D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e
”
h.
.C
G
“
r.
er
m 13
u
n
0

y
2
pn 2.
0
tê
.
s
Na 08

NR 02 (781) ROK XX 25.01.2013 CENA 1,60 z³
M³odzi-przedsiêbiorc(z)y
„Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan

Skromne, ale cenne - 21 fina³ WOŒP w Chojnowie
Za wsparcie Orkiestry dziêkujemy wszystkim, którzy w³o¿yli w fina³ jak¹kolwiek cegie³kê.

Jestem szefow¹
- Ania w gronie finalistek!
Spoœród 360 uczennic szkó³ ponadgimnazjalnych,
wy³oniono 20 finalistek.

NIEWINNI – to podstawa
Jednym z podstawowych dañ w muzycznym
menu “Jubilatki” jest trio akustyczne Niewinni
- frakcja w bluesrockowej formacji Twistersi.

Supermarket z przedstawieniem
W pi¹tek, 18 stycznia dla najm³odszych mieszkañców Chojnowa
ze œwi¹tecznym przedstawieniem zatytu³owanym „Zimowa uk³adanka”,
wyst¹pi³ Teatr Wariaté.

Pierwsza w tym roku
Wystawa pt. „Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”, to prezentacja prac plastycznych wychowanków Zespo³u Placówek Specjalnych w Legnicy,
uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach oraz uczestników Warsztatów Zajêciowych w Chojnowie.
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Po¿ar na Kolejowej
Oko³o piêciu godzin trwa³a akcja gaszenia
dachu budynku przy ul. Kolejowej.
W miniony poniedzia³ek (21 stycznia), krótko
po godz. 18, w³aœciciel domu wezwa³ stra¿
po¿arn¹, po tym jak zauwa¿y³ ogieñ w jednym
z pomieszczeñ na poddaszu.
Na miejscu szybko zjawili siê stra¿acy, policja,
pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe i energetyczne. P³on¹³ dach domu, w którym mieszkaj¹ dwie rodziny, parter zajmuje sklep drogeryjny Schlecker.

fot. chojnow.pl

Dzia³ania ratunkowe utrudnia³a niska temperatura, obfite opady œniegu i póŸna pora dnia.
Z po¿arem walczy³o w sumie 53 stra¿aków
z Chojnowa, gminy Chojnów i Mi³kowic wspieranych przez zastêp ze Z³otoryi i Legnicy.
W tym czasie policja zabezpiecza³a teren wokó³
miejsca zdarzenia, pogotowie gazowe odciê³o
dop³yw gazu a energetyczne - pr¹du. Do
godz. 23 dogaszano zgliszcza, sprawdzano
obiekt kamer¹ termowizyjn¹. Podobne dzia³ania prowadzono jeszcze nastêpnego dnia.
Z nieoficjalnych ustaleñ wynika, ¿e przyczyn¹
po¿aru by³a nieszczelnoœæ przewodu kominowego. Sprawê obecnie bada bieg³y. Wiadomym
jest natomiast, ¿e spaleniu uleg³o 350 m2 dachu,
a straty wstêpnie oszacowano na 100 tys. z³.
Na szczêœcie nikt z lokatorów tego domu nie
ucierpia³, a dziêki szybkiej interwencji rozmiar
szkód materialnych zredukowano do minimum.

ChSMP zaprasza
Cz³onkowie Chojnowskiego Stowarzyszenia
Miast Partnerskich ju¿ dziœ serdecznie zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na spotkanie z europos³ank¹ , która w odpowiedzi na
zaproszenie Stowarzyszenia odwiedzi nasze
miasto 26 kwietnia. Wizyta eurodeputowanej
dotyczyæ bêdzie 9.letniej przynale¿noœci Polski
do Unii, st¹d te¿ debata na temat wp³ywu UE
na pojedynczego obywatela i konsekwencji
ewentualnego rozpadu Unii. Wstêp naturalnie
bezp³atny. O szczegó³ach bêdziemy jeszcze
informowaæ.
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4 czerwca natomiast do Chojnowa przyjad¹
przedstawicielki niemieckiego Stowarzyszenia
Frauen auf dem Weg nach Europa z Goerlitz.
„Kobiety Europy”, zaprzyjaŸnione z chojnowskim Stowarzyszeniem pragn¹ podyskutowaæ z mieszkañcami o pomocy dla osób
upoœledzonych i niepe³nosprawnych oraz
o sytuacji oœwiatowej w obu naszych krajach.
Ustalono ju¿ tak¿e termin wizyty mieszkañców
Egelsbach - naszego miasta partnerskiego.
Kilkudziesiêcioosobow¹ grupê Niemców goœciæ
bêdziemy od 12 do 16 czerwca. W fazie projektowej jest obecnie program wizyty, który
cz³onkowie Stowarzyszenia za ka¿dym razem
opracowuj¹ bardzo szczegó³owo dbaj¹c by
niós³ ze sob¹ przekaz edukacyjny - historyczny, ekologiczny, spo³eczny i krajoznawczy.
Spotkania mieszkañców obu miast odbywaj¹
siê ju¿ od siedmiu lat. Ten czas pozwoli³ na
zawi¹zanie trwa³ych, pielêgnowanych przyjaŸni. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie,
aby w dowolnej chwili do³¹czyæ do Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich zainteresowanych odsy³amy pod numer telefonu 76 818-66-84.

Kto najlepszym sportowcem?
G³osowanie w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera „Gazety Legnickiej 2012 roku” i portalu lca.pl trwa ju¿ na dobre.
Laureatów poznamy 8 lutego. Tymczasem
wci¹¿ mo¿emy glosowaæ na swoich faworytów.
Aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, nale¿y
wys³aæ pod numer 71480 SMS o treœci
TYP.SMC.X w miejsce X wpisuj¹c symbol
oznaczaj¹cy wybran¹ opcjê (numer kandydata).
Koszt wys³ania SMSa to 1.23 z³ z VATem.
1. Alicja Malik - pi³ka rêczna, UKS JEDYNKA
2. Pola Rokus - pi³ka rêczna, UKS JEDYNKA
3. Marcin Krupa - pi³ka no¿na, KS CHOJNOWIANKA
4. Bartosz Haniecki - pi³ka no¿na, KS CHOJNOWIANKA
5. Przemys³aw Kaczmarek - kolarstwo, UKK
ORIENS MTB
6. Sandra Traczyk - kolarstwo, UKK
ORIENS MTB
7. Kamil Mroczkowski - boks, LBK CHAMPION
8. £ukasz Niemczyk - boks, LBK CHAMPION
9. Jerzy Pud³o - szachy, MDK DANY
CHOJNÓW
10. Daria Szymañska - jeŸdziectwo WKKW,
Klub JeŸdziecki Jaroszówka
O tytu³ Mistrza
Na pocz¹tek ferii zimowych MOKSiR zaplanowa³ turniej o tytu³ Szachowego Mistrza
Chojnowa wœród uczniów szkó³ podstawowych.
26 stycznia zapraszamy mi³oœników i sympatyków tej królewskiej gry do sali edukacyjnej Domu Schrama od godz. 10.00. Aby
wzi¹æ udzia³ w turnieju nale¿y do 24 stycznia br.
do godz. 15.00 zg³osiæ chêæ udzia³u w sekretariacie SP3, SP4, b¹dŸ te¿ w MOKSiR.

Akademia Czystych R¹k Carex
Infekcje uk³adu oddechowego i pokarmowego
s¹ jednym z g³ównych powodów nieobecnoœci
dzieci w szkole, a nieodpowiednia higiena
r¹k i uk³adu oddechowego przyczynia siê do
rozprzestrzeniania wirusów i bakterii odpowiedzialnych za te infekcje. W ramach realizacji
programu "Akademia Czystych R¹k Carex"
14 stycznia w SP3 odby³o siê spotkanie z pielêgniark¹ pani¹ Gra¿yn¹ Mazur. Zajêcia
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
Zakoñczy³y siê zredagowaniem has³a "Czyste
rêce, zdrowia wiêcej" i zachêceniem dzieci do
jego wdro¿enia.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
informuje, ¿e
wszelkie awarie na sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
na terenie miasta
nale¿y zg³aszaæ pod numerem
telefonu 76 818-83-95
(Stacja Uzdatniania Wody
przy ul. Bielawskiej).
Telefon dostêpny przez ca³¹ dobê.

