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10 miesiêcy edukacji
2 wrzeœnia do chojnowskich szkó³, po
wakacyjnej przerwie wróci³o 1934 uczniów.

Koncert Eleni - wspomnienia i wra¿enia
Kolejna ods³ona wakacyjnych spotkañ pn. „Muzyka w Rynku” œciagnê³a do
centrum t³umy. Na scenie tym razem ogl¹daliœmy, s³uchaliœmy i oklaskiwaliœmy
znan¹ i lubian¹ Eleni.

Na parkiecie, przy statywie, pod parasolami…
Ju¿ siódmy raz pod przewodnictwem „Niebieskiego Parasola”
pensjonariusze okolicznych domów pomocy spotkali siê na
dorocznej imprezie pn. „Turniej Tañca i Œpiewu”.

Wizyta w Danii
W dniach 22.08 - 25.08 delegacja nauczycieli ze Szko³y
Podstawowej nr 4 z³o¿y³a wizytê w duñskiej szkole
w miejscowoœci Nykøbing Falster.

Wakacje w mieœcie
W sierpniu MOKSiR i MBP, podobnie jak w lipcu, oferowa³y chojnowskim dzieciom szereg ciekawych zajêæ.
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Nowa
inwestycja
FEERUM S.A.

firmy

Producent kompleksowych elewatorów
zbo¿owych, s³u¿¹cych do suszenia i magazynowania produktów roœlinnych, firma Feerum S.A. z Chojnowa, podjê³a
siê realizacji inwestycji rozbudowy hali
produkcyjnej. Nowo budowany obiekt
zwiêkszy powierzchniê dotychczasowej
hali o 10.000 m2 i zostanie podzielony
na dwie strefy: produkcyjn¹ i magazynow¹. Planowana czêœæ produkcyjna
stanowi rozbudowê dotychczasowej
strefy produkcyjnej i w jej obrêbie
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Œpiewaæ ka¿dy mo¿e
Wszystkich adeptów trudnej, lecz
piêknej sztuki œpiewu Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza na
warsztaty wokalne prowadzone przez
pani¹ Agnieszkê Justynê Szumi³o.
Pierwsze spotkanie dla nowych
cz³onków pracowni odbêdzie siê 7
wrzeœnia br. (sobota) o godz. 11.00
w sali nr 10 Domu Schrama. Prosimy
o punktualne przybycie.
Zapisz dziecko na instrument
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie og³asza nabór w roku szkolnym
2013/2014 na nastêpuj¹ce instrumenty:
pianino, skrzypce, keyboard, gitara
klastyczna, akordeon, klarnet, saksofon.
Zapisy w godz. od 12.00 do 16.00 Plac
Zamkowy 2 (I piêtro) tel. 76-81-88-352.
Marszem po zdrowie

docelowo wykonywane bêd¹ prace takie
jak: precyzyjne wykrawanie, ciêcie
i giêcie blachy oraz produkcja elementów suszarni. Z kolei strefa magazynowa, bêdzie uzupe³nieniem istniej¹cej ju¿
powierzchni magazynowej. Strefa ta
zostanie wyposa¿ona w nowe wózki
wid³owe oraz rega³y wysokiego sk³adowania. W czêœci magazynowej sk³adowane bêd¹ elementy zaawansowane
techniczne, tj. elementy pracuj¹ce (np.
wysypy, czêœci napêdów maszyn i urz¹dzeñ, zasuwy elektryczne, g³owice) oraz
stal. Rozbudowa magazynu pozwoli firmie Feerum utrzymywaæ krótkie terminy dostaw urz¹dzeñ oraz optymalnie
wykorzystaæ istniej¹cy park maszynowy. Dodatkowo zapas stali zabezpieczy
producenta przed wahaniami cen surowca. Zakoñczenie prac budowlanych
planowane jest na koniec tego roku.
Zwiêkszenie powierzchni produkcyjnej
i magazynowej zaowocuje równie¿
utworzeniem nowych miejsc pracy.
Spó³ka zaprasza wiêc do swojej siedziby, przy ul. Okrzei 6, w celu zapoznania
siê z ofertami pracy. Rozpoczêcie
inwestycji zosta³o umo¿liwione dziêki
funduszom pozyskanym z emisji akcji
Spó³ki oraz przyznanej dotacji unijnej
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
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Starostwo Powiatowe w Legnicy,
Powiatowa Rada ds.
Osób Niepe³nosprawnych oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Legnicy organizuje dla osób niepe³no-

