierwsze lody zosta³y szybko
prze³amane. Obydwaj burmistrzowie wymienili siê doœwiadczeniami z pracy samorz¹dowca,
podobieñstwami i ró¿nicami organizacyjnymi
jakie istniej¹ w obu pañstwach. Dania, jako
kraj wyspiarski ma czêste problemy z powodziami. W Kokkedale zaczyna siê realizacja
wa¿nego projektu, którego zadaniem jest
utworzenie w miastach systemu kana³ów,
strumyczków i zbiorników przeciwpowodziowych tak wkomponowanych w architektórê
miasta aby oprócz g³ównego zadania, czyli
odprowadzenia nadmiaru wody uzyskiwaæ
ciekawy efekt estetyczny. By³a okazja na to
¿eby zobaczyæ wszystkie projekty jeszcze przez
rozstrzygniêciem konkursu. Na zakoñczenie
spotkania Burmistrz Jan Serkies oficjalnie
z³o¿y³ zaproszenie do rewizyty i zosta³o ono
chêtnie przyjête przez Burmistrza Thomasa
Lykke Petersena. Planowany termin rewizyty
to 27-30 maja 2013 roku. W tych dniach
Chojnów odwiedzi delegacja z Danii, w której
sk³ad bêdzie wchodzi³a równie¿ 19.osobowa
grupa uczniów klasy 8 ze szko³y w Mumlebaek,
czyli rówieœników naszych gimnazjalistów.
W zwi¹zku z tym kolejnym punktem wizyty
by³y odwiedziny w zaprzyjaŸnionej szkole,
gdzie delegacjê powita³ dyrektor Pan Frank
Jensen wraz z zastêpc¹ Panem Janem Niemeyerm
a rolê przewodniczki pe³ni³a Karin Volck,
nauczycielka angielskiego, która ju¿ wielokrotnie goœci³a w Chojnowie. Potem by³o
spotkanie z uczniami klasy, która w maju nas

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 6 miasta
Chojnowa (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 12 lutego
2013 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 na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 6 lutego 2013 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wnie-sienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
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odwiedzi, Pani Paulina Rajczakowska wrêczy³a uczniom kartki œwi¹teczne wykonane
przez ich równieœników z Polski a uczniowie
z duñskiej szko³y przekazali listy, w których
przedstawiali siebie oraz swoje zainteresowania. Potem by³ czas na zadawanie wielu pytañ
na które odpowiada³ Burmistrz, Dyrektor
szko³y i Pani Paulina. M³odzie¿ w duñskich
szko³ach jest wielonarodowa, oprócz Duñczyków w odwiedzonej klasie spotkaæ mo¿na
by³o uczniw z USA, Tajlandii, Turcji a nawet
i z Polski, jak Jan, który uczy siê tu od piêciu
miesiêcy i w przerwie da³ nam minikoncert
na pianinie.
W czasie wolnym by³a okazja zwiedziæ Kopenhagê, Helsignore z monumentalnym zamkiem Hamleta a nawet odwiedziæ Szwecjê, do
której promem p³ynie siê z Helsignore 20
minut. W przysz³ym roku bêdzie okazja do
pokazania naszych piêknych miejsc goœciom
z Danii i do rozwijania tak dobrze rozpoczêtej wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ
ze wzajemn¹ korzyœci¹.
(gim)

nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu. 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 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 540,00 z³ - dot. dz. 185/13,
500,00 z³ - dot. dz. 185/14, 590,00 z³ - dot. dz. 185/18, 530,00 z³ - dot.
dz. 185/19 i 520,00 z³ - dot. dz. 185/20. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906
2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 czerwca 2012 r., drugi 5 wrzeœnia 2012 r.,
trzeci 23 paŸdziernika 2012 r.
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 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Spotkanie ze œw. Miko³ajem w Œwiebodzicach
Ju¿ ponad 20 lat uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
organizuj¹ spotkanie z Miko³ajem pensjonariuszom Domu Pomocy
Spo³ecznej w Œwiebodzicach, który prowadz¹ Siostry Szkolne de Notre
Dame. Mieszkañcami tego domu s¹ ch³opcy w wieku od jednego roku
do kilkudziesiêciu lat. Wiêkszoœæ z nich dotkniêta jest ciê¿kimi,
nieuleczalnymi chorobami lub pozbawiona mi³oœci rodzicielskiej.
Zanim m³odzie¿ wyruszy³a ze swoj¹ wizyt¹, bardzo ciê¿ko pracowa³a.
Uczniowie ze szko³y przy ulicy Wojska Polskiego sprzedawali w³asne
wypieki. Koncert charytatywny pod has³em „Nie jesteœ sam” niestety
nie móg³ siê odbyæ, ale m³odzie¿ przekaza³a zebrane pieni¹dze i pluszowe maskotki. Uczniowie ze szko³y przy ulicy Witosa kwestowali na
ten cel wœród firm i mieszkañców Chojnowa. Nie by³o to ³atwe zadanie.
W tym roku z pomoc¹ przyszli uczniowie Gimnazjum nr 2, którzy
wraz z pani¹ katechetk¹ zorganizowali zbiórkê maskotek. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ te¿: dwa chojnowskie supermarkety Netto i Intermarche, wiele firm, osób prywatnych i nauczyciele Powiatowego
Zespo³u Szkó³.
W rezultacie: grosz do grosza, zabawka do zabawki, koszulka do
koszulki i zebra³ siê pokaŸny stos prezentów, którymi mo¿na by³o
obdarowaæ tych, którzy niecierpliwie czekali na wizytê œw. Miko³aja.
Dziêki ofiarnoœci wszystkich, ka¿de dziecko indywidualnie mog³o
otrzymaæ paczkê ze s³odyczami i mi³ego pluszaka, a starsi pensjonariusze zegarki, z których byli bardzo dumni.
5 grudnia, pe³en m³odzie¿y bus, wyruszy³ do Œwiebodzic. Œw. Miko³aj
przyby³ z prezentami! Chwili tej towarzyszy³y radoœæ i wzruszenie.
Do wyznaczonej sali zosta³y wniesione piêknie zapakowane prezenty.
Miko³aj dŸwiga³ ciê¿ki wór. S³ychaæ by³o dzwoneczki. Odby³o siê
przedstawienie przygotowane przez uczniów. Do uczestnictwa w nim
zaproszeni zostali wszyscy obecni. Zapalali gwiazdki na niebie, szumieli jak mroŸny, zimowy wiatr, podawali r¹czki wielkiemu misiowi,
grozili palcem z³emu wilkowi i czêstowali siê orzeszkami wiewióreczki
Œnie¿ki.
Potem Miko³aj i przyby³a m³odzie¿ zostali porwani na pokoje. Miko³aj
chodzi³ od ³ó¿ka do ³ó¿ka, dotyka³ miejsca spoczynku i zabawia³ dzieci.
A one wchodzi³y na jego kolana, przytula³y siê, g³aska³y po brodzie,
poci¹ga³y za szaty, jakby chcia³y sprawdziæ, czy to rzeczywiœcie przyby³
do nich ktoœ wyj¹tkowy. Potem jeszcze wspólny poczêstunek, ciche
dŸwiêki kolêd, rozmowa z Siostrami, przekazanie zebranych pieniêdzy,
po¿egnanie, obietnica powrotu za rok i jakaœ ogromna radoœæ podczas
drogi powrotnej, s³oñce i œpiew. Tej wizyty nikt z obecnych nie zapomni.
(pzs)