Kalendarz imprez miejskich
styczeñ - luty
24 stycznia - “Wyraziæ siebie: Almanach
Chojnowskiego Klubu Literackiego” - promocja
publikacji wydanej przez MBP w Chojnowie
- Dom Schrama, godz. 18.30
26 stycznia - Pracownia wokalna sympatykom
i przyjacio³om - Dom Schrama, godz. 17.00
26 stycznia - turniej o Szachowego Mistrza
Chojnowa - Dom Schrama, godz. 10.00
28 stycznia - 1 lutego - “Ferie z Bibliotek¹”zajêcia czytelnicze, artystyczne i multimedialne
- Miejska Biblioteka Publiczna (szczegó³y
str. 7)
28 stycznia - 1 lutego - Ferie zimowe - Dom
Schrama, MOKSiR, (szczegó³y str. 7)
4 - 8 lutego - Ferie zimowe - Angielski na
weso³o - Dom Schrama - zajêcia odp³atne
14 lutego - Walentynki 2013 - rozstrzygniêcie
konkursu literacko-plastycznego, wystawa
- Dom Schrama,
22 lutego - Wystawa zdjêæ pracowni
fotograficznej - Dom Schrama.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Chmielnej w Chojnowie,
oznaczonej numerem geodezyjnym 460/5 o pow. 7746 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.
Cena wywo³awcza - 1.895.000,00 z³ (w tym VAT 23%).
Wadium - 379.000,00 z³.
Opis nieruchomoœci: dzia³ka zlokalizowana w kwartale ulic G³owackiego,
Reymonta, Ogrodowa i Chmielna, kszta³t dzia³ki regularny, zbli¿ony do prostok¹ta, teren p³aski, poroœniêty traw¹ i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym
postêpowaniu (nie dotyczy drzew i krzewów owocowych). W s¹siedztwie,
w wymienionych ulicach, znajduj¹ siê sieci: wodoci¹gowa, elektryczna,
gazowa, kanalizacyjna. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci kanalizacyjne.
Istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia instalacji przez i na koszt Nabywcy
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci w sposób technicznie mo¿liwy
i pozwalaj¹cy na efektywne zagospodarowanie dzia³ki. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Sprzedaj¹cy nie
odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomoœci.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
oznaczona symbolem 52MW/U/UPo, przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ oraz us³ugi komercyjne i us³ugi publiczne
oœwiaty. Lokalizacja us³ug w parterach budynków mieszkalnych lub jako oddzielne obiekty. Ustala siê ukszta³towanie zwartej pierzei po³udniowej przy
ul. Chmielnej, w ustalonej linii zabudowy 8 m od krawêdzi jezdni. Zabudowa maksimum 4-kondygnacyjna w tym poddasza u¿ytkowe. Wszelkie
zamierzenia uzgodniæ ze s³u¿bami ochrony konserwatorskiej. Gmina posiada dokumentacjê geotechniczn¹ dzia³ki. Przed przyst¹pieniem do przetargu
nale¿y zapoznaæ siê z wymienion¹ dokumentacj¹ i zapisami planu.
Nabywcê zobowi¹zuje siê do zakoñczenia realizacji zabudowy w stanie
surowym zamkniêtym w terminie 60 miesiêcy od nabycia nieruchomoœci.
Obci¹¿enia nieruchomoœci i zobowi¹zania wobec nieruchomoœci:
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ.
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 11.00 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
20 marca 2013 r. na konto - Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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¿ 18.950,00 z³.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. wniesienie wadium w wymaganym terminie - za dzieñ wniesienia wadium
uwa¿a siê datê wp³ywu na konto Gminy Miejskiej Chojnów,
2. przed³o¿enie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;
- w przypadku osób fizycznych - dowodu to¿samoœci;
- osoby fizyczne bêd¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim i posiadaj¹ce ustawow¹
wspólnoœæ maj¹tkow¹ przystêpuj¹ce do przetargu zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ
pisemne oœwiadczenie wspó³ma³¿onka o wyra¿eniu przez niego zgody na
nabycie nieruchomoœci po cenie wylicytowanej przez wspó³ma³¿onka;
- pe³nomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporz¹dzone
w obecnoœci pracownika Urzêdu Miejskiego w przypadku pe³nomocnika
osoby fizycznej,
- w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z w³aœciwego rejestru
s¹dowego lub aktualnego zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej) wydanych w okresie trzech
miesiêcy przed przetargiem, w³aœciwych pe³nomocnictw (w formie aktu
notarialnego w przypadku pe³nomocnika osoby prawnej).
Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo¿e nast¹piæ w przypadku
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy.
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1. Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany do opracowania koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zabudowy, daj¹cej po akceptacji Burmistrza,
podstawê do ustalenia szczegó³owych warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.
2. Nabywca nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Chojnów ustanowiæ na
nabywanej nieruchomoœci oznaczonej nr 460/5, nieodp³atn¹ s³u¿ebnoœæ
przesy³u na czas nieokreœlony, polegaj¹c¹ na prawie korzystania z istniej¹cych
sieci oraz prawie dostêpu niezbêdnego do wykonania czynnoœci zwi¹zanych z ich bie¿¹c¹ konserwacj¹, eksploatacj¹ i usuwaniem awarii. Odpowiednie zapisy wraz z wnioskiem o wpis w ksiêdze wieczystej zostan¹ ujête
w umowie sprzeda¿y nieruchomoœci.
3. Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury komunalnej i technicznej
wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie nabywcê.
Istniej¹ce na nieruchomoœci urz¹dzenia infrastruktury komunalnej mog¹ byæ
wykorzystywane przez nabywcê tylko i wy³¹cznie na warunkach okreœlonych
przez dysponenta tych urz¹dzeñ.
W przypadku gdy przebiegaj¹ce sieci lub urz¹dzenia wystêpuj¹ce na nieruchomoœci koliduj¹ z realizacj¹ zamierzonej inwestycji nabywca zobowi¹zany jest do ich prze³o¿enia w³asnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu
z w³aœcicielem sieci.
4. W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca zobowi¹zany jest
do zap³aty kar umownych w wysokoœci; 10% ceny nabycia nieruchomoœci
gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym up³ywie terminu jej
zagospodarowania, a za ka¿dy nastêpny rok o dalsze 10% tej ceny. Zap³ata kar
umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomoœci
hipoteki do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub wp³atê kaucji na konto miasta
w wysokoœci 20 % wylicytowanej ceny gruntu, któr¹ to formê nabywca
okreœli po zakoñczeniu licytacji, przed podpisaniem protoko³u z przetargu.
W przypadku wyboru wp³aty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomoœci; w pierwszym roku po bezskutecznym
up³ywie terminu jej zagospodarowania nastêpuje przepadek 50% kwoty
kaucji na rzecz miasta (co stanowi 10 % ceny nabycia) a w drugim roku
kolejne 50% kwoty kaucji. Zwrot kaucji nast¹pi po zakoñczeniu zabudowy
w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu.
W celu zabezpieczenia roszczeñ, które mog¹ powstaæ z tytu³u niezap³acenia kar umownych, nabywca poddaje siê rygorom egzekucji na podstawie
art. 777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomoœci
na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów.
W przypadku zbycia nieruchomoœci lub udzia³u w nieruchomoœci w obrocie
wtórnym przed zrealizowaniem zobowi¹zañ okreœlonych w pkt 4, sprzedaj¹cy
sceduje te zobowi¹zania na kupuj¹cego. Brak przejêcia zobowi¹zañ przez
kupuj¹cego bêdzie skutkowaæ dochodzeniem przez gminê roszczeñ finansowych od sprzedaj¹cego.
5.O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie
21 dni od zamkniêcia przetargu. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu
notarialnego - do 30 dni od dnia zamkniêcia przetargu. Cena sprzedawanej
nieruchomoœci podlega zap³acie nie póŸniej ni¿ w dniu poprzedzaj¹cym
dzieñ zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoœæ.
Nie wp³acenie w ustalonym wy¿ej terminie uzupe³nienia do 100% ceny i kaucji
(w przypadku wyboru tej formy na zabezpieczenie terminów zagospodarowania nieruchomoœci) lub nie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego
w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
Po nabyciu nieruchomoœci nabywca zobowi¹zany jest do z³o¿enia w Wydziale
Finansów i Bud¿etu Urzêdu Miejskiego w Chojnowie deklaracji podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomoœci.
6. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 12 lipca 2012 r.,
drugi 22 listopada 2012 r.
7. Burmistrz Miasta Chojnowa mo¿e odwo³aæ przetarg jedynie z wa¿nych
powodów, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do
publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie oraz og³oszeniu w prasie podaj¹c przyczynê odwo³ania przetargu.
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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Skromne, ale cenne
- 21 fina³ WOŒP w Chojnowie
Tegoroczny fina³ w Chojnowie nie przyniós³
kolejnego rekordu, ale jeœli wzi¹æ pod uwagê,
¿e kwest¹ zajmowa³y siê jedynie 4 wolontariuszki,
a liczba osób aktywnie uczestnicz¹cych w licytacjach w sumie nie przekroczy³a 10, to i tak
mo¿na mówiæ, ¿e nie by³o najgorzej. Na konto
WOŒP przekazujemy 6.453,46 z³, niewielk¹ iloœæ
walut obcych oraz parê kolczyków i wisiorek
w kszta³cie serduszka.
Tak podsumowa³ tegoroczn¹, chojnowsk¹
Orkiestrê w dniu jej zakoñczenia organizator
- MOKSiR. Dziœ wiemy, ¿e wynik jest lepszy,
ale o tym - na koniec.
W naszym mieœcie kwota zbiórki mo¿e nie jest
imponuj¹ca, ale przyczyni³a siê do kolejnego
rekordu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
Jurka Owsiaka.
W ubieg³ym roku byliœmy bardziej zaanga¿owani - zebraliœmy 17.120, 32 z³. Na tegoroczn¹
kwotê bez w¹tpienia wp³yw mia³a ma³a liczba
wolontariuszy z puszkami i niezbyt wielka
aktywnoœæ podczas licytacji. Przedmiotowe
aukcje przynios³y ponad tysi¹c z³.
Wœród licytuj¹cych nasz¹ uwagê zwróci³
kilkuletni Micha³ek, który po ka¿dej przegranej
aukcji zalewa³ siê ³zami. Wspieraj¹ca go mama,
dzielnie razem z synkiem „walczy³a” o prezentowane przedmioty i w koñcu siê uda³o.
Micha³ek nie tylko zasili³ konto Orkiestry, ale
sta³ siê te¿, niezmiernie dumnym, posiadaczem
kibicowskich gad¿etów.
Licytacje prowadzone przez dyrektora MOKSiR
przeplatane by³y artystycznymi wystêpami
muzyków i tancerzy, którzy dziel¹c siê swoimi
uzdolnieniami, do³¹czyli do orkiestrowych
wolontariuszy.
Sceniczne prezentacje otworzy³a Reputacja zespó³ ho³duj¹cy twórczoœci Grzegorza
Ciechowskiego, kilka wejœæ mia³a wokalistka
Ma³gorzata Szklarz, kompozycje w³asne
prezentowa³ Jurand Kowalski, swój koncert
mieli te¿ hiphopowcy - Epinefryna, Wis³a
i Korba, a na zakoñczenie zagra³a grupa Faza
Blues. Tanecznie scenê ubarwi³ moksirowski
Karambol, znana chojnowska tancerka Gabriela
Zenka i debiutuj¹ca w solowych choreografiach
Ma³gorzata £ukaszczyk.
O ocenê fina³u poprosiliœmy dyrektora
MOKSiR, Stanis³awa Horodeckiego.
- Po raz pierwszy by³o tak, ¿e organizowaliœmy
go sami. Wczeœniej przez lata wspó³pracowali
z nami harcerze, przed rokiem - M³odzie¿owa
Rada Miejska. Teraz te¿ tak mia³o byæ. Rozmawialiœmy o tym w paŸdzierniku. Potem jednak okaza³o siê, ¿e radzie nie uda³o siê