sprawnych i mi³oœników Nordic
Walking imprezê pod nazw¹: "Marszem
po zdrowie". Przedsiêwziêcie ma na celu
popularyzacjê Nordic Walking jako
sposobu na czynny wypoczynek i prozdrowotne oddzia³ywanie na cz³owieka,
promowanie Powiatu Legnickiego jako
obszaru o atrakcyjnych walorach rekreacyjnych i przyrodniczych oraz integracjê
i prze³amywanie barier spo³ecznych
z osobami niepe³nosprawnymi.
Imprezê zaplanowano na dzieñ 20
wrzeœnia 2013 roku w godzinach
10.00 - 14.00 w miejscowoœci Brennik
(Dom Pomocy Spo³ecznej "Prz¹œnik").
Na pocz¹tku spotkania przeprowadzone
zostanie krótkie szkolenie uprawiania
Nordic Walking. Trasa marszu bêdzie
mia³a charakter rekreacyjny. Na
zakoñczenie planowane jest ognisko,
podczas którego mo¿na bêdzie wymieniæ
doœwiadczenia z marszu, posiliæ siê oraz
zrelaksowaæ przy dŸwiêkach muzyki.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u nie
tylko niepe³nosprawnych mieszkañców
i ich opiekunów, ale tak¿e pasjonatów
Nordic Walking. Szczegó³owe informacjê mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 76/72 43 545 lub drog¹ e-mail:
a.redyk@powiat-legnicki.eu

Kalendarz imprez miejskich

wrzesieñ-paŸdziernik
(szczegó³y na stronie chojnow.eu)
6 wrzeœnia - II czêœæ spotkania Teresa i Feliks Depta prezentuj¹: "Japonia z daleka
i bliska" - finisa¿ wystawy "Japoñskie pami¹tki" - MBP;
13 wrzeœnia - otwarcie wystawy fotograficznej Paw³a Wróbla "Moje góry: o wêdrówce
i spe³nieniu" - MBP;
19 wrzeœnia - spotkanie autorskie z Jakubem Æwiekiem - MBP;
26 wrzeœnia - spotkanie autorskie z Ma³gorzat¹ Gutowsk¹-Adamczyk - MBP;
27 wrzeœnia - "Kolory Indii" - opowieœæ Wojciecha Drzewickiego o tegorocznej
podró¿y do Indii - MBP;
wrzesieñ - III Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ - Dom Schrama, koœció³ NP NMP;
wrzesieñ - paŸdziernik - "Moje góry : o wêdrówce i spe³nieniu" - wystawa fotograficzna
Paw³a Wróbla - MBP;
04 paŸdziernika - Wystawa dokonañ pracowni rzeŸby U3W - Dom Schrama;
05 paŸdziernika - Kolarstwo MTB - Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - Park Piastowski;
14 paŸdziernika - Wystawa zdjêæ pracowni fotograficznej - Dom Schrama;
19 paŸdziernika - II Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej "Skora Song"
w Chojnowie - koœció³ pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a;
26 paŸdziernika - Tenis sto³owy - Mistrzostwa Miasta "Open" - Hala SP4;
paŸdziernik - "Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie" - wystawa prac
III Konkursu Ró¿añcowego - MBP.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrodków i s³uchaczy kolegiów, zamieszka³ych na
terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar
ubiegaæ siê o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2013/2014.
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na
rok szkolny 2013/2014 wraz z wymaganymi
za³¹cznikami (s³uchacze kolegiów mog¹ sk³adaæ
wnioski do dnia 15 paŸdziernika br.).
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na
celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do edukacji,
umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do
edukacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin. Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie
których dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu
poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tj.456 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania - po przedstawieniu przez
wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza
szko³¹ - po przedstawieniu przez wnioskodawcê
dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie
okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur,
rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
w tym zakup podrêczników i innych pomocy edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych szkó³ poprzez dokonanie
przez nie zakupu podrêczników i innych pomocy
edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcê
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów - po przedstawieniu
przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych
poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych)
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy
Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, ¿e udzielenie
œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿liwe
lub w przypadku s³uchaczy kolegiów - niecelowe.
Druki wniosków do pobrania w macierzystych
szko³ach (teren Chojnowa) oraz w Urzêdzie
Miejskim w Choj-nowie, pok. nr 5 (parter)
w godz. 8.00 - 15.00.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 11 po³o¿onego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12, w klatce nr 8,
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o pow. 1582
m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 06-07-2103 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza
op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu,
op³aty roczne wynosz¹ 1% u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca
ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu
o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku
podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 wrzeœnia 2013 r. o godz. 12.00 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 18 wrzeœnia 2013 r.
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¿ 830,00 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 dnia 23 kwietnia
2013 r., drugi 11 czerwca 2013 r., trzeci 14 sierpnia 2013 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 26.08.2013 r. - 18.09.2013 r. w godz. 10.00 do
14.00 - klucze dostêpne 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 81-86-684. 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 XXXII sesji
Powakacyjna sesja, która odby³a siê 29 sierpnia, dotyczy³a miêdzy
innymi informacji na temat opieki nad miejsk¹ zieleni¹, a tak¿e
zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrony bezpieczeñstwa
mieszkañców w ocenie komendanta policji w Chojnowie.
W 2013r. utrzymanie zieleni miejskiej od 13 marca do 30 listopada 2013 powierzono m.in. czterem firmom. MD PROPERTY
CONSULTING & PARTNERS Sp. z o.o. sprz¹ta i kosi teren
o powierzchni 2,66 ha, ACER - Zak³ad Pielêgnacji i Konserwacji
Terenów Zielonych - Lubin, pracuje na terenie o powierzchni 9,68
ha, w zakresie koszenia trawy i sprz¹tania terenów.
Sadzeniem kwiatów zajmuje siê firma WS GARDEN, która
³¹cznie posadzi³a w mieœcie 9.180 szt. kwiatów na rabatach,
w donicach na s³upach oœwietlenia ulicznego, w kolumnach kwiatowych, w gazonach. Zieleni¹ w rynku zajmuje siê firma AGROŒWIT, która w tym roku nasadzi³a 2.000 szt. kwiatów na rabatach,
518 szt. kwiatów, pn¹czy i roœlin zimozielonych w donicach oraz
22 szt. drzew w donicach z gatunku klon kulisty, robinia kulista
i tuja szmaragdowa.