Organizatorzy tegorocznego wyjazdu serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia:
Netto Sp.z o.o., Intermarche, Sklep „Smyk” Ma³gorzata Darmoros, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowo Handlowe
„OSKAR” Jerzy Uziêb³o, PHU El¿bieta Ficek, „Jubiler” s.c., Sklep Sportowo-Turystyczny Jan Rudziak i Zenon Rudziak
SP.C., Bar Popularny Maria Bu³at i Waldemar Czapski, Salon Fryzjerski Alicja Koz³owska, Sklep Przemys³owy „Metalik”
Maria Dymin, PHU „Polers” A. Kaczmarek i S-ka Spó³ka Jawna, Sklep Wielobran¿owy El¿bieta Gdula, Ma³a Gastronomia
Ewa Rudnicka, P.H.U.:”Claudia” Robert Oleœ, Blacharstwo, lakiernictwo Czes³aw Ginda, Mega Spó³ka Cywilna, Sklep
Wielobran¿owy „Radiola” s.c. Stanis³awa Szulakowska, Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowo-Produkcyjne Eksport-Import
Czes³aw Pi¹tek, prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Ewa Gabrek-Kryñska, PPUH Jan Kryszczuk, CukiernictwoPiekarnictwo Stanis³aw Kryszczuk, PHU „Anna” Anna Jadach, Zak³ad Skórzany Wyrobów „Kobo” Marian Kostyszyn,
Kolory RM Dariusz Miko³ajski, Studio Multimedialne Rivendell Justyna Piróg, PHU „GB”, Optyk Barbara Sa³uga,
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Ma³gorzata Sajnóg, Sklep Wielobran¿owy Grzegorz Domerecki, Sklep Wielobran¿owy
Przemys³owy „ARA” Wanda Rosa, Mechanika Maszyn Biurowych Sprzeda¿ Maszyn, Artyku³ów Biurowych i Papierniczych
W³adys³aw Szyde³ko, Prywatna Pracownia Protetyki Stomatologicznej Urszula Kosiñska, Sklep Zoologiczno-WêdkarskoSportowy Daniel Milewicz, Foto-Studio-Bijak. Darczyñcami by³y te¿ osoby prywatne: Ma³gorzata Cz³onka, Mariona
Jakubowska-Ni¿niak, Agnieszka Metanowska, Anna Wolska, Aneta Kozerska, Danuta Wojak, Daniel Osadkowski, Anna
Walasik, Agnieszka Dwojak, Monika Kañczuga, Jakub S³ota, Irena Gil, S³awomir Kot, Ewa Pelc, Beata Pi¹tek, Dariusz
Jarz¹b, Halina Bieñ, Robert Jastrzêbski, Ewa Kaczmarek, Roman Sawicz, Ma³gorzata Krzywda i inni.
(Przepraszamy za ewentualne pomy³ki lub pominiêcia z powodu nieczytelnych zapisów).
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Ognisko gra i œpiewa

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim nr 3?
Wigilia w przedszkolu
We œrodê, 19 grudnia w naszym przedszkolu
by³o radoœnie i przytulnie. Dzieci obchodzi³y
Wigiliê w swoich grupach. Ka¿dy by³ odœwiêtnie ubrany, przyniós³ coœ dobrego na
wigilijny stó³. Wystrój sal i sto³ów podkreœla³
œwi¹teczny nastrój .Ten uroczysty moment
poprzedzi³ koncert z³o¿ony z utworów rozrywkowych, arii operetkowych oraz kolêd

Akcja - GÓRA GROSZA 2012
rozliczona i zakoñczona
Po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola
wziê³y udzia³ w XIII edycji akcji Góra Grosza,
zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz
Dom. Celem akcji by³o zebranie funduszy
na pomoc dzieciom osieroconym i uœwiadomienie przedszkolakom, ¿e nawet najdrobniejsze,
wspólnie zebrane monety mog¹ wspomóc
najbardziej potrzebuj¹cych rówieœników
w ca³ej Polsce. Przez dwa tygodnie dzieci
naszego przedszkola z du¿ym zaanga¿owaniem
zbiera³y grosiki. Uda³o nam siê zebraæ prawie
38 kg ¿ó³tych grosików, o ³¹cznej wartoœci
530,98 z³!!! Cieszy nas fakt, i¿ dzieci chc¹
i potrafi¹ dzieliæ siê z innymi, ¿e nie s¹ obojêtne
na ludzk¹ krzywdê. Kolejny raz nasze przedszkolaki wraz z rodzicami nie zawiod³y nas.

w wykonaniu zespo³u muzycznego - Antrakt.
Po koncercie wszyscy udali siê do swoich
sal, gdzie prze³amali siê op³atkiem, sk³adali
sobie ¿yczenia i zasiedli do wspólnej Wigilii.
Wspólne œpiewanie kolêd oraz s³odki poczêstunek wprowadzi³ wszystkich w radosny nastrój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Koncert kolêd, jaki Spo³eczne Ognisko Muzyczne
daje ka¿dego roku w okolicach Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, to nie tylko prezentacja m³odych
talentów, ale tak¿e prezent dla bliskich i pokaz
rozwijanych tu umiejêtnoœci.