zgromadziæ chêtnych... Dowiedzieliœmy siê
o tym w grudniu. Nie by³o ju¿ czasu na tworzenie
wielkich sztabów, wiêc wyst¹piliœmy do WOŒP o
zgodê na tzw. imprezê zamkniêt¹, a tam przys³uguje jedynie 5 wolontariuszy. Poprosiliœmy
o pomoc licealistów z klasy maturalnej - s¹
ju¿ pe³noletni, wiêc procedury ich udzia³u
w wielkim finale s¹ prostsze. W dniu orkiestry
okaza³o siê, ¿e jedna z dziewcz¹t le¿y z³o¿ona
gryp¹ i st¹d pojawi³y siê z puszkami tylko cztery.
Dobra wiadomoœæ na zakoñczenie jest taka,
i¿ uda³o siê nam wszystkim - to informacje po
przeliczeniu przekazanych œrodków przez
Bank PKO S.A. w Legnicy - zebraæ 7.194,20 z³.

Za wsparcie Orkiestry dziêkujê wszystkim,
którzy w³o¿yli w fina³ jak¹kolwiek cegie³kê.
Wolontariuszkom. Firmom: Feerum S.A.,
BHPE S.C., Urzêdowi Miejskiemu w Chojnowie,
portalowi chojnow.pl, w³aœcicielom sklepu
sportowego w Rynku, wêdkarzom za przekazany
kalendarz i anonimowym darczyñcom - za fanty
na licytacjê. Restauracji "Pod Jeleniem" za przygotowanie i sprzeda¿ ciast i gor¹cych napojów,
z których dochód zasili³ konto naszego fina³u.
Wykonawcom, dziêki którym na scenie ci¹gle coœ
siê dzia³o. Piekarni pana Stanis³awa
Kryszczuka oraz pizzerii "Piccolo Mondo" za wy¿ywienie dla wystêpuj¹cych zespo³ów.
21 fina³ WOŒP przebiega³ pod has³em „Dla
ratowania ¿ycia dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów”. Miliony z³otych przeznaczone bêd¹
na sprzêt, aparaturê, doposa¿enie specjalistycznych placówek. W tej kwocie jest nasze
7.194,20 z³ - skromne, ale od serca i niemniej
cenne jak pozosta³e.
eg
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Dziadkom-Wnuki
Dzi-Wnu - impreza od kilku ju¿ lat organizowana przez MOKSiR, to
uroczystoœæ oczekiwana i oklaskiwana przez zaproszone Babcie i Dziadków
tak rzêsiœcie, jakby prezentowa³y siê dla nich najwiêksze œwiatowe
gwiazdy… I choæ w niedzielê 20 stycznia 2013 r. scenê zape³ni³y tylko
najm³odsze chojnowskie talenty, to i tak braw i owacji nie zabrak³o.
Wiadomo - wnuki s¹ dla dziadków ca³ym œwiatem… Bawiliœmy siê
wspólnie na kolejnym DZI-WNU, czyli imprezie dedykowanej Dziadkom
przez wdziêczne Wnuki...
Sala widowiskowa MOKSiR wype³niona by³a tego dnia po brzegi.
T³umy na widowni, a i na scenie wielu artystów. Popisy aktorskie,
taneczne, instrumentalne, recytatorskie, konferansjerskie - dla Babæ
i Dziadków (dla mam, tatusiów, cioæ i wujków tak¿e) by³y najwy¿szych
lotów, st¹d te¿ gromkie brawa i ³zy wzruszenia w niejednym oku. Jak
tu bowiem powstrzymaæ ³zy, gdy ze sceny tyle serdecznych, ciep³ych s³ów,
tyle ¿yczeñ, tyle wyrazów wdziêcznoœci. Jak unikn¹æ wzruszenia, gdy

nasza s³odka wnusia pl¹sa na deskach, a wnusio z powag¹ wychwala
„dziadków” i rymuj¹c wyra¿a swoje dzieciêce uczucia.
Seniorzy te¿ mieli tego dnia swoje „wyst¹pienia”. W okolicznoœciowym
plebiscycie poznaliœmy dziadków i babcie z najd³u¿szym i najkrótszym sta¿em, dziadków i babcie z najwiêksz¹ liczb¹ wnuczek, najwiêksz¹ liczb¹ wnuków i najwiêksz¹ liczb¹ wnucz¹t i prawnucz¹t razem.
Laureatów nagradzano s³odkimi babeczkami.
Najwspanialszym jednak prezentem by³y sceniczne wystêpy, a liczni
fotoreporterzy zatrzymali te obrazy na zawsze.
eg