gminne staj¹ siê w³amania na tereny budów, sk¹d gin¹ narzêdzia
i przedmioty, które mo¿na sprzedaæ np. w skupie z³omu.
Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie prowadz¹ wspó³pracê
z placówkami oœwiatowymi, organizowane s¹ spotkania z dzieæmi, na których wiele mówi siê o zachowaniu bezpieczeñstwa
w czasie np. drogi do szko³y, o zachowaniu na terenie szko³y,
zasadach korzystania z k¹pielisk, obchodzenia siê z pr¹dem,
gazem, itp.
S³u¿by patrolowe oparte s¹ o system patroli dyslokowanych
w odpowiednie rejony w zale¿noœci od zagro¿enia. Kilka razy
w miesi¹cu wspieraj¹ je patrole Samodzielnego Pododdzia³u
Prewencji Policji z Legnicy.

Sprawozdanie 4/2013 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie
od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 28 sierpnia 2013 r.
Ponadto w bie¿¹cym roku posadzono 30 szt. drzew z gatunku lipa
drobnolistna, przy ul. D¹browskiego - 11 szt. i przy ul. Bohaterów
Powstania Warszawskiego - 19 szt.

Statystykê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na
terenie Chojnowa w okresie od stycznia do 27 sierpnia br. przedstawi³ insp. sztab. Jaros³aw Kamiñski - kierownik referatu
prewencji.
W omawianym okresie w Chojnowie odnotowano 3 rozboje, 27
kradzie¿y z w³amaniem (do obiektów handlowych, mieszkañ
i domów, pojazdów, innych obiektów), 6 kradzie¿y samochodów,
39 kolizji drogowych, zatrzymano 45 nietrzetrzeŸwych kierowców
i 9 sprawców posiadania narkotyków.
Ponad 73 razy wzywano policjê do interwencji domowych, gdzie
wobec domowników u¿ywana by³a przemoc fizyczna.
Dzielnicowi prowadz¹ sta³¹ wspó³pracê z zespo³em interdyscyplinarnym dzia³aj¹cym przy Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej,
którego zadaniem jest zapobieganie aktom przemocy w rodzinie.
W podsumowaniu tegorocznych zdarzeñ, kierownik referatu
prewencji, zaznaczy³, ¿e w porównaniu do lat poprzednich,
mieszkañcy mog¹ czuæ siê bezpieczniej. Statystyki wskazuj¹, ¿e
przestêpczoœæ spad³a. Problemem s¹ g³ównie kradzie¿e w marketach i niezdyscyplinowani kierowcy. Podkreœli³ tak¿e, ¿e na-
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Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Funduszu
Europejskiego RPO na poziomie 83,84% tj. 6.431.412,19 z³.
2. Kontynuowana jest przebudowa sieci wodoci¹gowej od stacji
uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej - wykonawca wykona³ odcinek sieci pod torami kolejowymi metod¹
przewiertu sterowanego. Roboty na tym odcinku musi odebraæ
komisja z PKP;
3. Kontynuowana jest budowa nawierzchni ul.Bielawskiej wykonawca zakoñczy³ wszystkie prace zwi¹zane z podbudow¹
drogi, chodnikami, odwodnieniem i oœwietleniem drogowym. Na
pocz¹tku wrzeœnia u³o¿ona zostanie nawierzchnia asfaltowa;
4. Trwaj¹ prace przy renowacji i remoncie wnêtrza Baszty Tkaczy,
m.in. przygotowano œciany do po³o¿enia tynków renowacyjnych,
rozpoczêto prace przy renowacji schodów i pod³óg, zlecono
wykonanie stolarki okiennej;
5. Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulic Orzeszkowej i Konopnickiej oraz alejek na cmentarzu komunalnym. Wp³ynê³a jedna oferta. Wykonawca budowy
ulic prace rozpocznie po podpisaniu umowy. Przetarg w czêœci
dotycz¹cej alejek cmentarnych zosta³ uniewa¿niony - cena ofertowa by³a wy¿sza od œrodków finansowych przeznaczonych na
ten cel. Og³oszono nowy przetarg.
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Na XXXII sesji