Wystêp uczniów nie ogranicza siê wy³¹cznie do
instrumentalnych popisów. Kolêdy na gitarê, pianino,
skrzypce, akordeon, m³odzie¿ uzupe³nia wokalem.
Koncert pe³en emocji i wzruszeñ, wszystkich
nastroi³ œwi¹tecznie i wspaniale zaakcentowa³
zbli¿aj¹ce siê rodzinne œwiêta.
eg

Œwietlicowe spotkanie z kolêd¹
Ju¿ po raz drugi w œwietlicy szkolnej SP4, 18 grudnia 2012r, odby³o siê „Œwietlicowe spotkanie
z kolêd¹”, podczas którego uczniowie naszej
szko³y zaprezentowali siê przed swoimi kole¿ankami i kolegami oraz zaproszonymi goœæmi.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê powitaniem wszystkich uczestników spotkania i zaproszeniem do
wspólnego kolêdowania. Nastêpnie g³os zabra³
ks. Jaros³aw Górecki, który wprowadzi³ uczestników spotkania w atmosferê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz symbolicznie podzieli³ siê op³atkiem. Klimat rozpoczynaj¹cego siê koncertu podkreœla³ wystrój sali, przygotowanej przez uczniów
klas drugich ze œwietlicy oraz ich wychowawców.
W przygotowanie wystêpów wokalno-muzycznych
zaanga¿owa³y siê panie: Ró¿a Paku³a i Agata
Koziar ze Spo³ecznego Ogniska Muzycznego
w Chojnowie, do którego uczêszczaj¹ wystêpuj¹cy w koncercie uczniowie.
W tym roku, po raz pierwszy zaprezentowane
zosta³y równie¿ wiersze zwi¹zane z tematyk¹
bo¿onarodzeniow¹.
Mi³ym akcentem uroczystoœci by³o wspólne odœpiewanie kolêdy „Wœród nocnej ciszy” przy

akompaniamencie duetu gitarowego Darii Opieli
i Kamila Saji, duetu skrzypcowego Wellema
Kerstensa i Wiktora Cieœli oraz fortepianu Kingi
Chocho³owicz.
Zesz³oroczne ¿yczenie pani dyrektor El¿biety
Borysewicz, która zachêca³a uczniów do rozwijania
talentów muzycznych, spe³ni³o siê, o czym œwiadczy
liczba uczniów chc¹cych rozwijaæ swoje zainteresowania muzyczne w chojnowskim Ognisku
Muzycznym i ich liczebnoœæ podczas koncertu.
Pani dyrektor doceni³a ich trud w przygotowanie
wystêpu i ¿yczy³a im dalszych sukcesów.
Na zakoñczenie spotkania gospodarze - dzieci
z klas drugich ze œwietlicy, wrêczy³y goœciom
przygotowane przez siebie drobne upominki,
wykonane w ramach zajêæ œwietlicowego kó³ka
plastycznego.
Serdeczne podziêkowania sk³adam p. Ró¿y
Pakule i p. Agacie Koziar, za zaanga¿owanie
z jakim przygotowa³y uczniów do wystêpu oraz
wszystkim uczniom bior¹cym udzia³ w koncercie.
Dorota Chopkowicz

Warto byæ wytrwa³ym
- mini felietonik Pocz¹tek tego roku to czas podsumowañ. Co w chojnowskiej kulturze przyku³o uwagê w roku ubieg³ym? To bêdzie typowo subiektywny rys i przyk³ad.
W paŸdzierniku ub.r. w legnickim
MCK - odby³y siê eliminacje do
Dolnoœl¹skiej Ligi Przebojów. Profil
pomys³u, identyczny jak w tvnowskim X Factorze. Jak¿e przyjemnie
by³o ogl¹daæ reporta¿ z tego konkursu, wyemitowany w TVP3. Zaprezentowali siê tam wówczas chojnowscy przedstawiciele: zespo³y
muzyki dawnej ALL ANTICO
i grupa taneczna KARAMBOL.
Obydwie wizytówki MOKSiRu te
eliminacje zaliczy³y. Mi³o by³o s³uchaæ jurorów nt. wystêpów naszych
grup. Mo¿na zatem w Chojnowie
coœ zasiaæ, a potem zbieraæ plony.
Sukces na skalê regionaln¹ jest
w zasiêgu rêki. Poparte to jednak
musi byæ ciê¿k¹ prac¹ oraz pasj¹.
Bez tych dwóch czynników w ¿yciu
nic siê nie zdobêdzie.
To co siê sta³o jesieni¹ w legnickim
MCK, nale¿y uznaæ za sukces.
Z ma³ych szczêœæ nale¿y siê przecie¿ cieszyæ.
P.M.
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Œwi¹teczny spektakl
20 grudnia w Miejskim Oœrodki Kultury Sportu
i Rekreacji mieliœmy okazjê obejrzeæ jase³ka
szkolne przygotowane przez siostrê Agnieszkê
Mêdlewicz przy wspó³pracy z p. wicedyrektor
Gra¿yn¹ Klucznik i Mari¹ Pêkal¹. Wyst¹pili
w nich uczniowie z klas I-VI Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
Historia biblijnego narodzenia Jezusa zosta³a
przeniesiona do czasów wspó³czesnych. Umiejscowiona w takiej scenerii pokaza³a ponadczasowoœæ wydarzeñ sprzed 2000 lat.
Celem organizatorów by³o równie¿ ukazanie
coraz trudniejszego kontaktu z prawdziwym
przes³aniem prze¿ywania istoty Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, a tak¿e oddalania siê od polskiej
tradycji i œwiêtowania przyjœcia Zbawiciela
na œwiat. Inscenizacja bo¿onarodzeniowa
wype³niona starann¹ recytacj¹, poczuciem rytmu
tanecznego i talentem wokalnym wystêpuj¹cych,
zaanga¿owa³a ca³¹ publicznoœæ, która chêtnie
w³¹cza³a siê do œpiewania piêknych polskich
kolêd. Tym sposobem m³odzi aktorzy wraz
z widowni¹ mieli okazjê nie tylko cofn¹æ siê do