Tak siê bawi¹, tak siê bawi¹… dziadkowie i babcie
Dzieñ Babci i Dziadka mo¿na obchodziæ w ró¿ny sposób. Z wnuczêtami
przede wszystkim, ale równie na miejscu jest spotkanie w gronie babæ
oraz dziadków i wspólne œwiêtowanie. Z takiego za³o¿enia wyszli cz³onkowie chojnowskiego ko³a Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
19 stycznia spotkali siê w moksirowskiej kawiarence i przy sto³ach zastawionych w³asnego wyrobu kulinarnymi inspiracjami, przy muzyce zespo³u
Autoband, celebrowali swoje œwiêto, ³¹cz¹c je ze spotkaniem op³atkowym.
A jak seniorzy potrafi¹ siê bawiæ, nasza redakcja obserwowa³a ju¿
wielokrotnie. I zawsze jest pe³na podziwu.
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Ta lokalna organizacja jest jedn¹ z tych, które nie lubi¹ bezczynnoœci
i marazmu. U Emerytów, Rencistów i Inwalidów zawsze siê coœ
dzieje, zawsze jest weso³o, zawsze, obok statutowych zadañ, musi byæ
integracja i nieco przyjemnoœci.
Popieramy, wspieramy i chêtnie odpowiadamy na zaproszenia.
eg
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Pierwsza w tym roku
Pomys³ na wpisanie tego wydarzenia w kalendarz
corocznych imprez MBP powsta³ po ubieg³orocznej
wystawie prac plastycznych wychowanków ZPS
z Legnicy.
Wystawa pt. „Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”, to prezentacja
prac plastycznych wychowanków Zespo³u Placówek Specjalnych
w Legnicy, uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Piotrowicach oraz uczestników Warsztatów Zajêciowych w Chojnowie.
Kilkadziesi¹t prac, 40. autorów wskazuje na rozwój i zaanga¿owanie
osób niepe³nosprawnych - kiedyœ izolowanych, dziœ swobodnie
funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie. Podczas wernisa¿u, który odby³

siê 9 stycznia, Galeria M³odych MBP wype³ni³a siê t³umem - byli
twórcy, ich opiekunowie, znajomi…
Wystawa dowodzi, jak bardzo w ¿yciu osób niepe³nosprawnych,
wa¿na jest asymilacja, zdobywanie doœwiadczeñ, jak niezwykle
istotne s¹ prawid³owo ukszta³towane relacje spo³eczne.
Miejska Biblioteka Publiczna w ostatnich latach kilkakrotnie wystawia³a
ju¿ prace osób niepe³nosprawnych. Ta wystawa jest pierwsz¹,
w której wspólnie uczestnicz¹ placówki z Legnicy i Chojnowa. Ale
nie ostatni¹, jak zapewniaj¹ organizatorzy. Zamierzenie jest takie, aby
impreza odbywa³a siê corocznie, w styczniu, i rozpoczyna³a nowy
sezon wystawienniczy w Galerii M³odych.
opr. eg
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Ferie w mieœcie…
…z MOKSiR
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza dzieci
w wieku od 7 lat do udzia³u w feriach zimowych. Dzieci bêd¹ uczestniczy³y w zajêciach prowadzonych przez instruktorki - Jadwigê
Zdersk¹ i Elwirê K¹dzio³kê.
W drugim tygodniu ferii (04.02-08.02.2013) MOKSiR chce zorganizowaæ odp³atne zajêcia z jêzykiem angielskim. Oferuje 10 godzin
zajêæ (2 godziny x 5 dni) w piêtnastoosobowych grupach wiekowychklasy I-III lub IV-VI szko³y podstawowej. Odp³atnoœæ 50 z³ za ca³oœæ
p³atna do 25 stycznia br. w biurze MOKSiR.

List z proœb¹ o pomoc
i wsparcie.
Jesteœmy rodzicami 15-letniego
Danielka. Nasz syn od urodzenia
cierpi na dzieciêce pora¿enie mózgowe. Jest opóŸniony ruchowo
i intelektualnie, ale najwiêkszym
problemem jest to, ¿e nie mówi.
Od lat wraz z lekarzami walczymy o to, by Daniel móg³ kiedyœ
¿yæ normalnie. Bez przerwy jest
poddawany intensywnej rehabilitacji ruchowej, masa¿om czaszkowo-krzy¿owym i regularnie uczêszczamy do gabinetu logopedycznego. Jego leczenie jest bardzo kosztowne i boimy siê, ¿e przez
brak wystarczaj¹cych œrodków nie bêdziemy mogli zapewniæ mu
odpowiedniej opieki. Mimo tego, ¿e Danielek jest kochanym
i uœmiechniêtym ch³opcem, zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e nie
mo¿e prze¿yæ ¿ycia tak jak Jego rówieœnicy.
Zwracamy siê do ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie. Dla was to
tylko 1% podatku, a dla naszego syna szansa na normalne ¿ycie.
KRS 0000037904-3595 SUBKONTO DANIEL SOCHACKI
Nr konta
BANK BPH SA ODDZIA£ W-WA
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z góry dziêkujemy za okazan¹ Danielkowi pomoc.
Jolanta i Oleg Sochaccy.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny, ograniczony do mieszkañców budynku nr 9 i nr 11
przy ul. Wojska Polskiego w Chojnowie, na najem lokalu u¿ytkowego:
1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 11 o powierzchni
13,10 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi 3,50 z³. + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³

… z MBP
Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczyna zajêcia feryjne 28 stycznia,
o godz. 11. Wœród propozycji dzieci znajd¹ konkurs, spektakl teatralny,
bal i zajêcia plastyczne.
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Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 stycznia o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej
siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy
lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu)
w terminie do dnia 30 stycznia 2013 r. do godz. 9.00.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne
podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 21.01.2013r. do 29.01.2013r.
w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM w Chojnowie,
ul. Drzyma³y 30 tel. 76 8 188 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl
Burmistrz Miasta Chojnowa
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M³odzi - przedsiêbiorc(z)y
Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê
zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakultetów,
niestety nie daj¹ gwarancji zatrudnienia w wyuczonym
zawodzie. W takiej sytuacji wielu z nich podejmuje
ryzykown¹ decyzjê o przejêciu spraw w swoje rêce
i za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

O takich ludziach - mieszkañcach Chojnowa - piszemy.
Cykl artyku³ów prezentuje m³odych „przedsiêbiorczych-przedsiêbiorców”, którzy udowadniaj¹, ¿e
chcieæ to móc.
Liczymy, ¿e odezw¹ siê kolejni odwa¿ni, którzy podziel¹
siê swoimi biznesowymi doœwiadczeniami.