6. Uniewa¿niony zosta³ przetarg nieograniczony na wykonanie
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach programu
rz¹dowego "Radosna Szko³a" oraz przetarg na rewaloryzacjê
terenów zielonych przy ul. Kiliñskiego "Morskie Oko". Z³o¿one
oferty zawiera³y ceny ofertowe wy¿sze od kwot przeznaczonych
na zadania;
7. Trwa docieplanie elewacji Przedszkola Miejskiego Nr 3;
8. Pomalowano konstrukcjê mostu drogowego w ci¹gu ul.
Wolnoœci. Trwa malowanie k³adki dla pieszych przy ul.
Grodzkiej;
9. Podpisano umowê na wykonanie projektów oœwietlenia
ulicznego w ulicach: Leœna - Wrzosowa, Solskiego - Bielawska,
aleja przy ul. Samorzadowej, ul.Parkowa - droga przy gara¿ach,
Park Piastowski - aleja g³ówna od ul. Sobieskiego do ul. M.C.
Sk³odowskiej;
10. Zabezpieczono prywatny budynek przy ul. Fabrycznej nr 5
(by³a S³odownia) - ogrodzono siatk¹ i taœm¹ ostrzegawcz¹, zgodnie z decyzj¹ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
11. Zakupiono scenê mobiln¹;
12. Zorganizowano prace interwencyjne dla:
- 9 pracowników interwencyjnych od 9 lipca do 29 listopada br.
-10 pracowników interwencyjnych od 5 sierpnia do 21 grudnia br.
w wymiarze ½ etatu i 1 pracownika robót publicznych od 1 sierpnia do 31 grudnia br.
13. W Gimnazjum Nr 1 pomalowano pomieszczenia kuchni,
sto³ówki i gabinetu chemicznego, w œwietlicy Szko³y
Podstawowej Nr 3 zaplecze kuchenne i pomieszczenie œwietlicowe, w Urzêdzie Miejskim czêœæ pomieszczeñ na I piêtrze;
14. Na bie¿¹co koszono tereny zielone nie objête przetargiem
i podlewano kwiaty w mieœcie (360 szt. donic na lampach, 8 szt.
kolumn kwiatowych, 30 szt. donic ustawionych na chodnikach);
15. Wykonano podjazd dla osób niepe³nosprawnych oraz schody
przy budynku Wolnoœci 1;
16. Wykonano renowacjê schodów do Biblioteki Miejskiej (od
strony parku) oraz zniwelowano wjazd i opaskê wokó³ budynku;
17.Oddelegowano do CHZGKiM 3 pracowników do wykonywania prac na Stacji Uzdatniania Wody oraz w Zak³adzie
Remontowym;
18. Oddelegowano 2 pracowników do wykonywania robót na
terenie Oczyszczalni Miejskiej;
19. Z³o¿ono do Powiatowego Urzêdu Pracy wniosek na organizacjê prac spo³ecznie-u¿ytecznych dla 35 bezrobotnych w okresie
wrzesieñ - grudzieñ;
20. Trwa monta¿ konstrukcji "witaczy" na wjazdach do miasta.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano:
* w drodze bezprzetargowej:
- dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców z zastosowaniem
bonifikaty
* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- dwie dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej - £okietka,
- dwie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul.
S³owiañskiej,
- lokal u¿ytkowy po³o¿ony w budynku przy ul. Koœciuszki 17.
2. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci na rzecz osób fizycznych na
kwotê 852 z³.
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3. Zawarto 2 umowy dzier¿awy gruntu - na ogrody przydomowe
i podwórko.
4. Wydano dwie decyzje z urzêdu na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Koœciuszki w celu wydzielenia dzia³ki budowlanej,
- przy ul. Wojska Polskiego w celu wydzielenia dzia³ki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Wydano trzy postanowienia pozytywnie opiniuj¹ce podzia³y
dzia³ek, pod wzglêdem zgodnoœci z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta, po³o¿onych przy ul. Koœciuszki, ul.