DO WYNAJÊCIA
w atrakcyjnym miejscu Chojnowa
powierzchnie
hurtowo-magazynowo-produkcyjne
od 100 do 2700 m2,
wszystkie media, zadaszone
rampy, solidna,
stabilna umowa najmu.

Wiadomoœæ: tel. 606 744 998.

czasów Jezusa, ale tak¿e przypomnieæ sobie
okolicznoœci przyjœcia Mesjasza na œwiat.
Tajemnica Bo¿ej Dzieciny w zrozumia³ej dla
dzieci oprawie s³ownej, bogato przeplatana
tañcem anio³ów i pastuszków ze œpiewami
postaci odwiedzaj¹cych ¿³óbek Maleñkiego
bardzo wszystkim przypad³a do gustu.
Jase³ka efektownie zakoñczy³y chóralne œpiewy
zespo³u wokalnego prowadzonego przez
p. M. Pêkalê. Nastrój wytworzony przez wspaniale przygotowanych aktorów, a tak¿e oryginalna dekoracja da³y mo¿liwoœæ prze¿ycia g³êbokiej duchowej odnowy i poczuæ prawdziwoœæ
narodzin Syna Bo¿ego, nie w ubogim ¿³obie,
lecz w sercach ludzi.
Dziêkujemy wszystkim organizatorom oraz wystêpuj¹cym za piêkn¹ kreacjê aktorsk¹ oraz atrakcyjn¹ formê ukazania Cudu Nocy Betlejemskiej.

S³owa podziêkowania kierujemy równie¿ w stronê
dyrektora MOKSiR-u - p. Stanis³awa Horodeckiego za udostêpnienie sali oraz panów
akustyków, którzy zawsze czuwaj¹ nad
jakoœci¹ odbioru tego, co siê dzieje na scenie.
Anna Pauch

ze stron chojnowianka.futbolowo.pl
Zawodnik Korony Kielce
na treningu m³odzików
W ostatnim treningu zespo³u rocznika 2000
i m³odszych, prowadzonego przez trenera Piotra
Seheniewicza, uczestniczy³ pi³karz Korony Kielce
£ukasz Sierpina, mieszkaniec Rokitek, by³y
zawodnik m.in. Czarnych Rokitek, a ostatnio
KS Polkowice. Wykorzystuj¹c przerwê
w rozgrywkach oraz treningach ekstraklasowej
Korony Kielce uda³o siê zaprosiæ £ukasza do
Chojnowa. Tym samym sprawi³ m³odym
adeptom futbolu wielk¹ niespodziankê.
Zanim rozpoczê³y siê zajêcia nasz goœæ w kilku
zdaniach przedstawi³ siê m³odszym kolegom,
a na pytanie, co trzeba zrobiæ, aby zagraæ
w ekstraklasie, odpowiedzia³, ¿e poza talentem
najwa¿niejsza jest praca czyli solidne przyk³adanie siê do zajêæ...
Po krótkiej pogawêdce przeszliœmy do czêœci
wstêpnej treningu, czyli rozgrzewki ogólnorozwojowej. Nastêpnie ch³opcy doskonalili w dwójkach przyjêcie i zagranie pi³ki wewnêtrzn¹
czêœci¹ stopy z elementem strza³u, a na koniec