„Sun-Dra lift” Grzegorz Dragan
Tajemniczo brzmi¹ca nazwa firmy G. Dragana
pojawi³a siê na chojnowskim rynku nieco
ponad dwa miesi¹ce temu - dzia³a od 5 listopada ubieg³ego roku. Jak wyjaœni³ nam w³aœciciel, pierwszy cz³on nazwy to uk³on w stronê
ma³¿onki - Sandry. San. przekszta³ci³ w Sun
(s³oñce) i uj¹³ w jednym imiê i swoje uczucie.
Dra to pierwsze litery nazwiska, a s³owo lift
charakteryzuje nieco dzia³alnoœæ firmy (lift
z angielskiego, to podnoœnik, dŸwig).
Emilia Grzeœkowiak - Czym zatem zajmuje
siê Sun-Dra-lift?
Grzegorz Dragan - G³ównie dzier¿aw¹ podnoœników koszowych oraz no¿ycowych samojezdnych oraz uzyskaniem uprawnieñ do
obs³ugi podnoœników koszowych, ³adowarek
teleskopowych oraz wózków wid³owych.
Wykonujemy tak¿e prace na wysokoœci. W naszej
ofercie znajduje siê czyszczenie rynien i elewacji, mycie hal przemys³owych, podklejanie
dachówek lub g¹siorów, mycie szyb w ró¿nych obiektach (domki, urzêdy, szko³y), prace
w firmach przemys³owych tj. czyszczenie hal,
mycie szyb i wiele innych prac wysokoœciowych w zale¿noœci od potrzeb klienta.
E.G. - Sk¹d pomys³ na tak¹ dzia³alnoœæ?
G.D. - Pracowa³em wczeœniej w firmie
“BoW-GAN”, która zajmuje siê relokacjami
maszyn, instalacjami przemys³owymi. Podczas
prac w zak³adach produkcyjnych, kiedy potrzeba pracowaæ na wysokoœci specjalistyczny sprzêt, jakim jest podnoœnik koszowy oraz
no¿ycowy, jest niezbêdny. Za jego pomoc¹
mo¿na dotrzeæ do ma³o dostêpnych miejsc.
Pewnego dnia, przegl¹daj¹c aukcje zobaczy³em podnoœnik koszowy. By³ dostêpny
w Legnicy. By³ pocz¹tek 2012 roku. Ju¿
wtedy narodzi³ siê pomys³, aby taki sprzêt
nabyæ. Jednak by³o to niemo¿liwe, ze wzglêdu
na brak funduszy. We wrzeœniu 2012 roku
pomys³ na nowo wróci³ do mnie.
Otrzyma³em informacjê od znajomych, ¿e
w Urzêdzie Pracy w Chojnowie s¹ pieni¹dze
na dofinansowanie dzia³alnoœci. Nie zastanawiaj¹c siê d³ugo, postanowi³em z³o¿yæ wniosek.
Decyzja pozytywna. Po kilku dniach mog³em
ju¿ dysponowaæ pieniêdzmi z UP na zakup podnoœnika. Kupi³em i przywioz³em go z Bia³egostoku (ok 600 km w jedn¹ stronê) do Legnicy,
gdzie zosta³ poddany badaniom Urzêdu
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Dozoru Technicznego (tzw. UDT) i dopuszczony do pracy.
Po jakimœ czasie zdecydowa³em siê na zakup
drugiego podnoœnika.
E.G - Maszyny zakupione, firma zarejestrowana. Klienci s¹?
G.D. - Pierwszymi klientami byli W³adys³aw
Ganusiewicz- w³aœciciel firmy „BoW-GAN”
z Legnicy oraz Dawid Drapejkowski - w³aœciciel firmy „Lean Technik” z Legnicy.
Wspó³pracujê równie¿ z firm¹ RIWAL, która
jest tak¿e moim Partnerem.
Obecnie nawi¹za³em wspó³pracê z kolejnymi
firmami, tj. Wezi-Tec oraz Lear Corporation
z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Pocz¹tki w ka¿dej firmie nie s¹ ³atwe. G³ówne
problemy dotycz¹ finansów. Oczywiœcie za
pieni¹dze z dotacji mo¿na kupiæ potrzebny
sprzêt, ale jest wiele innych wydatków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej: badania techniczne, przegl¹dy, konserwacje, ZUS, telefon itp. Nie mówiê o tym,
aby wzbudziæ w m³odych ludziach niechêæ do
za³o¿enia w³asnej firmy, tylko po to, by
uœwiadomiæ, ¿e potrzebny jest równie¿ w³asny
kapita³, zw³aszcza przez pierwsze miesi¹ce.
E.G. - Plany na przysz³oœæ, wizja firmy.
G.D. - Obecnie firma rozwija siê. Pracujê
nad strategi¹. Jako w³aœciciel firmy marzê
o tym, aby w niedalekiej przysz³oœci kupiæ
dodatkowy sprzêt - kilka podnoœników koszo-

wych, kilka podnoœników no¿ycowych, wózki
wid³owe, minikoparki i inne maszyny. Chcia³bym stworzyæ w naszym mieœcie oddzia³,
w którym bêdzie mo¿na wybraæ maszynê,
która sprosta niejednemu zadaniu.
Priorytetem jest równie¿ utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, na których ludzie bêd¹
mogli siê rozwijaæ, realizowaæ swoje pasje,
a tak¿e otrzymywaæ wynagrodzenie, odpowiadaj¹ce posiadanym umiejêtnoœciom.
To przysz³oœæ, mam nadziejê, ¿e nie tak odleg³a. Dziœ, korzystaj¹c z okazji bardzo chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy wspieraj¹ mnie, jako m³odego przedsiêbiorcê. Przede
wszystkim dziêkujê mojej kochanej ¿onie
Sandrze, która codziennie dodaje mi skrzyde³
i po prostu jest przy mnie.
Dziêkujê moim rodzicom: Mamie Halince
i Bo¿ence, Tacie Józefowi i W³adys³awowi
za wsparcie, pomoc w trudnych momentach.
Dziêkujê tak¿e siostrom Asi i Adze, które tak¿e
troszcz¹ siê o przysz³oœæ firmy i wspieraj¹ mnie
dobrym s³owem oraz ¿yczliwoœci¹. Dziêkujê
Dominikowi Ganusiewiczowi, który zajmuje
siê reklam¹ firmy, a tak¿e redakcj¹ strony internetowej. Dziêkujê Dawidowi Drapejkowskiemu
i Micha³owi Rybczyñskiemu za merytoryczn¹
pomoc w pozyskaniu œrodków z Urzêdu Pracy
w Chojnowie.
A wszystkim chojnowskim przedsiêbiorcom ¿yczê
wytrwa³oœci oraz spe³niania swoich marzeñ …
E.G. - Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
powodzenia.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 7 - strychu, po³o¿onego w budynku mieszkalnym
4-kondygnacyjnym przy ul. Drzyma³y 2, w Chojnowie, na dzia³ce
oznaczonej numerem geodezyjnym 450/13 o pow. 458 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00043483/9:

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 Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Lokal znajduje siê w budynku
o œcianach murowanych, ceglanych, ze stropami drewnianymi, drewnian¹
klatk¹ schodow¹ i strychem z drewnian¹ wiêŸb¹ dachow¹. Dach w niewielkiej czêœci jest ze spadkiem ok. 60o, kryty dachówk¹ ceramiczn¹, w pozosta³ej
czêœci dach p³aski, kryty pap¹. W budynku funkcjonuje wspólnota
mieszkaniowa. W opisanym wy¿ej budynku zosta³ wyodrêbniony
samodzielny lokal u¿ytkowy - strych. Przedmiotowy lokal odpowiada
wymogom okreœlonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póŸn. zm.).
Dla potrzeb adaptacji strychu wykonana zosta³a ekspertyza konstrukcyjnobudowlana w sierpniu 2011 r. W opracowaniu stwierdzono, ¿e stan
techniczny budynku oraz jego usytuowanie pozwalaj¹ na zaadoptowanie
strychu dla celów mieszkalnych. Wykonanie adaptacji wymaga standardowych czynnoœci zwi¹zanych z procesem projektowania i uzyskania
stosownych pozwoleñ. Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ
siê z wymienion¹ ekspertyz¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 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
21 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¿ 360,00 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 4 wrzeœnia 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.
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.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 28.01.-21.02.2013 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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Historia pewnego artyku³u
ziœ o tym, ¿e dziennikarze
z ogólnopolskiej prasy, œledz¹
artyku³y lokalnych dzienników.
Takim w³aœnie przyk³adem jest
„Z³oty warkocz” zamieszczony
w ubieg³orocznym numerze Gazety
Chojnowskiej . Opowiada³ o Weronice ¯yburze - w³aœcicielce d³ugiego blond warkocza. Wtedy
mia³ on 135 cm. Temat ten podchwyci³a „Panorama Legnicka”,
przy okazjonalnej pomocy naszego
fotoreportera. Treœæ artyku³u
by³a na tyle noœna, ¿e przyku³a
uwagê kolorowego magazynu
„Chwila dla ciebie”. Ca³a strona
poœwiêcona Ewelinie i jej rodzinie oraz oczywiœcie tradycji rodzinnej wœród czêœci ¿eñskiej
jakiej by³o i jest noszenie i pielêgnacja warkoczy. Jak¿e mi³o czytaæ, ¿e ta historia dzieje siê w Chojnowie na Dolnym Œl¹sku. I po-

D

myœleæ, ¿e wszystko mia³o swój
pocz¹tek podczas krótkiego spaceru
- zupe³ny przypadek nieoczekiwane
spotkanie i dziennikarska intuicja...
P.M.

Strza³y na D³ugosza
W prasie, telewizji, Internecie,
bez trudu znaleŸæ mo¿na informacje dotycz¹ce u¿ycia broni w szko³ach, centrach handlowych,
parkach…
W takich sytuacjach dziêkujemy
opatrznoœci, ¿e mieszkamy w spokojnym, bezpiecznym miasteczku.
Jednak zdarzenie jakie mia³o
miejsce kilkanaœcie dni temu na
ul. D³ugosza budzi niepokój i mo¿e
zachwiaæ nieco wiarê w nasze
bezpieczeñstwo.
Czarek - oœmioletni, niewielki mieszaniec, wiêkszoœæ psiego ¿ycia
spêdza na posesji swoich pañstwa.

Pilnuje, chroni… W po³owie stycznia weso³y dot¹d pies, osowia³, nie
chcia³ jeœæ, popiskiwa³, chodzi³
sprawiaj¹c wra¿enie jakby mia³
k³opoty z krêgos³upem. Nag³a zmiana w zachowaniu pupila zaniepokoi³a w³aœcicieli. Konieczna by³a
wizyta u weterynarza. Wstêpne
badanie nie wnios³o diagnozy, zlecono przeœwietlenie krêgos³upa.
Rentgen wykaza³, ¿e w klatce piersiowej, miêdzy 6 a 7 ¿ebrem tkwi
œrut. Do psa ktoœ strzela³. Kto,
ustali policja, bo sprawa trafi³a
na chojnowski komisariat. Czy to
przypadek? D³ugosza to nie polna
œcie¿ka w lesie, trudno zatem mówiæ
o „zagubionej kuli”. Wydaje siê,
¿e ktoœ wyszed³ z domu z wiatrówk¹ i z zamiarem „pocelowania” w ruchomy obiekt. To bardzo
niepokoj¹ce. Wskazuje na problemy emocjonalne sprawcy (jeœli
nie psychiczne), a w takich przypadkach trudno przewidzieæ kolejne
czyny…
eg

Przygarnij pieska
4 sympatyczne, 7.miesiêczne szczeniaki szukaj¹ domu. Piesek i trzy
sunie czekaj¹ na swoich w³aœcicieli. Dotychczasowi opiekunowie
oddadz¹ je w dobre rêce bezp³atnie.

Zainteresowani
wiêcej
szczegó³ów
uzyskaj¹
pod numerem
tel. 600-124-919.

9

Supermarket z przedstawieniem
W pi¹tek, 18 stycznia dla najm³odszych mieszkañców Chojnowa ze œwi¹tecznym przedstawieniem zatytu³owanym „Zimowa Uk³adanka”,
wyst¹pi³ Teatr Wariaté. Wydarzenie zorganizowane przez Fundacjê
Muszkieterów oraz w³aœciciela chojnowskiego supermarketu Intermarché,
w ramach akcji charytatywnej „Konwój Muszkieterów” skierowane
by³o do chojnowskich przedszkolaków.
Tego dnia, sala balowa Domu Schrama wype³ni³a siê dzieciêcym
gwarem, œpiewem i œmiechem. Duet Teatru Wariaté zadba³ nie tylko
o teatralna edukacjê, ale wspaniale anga¿owa³ dzieci, w³¹czaj¹c je
w scenariusz œwi¹tecznego przedstawienia.
To nie pierwsza inicjatywa Intermarche w naszym mieœcie.
Wsparcie od Muszkieterów otrzyma³o w Chojnowie Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, które zosta³o wybrane przez Justynê i Andrzeja
Moñka, w³aœcicieli miejscowego sklepu Intermarché. Czek o wartoœci
3,5 tys. z³ zosta³ oficjalnie przekazany placówce przez przedstawicieli
sklepu przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, i zosta³ przeznaczony na
paczki œwi¹teczne dla podopiecznych Stowarzyszenia.

W ramach „Konwoju Muszkieterów” Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
wsparliœmy po raz pierwszy. Placówka ta spe³nia wa¿n¹ misjê w naszym
mieœcie, gdy¿ pomaga osobom niepe³nosprawnym. Cieszymy siê, ¿e
dziêki naszej akcji mogliœmy sprawiæ podopiecznym oœrodka trochê
radoœci - podkreœla El¿bieta Kamiñska, koordynator „Konwoju
Muszkieterów” w supermarkecie Intermarché w Chojnowie.
opr. eg

Laureaci z „Czwórki”
Uczniowie SP nr 4 w Chojnowie w pierwszym semestrze bie¿¹cego roku szkolnego brali udzia³ w konkursach na szczeblu
ogólnopolskim z wiedzy historycznej,
mitologicznej oraz w konkursie „National Geographic”. Pragniemy podzieliæ
siê wynikami tych konkursów, poniewa¿
kilkoro uczniów zdoby³o wysokie miejsca
i tytu³y laureatów.
W ogólnopolskim konkursie z wiedzy
historycznej:
Kacper Jaworski - uczeñ klasy 6b
- 10 miejsce w Polsce
W ogólnopolskim konkursie mitologicznym:
Dawid Laskowski - uczeñ klasy 5a
- 5 miejsce w Polsce

Julia Kupczyñska - uczennica klasy 6c
- 7 miejsce w Polsce
Adrian Chowaniec i Kacper Jaworski
- uczniowie klasy 6b - 9 miejsce w Polsce
Ponadto w konkursie „Grobowiec faraona”
National Geographic na 10 przyznawanych miejsc w Polsce a¿ 3 miejsca nale¿a³y
do naszych uczniów. A s¹ to:
Wojciech Niemczyk - kl 6b
Julia Kupczyñska - kl 6c,
Marta Sobiechowska kl 5b
Uczniów do konkursów przygotowywa³a nauczycielka historii p. Ma³gorzata
Cieœla.

NIEWINNI - to podstawa
Jednym z podstawowych dañ w muzycznej karcie menu
kawiarni “Jubilatka” jest trio akustyczne Niewinni frakcja w bluesrockowej formacji Twistersi. Tym razem
trio przyjecha³o w sk³adzie: Tomasz Sawczak - gitara
i œpiew, S³awomir Marcinkowski - gitara basowa,
Tomasz Garbelak - perkusja. Ten ostatni wymieniony
z muzyków to nowy nabytek, prosto z wroc³awskiej
grupy Neony. Po raz kolejny w mroŸn¹ sobotê, 19 stycznia, mo¿na by³o spokojnie siê rozgrzaæ w rytmach

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i ¿yczymy kolejnych sukcesów!!!

standardów bluesrockowych i rockowych, z kraju i ze œwiata.
Trochê niemrawo by³o z frekwencj¹. Dlaczego? Nie
nam w to wnikaæ. Ci co zaliczyli t¹ imprezê - nie ¿a³uj¹.
Byæ mo¿e, przy kolejnej ods³onie koncertowej “Jubilatki”
pojawi¹ siê nowe, smaczne i ciekawe pozycje rodem
z MOKSiROWSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ (MSM).
Gdy na MSM przyjdzie czas na ³amach gazety damy
znaæ. Publikatory internetowe te¿ pomog¹. A i poczt¹
pantoflow¹ wieœæ siê niesie …
pm

10

GAZETA CHOJNOWSKA NR 2/781

Jestem szefow¹
- Ania w gronie finalistek!
12 wrzeœnia 2012 r., w Sali Kolumnowej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, odby³a siê uroczysta gala
fina³owa III edycji konkursu „Jestem szefow¹”, organizowanego przez Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego
Traktowania, pani¹ Agnieszkê Koz³owsk¹ - Rajewicz
we wspó³pracy z Minister Edukacji Narodowej.
Spoœród 360 uczennic szkó³ ponadgimnazjalnych,
które zg³osi³y siê do konkursu, wy³oniono 20 finalistek.
Wœród nich by³a Anna Szprycha, uczennica klasy IIa
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie.
Celem konkursu jest prze³amywanie stereotypów oraz promowanie
i umacnianie pozytywnego wizerunku kobiet. Opiekunem Ani by³a
pani Barbara Homêtowska, nauczycielka jêzyka polskiego.
Jury, z³o¿one z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej,
przyzna³o Annie miejsce w fina³owej 20 za opowiadanie pt. „Walczê
o swoje marzenia”, w którym przedstawi³a pracê kobiety na stanowisku
szefowej w firmie produkuj¹cej samochody. Anna zosta³a objêta ministerialnym programem rozwojowym, zawieraj¹cym takie elementy jak:
szkolenia z umiejêtnoœci przywódczych, mentoring i wizyty studyjne
w wybranych instytucjach, spotkania z kobietami pe³ni¹cymi najwy¿sze
funkcje kierownicze w œwiecie polityki, biznesu oraz mediów.