rozegrali wewnêtrzn¹ grê, w której aktywnie
uczestniczy³ nasz goœæ. Rywalizacja z £ukaszem
sprawia³a ch³opakom wielk¹ radoœæ, byli oni
pod wra¿eniem jego umiejêtnoœci.
Po treningu zawodnik Korony rozda³
ch³opakom pami¹tkowe plakaty oraz swoje
zdjêcia z autografem. By³ tak¿e zachwycony
gr¹ m³odych zawodników Chojnowianki,
którzy - jak stwierdzi³ - nie bez powodu radz¹
sobie œwietnie w lidze, a tak¿e w przeró¿nych
pi³karskich turniejach.
£ukaszowi dziêkujemy za przybycie do Chojnowa i ¿yczymy w Nowym Roku sportowych
sukcesów.

Terminy rozpoczêcia
rundy wiosennej
OZPN w Legnicy na swojej stronie internetowej
poda³ terminy rozpoczêcia rundy wiosennej dla
poszczególnych zespo³ów. Nasza pierwsza
dru¿yna wystêpuj¹ca w A klasie zapocz¹tkuje
rundê wiosenn¹ meczem w Chojnowie z Dêbem
Siedliska 16 marca 2013r. M³odziki i trampkarze zmagania na boisku trawiastym zaczn¹
6 kwietnia w Z³otoryi.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam dom - Osiedle Wyspiañskiego
w Chojnowie - do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
niezabudowanych, po³o¿onych przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie:

Sprzedam dom w Starym £omie wraz
z zabudowami, dzia³ka 1ha, sad studnia garaz
i woda miejska 155tys.
Wiadomoœæ: tel. 506-088-140.
Sprzedam mieszkanie 49m 2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, IIIp., ciep³e, s³oneczne z ogrzewaniem gazowym. Do mieszkania nale¿y
sucha piwnica oraz komórka strychowa. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 27 m2
do remontu w starym budownictwie. Istnieje
mo¿liwoœæ powiêkszenia powierzchni mieszkalnej. Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 37,60 m2,
2 pokoje, ³azienka, kuchnia, przedpokój, niskie
op³aty, atrakcyjna cena.
Wiadomoœæ: tel. 698-896-887 lub 792-018-590.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, 42m2, w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.
Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie, pow. 36,3 m2, IVp., w Chojnowie. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76-81-87-520.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach na I piêtrze
œrodkowe, ciep³e o powierzchni 38,5 m2 plus
gara¿, po atrakcyjnej cenie 50.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Zamieniê gospodarkê (Stary £om - Os³a
124, 2 ha, dom, stodo³a, gara¿) na mieszkanie
2.pokojowe z kuchni¹ na parterze lub I piêtrze.
Wiadomoœæ: tel. 668- 357-339.

Praca
Chêtnie zaopiekujê siê starsz¹ osob¹ na
terenie Chojnowa. Posiadam doœwiadczenie
zawodowe i dyplom opiekuna medycznego.
Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Michowie.
Wiadomoœæ: tel. 795-105-327 lub 504-700-904.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ulicy Zielonej (ko³o
tartaku) o pow 28m2. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 534-289-636.

Us³ugi
Warsztat samochodowy œwiadczy solidne
i niedrogie us³ugi w zakresie napraw g³ównych
i bie¿¹cych oraz blacharskich. Wiadomoœæ:
tel. 607-922-406.
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Na dzia³kach znajduj¹ siê pojedyncze
drzewa. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym
postêpowaniu (nie dotyczy drzew i krzewów owocowych).
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej.
Przez dzia³ki przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej (gazowa, ciep³ownicza-nieczynna).
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich dostêp w celu ich
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 13 lutego 2013 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 7 lutego
2013 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
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 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 780,00 z³ - dot. dz. 466/2, 660,00 z³ - dot. dz. 466/3. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020
Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 9 paŸdziernika 2012 r.
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 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A
po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym
przy ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla
której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest
jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywcy lokalu wraz z nabyciem lokalu przejmuj¹ wszelkie dotychczasowe zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu na remont budynku, w
udziale przypadaj¹cym na dany lokal.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 lutego 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 6 lutego 2013 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. 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
z póŸn. zm./. 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. O wysokoœci
post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 800,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001
4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 21 lutego 2012 r., drugi
8 maja 2012 r., trzeci 6 wrzeœnia 2012 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 14.01.-06.02.2013 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze
dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w
pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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