- spotkanie z Magd¹ Mo³ek - redaktor TVN;
- wizyta i warsztaty w TVN nt: Jak zarz¹dzaæ samym sob¹?
- wizyta i warsztaty w firmie Microsoft nt. wspó³czesnego konwergentnego œwiata m³odzie¿y (przenikanie siê œwiata cyfrowego z realnym);
- wizyta i warsztaty w firmie Procter and Gamble nt. rodzajów energii
i strategii rozwoju zrównowa¿onego w ramach programu „¯yj, poznawaj
i rozwijaj siê”, który ³¹czy edukacjê ekologiczn¹ i obywatelsk¹ dzieci.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych sukcesów.
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego
zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 9a:

Gala wrêczenia nagród odby³a siê 12 wrzeœnia 2012r. w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. W uroczystoœci udzia³ wziê³o wiele osobistoœci,
m.in Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, Agnieszka
Koz³owska-Rajewicz - Pe³nomocnik Rz¹du ds. Równego Traktowania,
przedstawiciele Komisji Europejskiej, pos³anki i pos³owie na Sejm RP,
przedstawiciele firm, m.in. Marek Kosycarz - dyrektor ds. Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej Microsoft.
W programie rozwojowym, zrealizowanym podczas pobytu finalistek,
rodziców i nauczycieli w dniach 12 i 13 wrzeœnia 2012r. w Warszawie
odby³y siê spotkania z kobietami, które osi¹gnê³y sukces w ¿yciu
spo³eczno-politycznym i biznesie, a tak¿e z organizatorkami i uczestniczkami III Europejskiego Kongresu Kobiet. Program obejmowa³
wiele niezwykle interesuj¹cych zagadnieñ:
- wizyta i zwiedzanie Sejmu RP, spotkanie w Sali Kolumnowej
z pos³ami i pos³ankami na Sejm RP;
- warsztaty rozwojowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, spotkanie
w sali Œwietlikowej z udzia³em minister Agnieszki Koz³owskiejRajewicz oraz Miros³awa Sielatyckiego - podsekretarza stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
- przyjêcie zorganizowane w Rezydencji Ambasadora USA dla finalistek,
rodziców, nauczycieli, cz³onków Kapitu³y konkursu oraz pozosta³ych
goœci, m.in. przedstawicieli Rz¹du RP, organizatorek III Kongresu
Kobiet w Warszawie, a tak¿e jego uczestniczek z Polski i zagranicy;
- spotkanie z Hann¹ Gronkiewicz-Waltz - prezydent Miasta st. Warszawy
w Pa³acu Œlubów na Placu Zamkowym;
- spotkanie z Dorot¹ Zawadzk¹ - Superniani¹ nt. Czy wiesz, gdzie teraz
jest twoje dziecko;
- spotkanie z przedstawicielami Helpline (zespo³u interwencyjnego
przy Fundacji Dzieci Niczyje); projekcja filmu poœwiêconemu programowi
edukacyjnemu „W Sieci” na temat bezpieczeñstwa w Internecie oraz
cyberprzemocy;
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1. Pomieszczenia magazynowe w budynku biurowym, o pow. 15,60 m2
i pow. 14,80 m2 /³¹cznie - 30,40 m2 ./
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej netto, pomieszczeñ magazynowych wynosi 3,00 z³.
+ podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 stycznia 2013r. o godz 10:00 w sali
nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy
lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, wadium (w pieni¹dzu)
w terminie do dnia 30 stycznia 2013r. do godz. 9.00.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po
zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 21.01.2013r. do 29.01.2013r.
w godz. 8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 w pokoju nr 13 A, II piêtro.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
Burmistrz Miasta Chojnowa
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim nr 1?
* „Góra Grosza”*
W ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” przeprowadziliœmy w naszym
przedszkolu zbiórkê monet. Celem akcji by³o zebranie funduszy na pomoc
dzieciom wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹, w tym na tworzenie
i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastêpczych. Zebrane pieni¹dze zosta³y posegregowane nomina³ami i komisyjnie zliczone. Ogó³em podczas XIII edycji
akcji zebraliœmy 670,08 z³! Cieszymy siê, ¿e wszystkie dzieci i ich rodziny
da³y siê wci¹gn¹æ w groszow¹ zbiórkê, dziêki Wam uzbiera³a siê naprawdê
du¿a góra grosików. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziêkujemy!

* Przedstawienie „Podró¿ za uœmiech”*
7 stycznia mieliœmy okazjê obejrzeæ przedstawienie pt.: „Podró¿ za uœmiech”
w wykonaniu aktorów Teatru Humoru „Igraszka” z Wa³brzycha. By³a
to barwna i zabawna opowieœæ, podczas której przemierzyliœmy wiele
krajów œwiata w poszukiwaniu szczêœcia. Nasza podró¿ uœwiadomi³a
nam, ¿e szczêœcie mieszka w ka¿dym z nas - trzeba tylko umieæ je odnaleŸæ.
D³ugo oczekiwany bal karnawa³owy ju¿ za nami! 17 stycznia od samego
rana wszystkie przedszkolaki cieszy³y siê z czekaj¹cej je zabawy.
A jak by³o barwnie i kolorowo! Przyby³y do nas najró¿niejsze postacie

z bajek i baœni - ksiê¿niczki, wró¿ki, motylki, piraci, kowboje. Zabawa
przebiega³a w mi³ej i radosnej atmosferze, dostarczy³a dzieciom wielu
prze¿yæ i mi³ych wra¿eñ! Dziêkujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie przepiêknych strojów dla swoich pociech!
Dzieci i personel
Przedszkola Miejskiego Nr1 w Chojnowie

Podziêkowania
* Serdecznie dziêkujemy: Intermarche Chojnów, PHU "Polers",
P.P.H.U "WOJTUŒ" Pawe³ Olbrych, Przedsiêbiorstwu Wielobran¿owemu "Solo" Z³otoryja, Restauracji "Wiatrak" Jerzmanowice, p. M.
Zdanek za wsparcie finansowe i uatrakcyjnienie paczek dla dzieci;
* Serdecznie dziêkujemy Dyrekcji i Uczniom Szko³y Podstawowej Nr 4
w Chojnowie oraz p. M. Ratman za przekazanie zabawek dla naszych
przedszkolaków;
* 12 grudnia w naszym ogrodzie zosta³ zamontowany piêkny, drewniany
poci¹g. Za tê wspania³¹ niespodziankê serdecznie dziêkujemy
fundatorom: naszej Radzie Rodziców oraz Intermarche Chojnów;
* Serdecznie dziêkujemy p. Justynie Moñka, p. El¿biecie Kamiñskiej
i Intermarche Chojnów za zaproszenie nas na wyj¹tkowe przedstawienie
pt.: "Zimowa uk³adanka" w wykonaniu aktorów z Teatru Wariaté.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny, nieograniczony na najem lokali u¿ytkowych zlokalizowanych przy ul. D¹browskiego 15,
w budynkach by³ej Stra¿y Po¿arnej:
1. pomieszczenie magazynowe, na pierwszym piêtrze,
o powierzchni 13,65 m2.
2. pomieszczenie magazynowe, na pierwszym piêtrze,
o powierzchni 12,38 m2.
3. gara¿ podwójny o powierzchni 39,64 m2.
4. pomieszczenie magazynowe (by³a portiernia)
o powierzchni 29,61 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto, pomieszczeñ magazynowych i gara¿u
wynosi 3,00 z³. + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 stycznia 2013r. o godz 10.00 w sali
nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, wadium (w pieni¹dzu)
w terminie do dnia 30 stycznia 2013r. do godz. 9.00.
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Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 21.01.2013r. do 29.01.2013 r.
w godz. 8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 w pok. nr 13 A, II piêtro.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
Burmistrz Miasta Chojnowa
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Sportowe wieœci
****************
14 grudnia odby³o siê Walne Zebranie cz³onków
UKK „Oriens” MTB Chojnów. W zebraniu wziê³o
udzia³ 15 delegatów, spoœród których wybrano
nowy Zarz¹d Klubu.
Przewodnicz¹cym zebrania zosta³ Janusz Jasiñski
- wieloletni wspó³pracownik i trener, koordynator
klubu. W walnym zebraniu wzi¹³ udzia³ równie¿ trener zespo³u Eugeniusz Bobiowski - za³o¿yciel klubu oraz Andrzej Urban - dyrektor Gimnazjum nr 2.
W sk³ad nowego zarz¹du weszli:
Prezes Zarz¹du - Jerzy Turowski
Wiceprezes - Waldemar £ysyganicz
Sekretarz - Katarzyna Ga³as
Skarbnik - Maria Hoc-Konarzewska
Cz³onek Zarz¹du - Stanis³aw Rokus

****************

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki znajduj¹ siê na
terenie w pe³ni uzbrojonym i posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej. Przez dzia³ki przebiegaj¹
sieci infrastruktury technicznej.
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 27 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
21 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¿ 390,00 z³ - dot. dz. 457/7, 950,00 z³ - dot. dz. 377/3.
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 dnia 24 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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15 stycznia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Chojnowianki wybrano nowy zarz¹d. Klubem
w dalszym ci¹gu kierowaæ bêdzie Ma³gorzata
Cz³onka, która zosta³a wybrana na kolejne
3 lata.
W najbli¿szym numerze Gazety Chojnowskiej
opublikujemy wywiad z pani¹ prezes.

****************
19 stycznia Chojnowianka rozpoczê³a seriê meczy
kontrolnych przygotowuj¹cych do rundy wiosennej. Pierwszym przeciwnikiem bia³o-niebieskich
by³ zespó³ Czarni Lwówek Œl¹ski.
Pierwszy sparingowy mecz Chojnowianki zosta³
rozegrany w Legnicy na obiekcie przy ul. Grabskiego. Nasza dru¿yna pod wodz¹ trenera S³owakiewicza urz¹dzi³a sobie ostre strzelanie z Czarnymi Lwówek. 8:1 - bardzo ³adnie brzmi i wygl¹da.
Oby tak dalej!
Chojnowianka ma w planach rozegraæ jeszcze
kilka sparingów, m.in. z: Górnikiem Z³otoryja
(2.02.), Piastem Wykroty (9.02.), Konfeksem
Legnica (16.02.), Stal¹ Chocianów (23.02.) oraz
BKSem Boles³awiec (2.03.).
Chojnowianka rundê wiosenn¹ rozpocznie, jak
podaje OZPN Legnica, 16 marca 2013 roku
i bêdzie podejmowaæ na w³asnym stadionie
zespó³ D¹b Siedliska.

****************
31 stycznia, w Hali Powiatowego Zespo³u Szkó³
o godz. 9, odbêdzie siê turniej pi³ki no¿nej dla dru¿yn podwórkowych o Puchar Dyrektora Powiatowego Zespo³u Szkó³ Dobiegaj¹ koñca zapisy
do udzia³u w zawodach, w których mog¹ zagraæ
ch³opcy urodzeni w latach 1994, 95, 96, 97, 98r.
Nagrod¹ g³ówn¹ rozgrywek jest Puchar Dyrektora
Powiatowego Zespo³u Szkó³. Poza tym organizator
przygotowa³ nagrody rzeczowe w postaci pi³ek,
dyplomów, a dla najlepszego zawodnika imprezy
zosta³a przewidziana nagroda specjalna - koszulka
Costy z podpisami zawodników. Listy dru¿yn
nale¿y przesy³aæ na adres piotrsehen@onet.pl
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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.
Sprzedam dom w Rokitkach
o pow. 470 m2, budynki gospodarcze - 230 m2, 2 gara¿e i dzia³ka
o pow. 57 ar. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 534-132-010.
Sprzedam dom w Starym £omie
wraz z zabudowami, dzia³ka 1ha,
sad, studnia, gara¿ i woda miejska,
155 tys. z³. Wiadomoœæ: tel.
506-088-140.
Sprzedam mieszkanie 49m2,
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 w³asnoœciowe 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, 42m2, w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñskiego, 3 pokoje,
³azienka, wc osobno, IIIp., czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze o pow. 63 m2, Ip., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, balkon. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 782-551-336
lub 532-840-150.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, pl. Dworcowy 4, 2 pokoje, wc, kuchnia,
przedpokój, 56m2, ogrzewanie centralne gazowe. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 887-586-295
lub 667-454-485.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, przy ul. Paderweskiego 2,
stare budownictwo, IIp., pow.
63,90 m2, po remoncie, 2 pokoje,
sypialnia, ³azienka, kuchnia, przedpokój, ogrzewanie i woda - piec
gazowy. Cena do uzgodnieni.
Wiadomoœæ: tel. 607-363-500.
Sprzedam kawalerkê w nowym
budownictwie, pow. 36,3 m2, IVp.
w Chojnowie. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 76 81-87-520.

ul. Sikorskiego. Wiadomoœæ:
tel. 664-261-077.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow. 37,60 m2, 2 pokoje,
³azienka, kuchnia, przedpokój,
niskie op³aty, atrakcyjna cena.
Wiadomoœæ: tel. 698-896-887
lub 792-018-590.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip., œrodkowe, ciep³e o pow.
38,5 m2, plus gara¿ po atrakcyjnej
cenie 50.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 533-997-998

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.

Okazja! Sprzedam lokal u¿ytkowy na parterze, przy ul. Kolejowej
(w pobli¿u dworca) o pow. 24 m2.
Istnieje mo¿liwoœæ przekszta³cenia na lokal mieszkalny. Cena
60.000 z³ - do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 605-09-32-32.
Wynajmê sklep z wyposa¿eniem lub bez w centrum Chojnowa.
Powierzchnia ok. 45 m2. Cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel.
791-489-119.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 16 ar, okolice Bia³a - Ko³³¹taja. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 603-248-223.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w Michowie. Wiadomoœæ: tel.
795-105-327 lub 504-700-904.
Dzia³ki budowlane w Chojnowie,
ró¿ne powierzchnie. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.

Us³ugi
Studentka 4 roku filologii
angielskiaej Uniwersytetu Zielonogórskiego udzieli korepetycji
z jêzyka angielskiego. Solidne
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, matury. Ró¿ne poziomy zaawansowania. Pierwsza
lekcja za darmo. 25 z³/60 z³.
Wiadomoœæ: tel. 530-117-006.

Inne
Kupiê d³ugi „DOLZAMETU”
Spó³ki z o. o. w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 602-133-139.
Sprzedam gara¿ przy ulicy
zielonej (ko³o tartaku) o pow.
28m 2 .Cena do uzgodnienia.
Wiadomosc: tel. 534-289-636.

Sprzedam kawalerkê o pow.
36 m2, IIIp., w Chojnowie przy
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Wa¿ne numery telefonów

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –

76 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe –
Stra¿ Po¿arna –
Policja –

112, 999;
112, 998; 76 8567471

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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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury technicznej (telekomunikacyjna). Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej dostêp w celu
jej 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 27 lutego 2013 r.
o godz. 13.00 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 21 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¿ 450,00 z³ - dot. dz. nr 340/5 i 320,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. Cenê nabycia, równ¹
cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 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 dnia 26 paŸdziernika 2011 r., drugi
19 kwietnia 2012 r., trzeci 24 lipca 2012 r., czwarty 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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Dzi-Wnu

Chojnowskie Dzieciaki

Magdalena Ptak - lat 4
lubi p³ywaæ, lekcje jazdy konnej,
i przebieraæ siê za ksiê¿niczki :)