Wojska Polskiego i ul. D¹browskiego.
6. Przeprowadzono przetargi:
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Parkowej£okietka - zakoñczony wynikiem negatywnym,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em w rejonie ul.
Samorz¹dowej - zakoñczony wy³onieniem nabywcy.
7. Og³oszono przetargi na sprzeda¿:
- 3 dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. S³owiañskiej,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej.
8. Wydano dwa zawiadomienia o nadaniu numeru porz¹dkowego.
9. Wydano 17 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.
10. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Kiliñskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
usychaj¹cych i zagra¿aj¹cych drzew gatunku wierzba mand¿urska
szt. 3 dla Spó³dzielni Mieszkaniowej "M£ODOŒÆ" w Chojnowie,
z obowi¹zkiem nasadzenia 6 szt. drzew,
- przy ul. Szpitalnej - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cych i usychaj¹cych drzew, gatunku œwierk szt. 1 i modrzew szt. 1 dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 4 szt.
drzew,
- przy ul. Grodzkiej wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
koliduj¹cych z sieciami podziemnymi 9 szt. drzew gatunku ¿ywotnik dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 18 szt. drzew,
- przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹
na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa gatunku jod³a dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 szt. drzew.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 109 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 102 wnioski przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe (wydano 98 decyzji pozytywnych i 4
decyzje negatywne). Za miesi¹c VII i VIII 2013 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 93.519,17 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 313 wniosków, wydano 291
dowodów osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 24 decyzje administracyjne, 3 zaœwiadczenia do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 22 zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego,
2. Sporz¹dzono: 46 aktów ma³¿eñstwa, 6 aktów urodzeñ, 26
aktów zgonu.
3. Za³atwiono 214 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC,
korespondencjê konsularn¹, 375 wniosków o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 225 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
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Koncert Eleni
- wspomnienia i wra¿enia
Kolejna ods³ona wakacyjnych spotkañ pn.
„Muzyka w Rynku” œciagnê³a do centrum
t³umy. Na scenie tym razem ogl¹daliœmy,
s³uchaliœmy i oklaskiwaliœmy znan¹
i lubian¹ Eleni.
Swój wokalny debiut mia³a w szkolnym
zespole Niezapominajki. Ju¿ wtedy zachwyca³a g³osem i scenicznym obyciem.
W szkole œredniej œpiewa³a w zespole
Ballada, a po maturze zaczê³a wystêpowaæ w studenckiej grupie Hellen.
Najstarsi fani pamiêtaj¹ j¹ z popularnego
w latach siedemdziesi¹tych zespo³u
Prometheus. Od 1980 roku Eleni rozpoczê³a karierê solow¹.
Któ¿ z nas nie zna tych piosenek - Po
s³onecznej stronie ¿ycia, Mi³oœæ jak wino,
A s³oñce sobie lœni, Na mi³oœæ nie ma
rady? Chojnowianie dowiedli, ¿e Eleni
wci¹¿ jest w ich pamiêci i doskonale znaj¹
Jej repertuar. Œpiewali wspólnie z wokalistk¹, przywo³uj¹c jednoczeœnie
wspomnienia sprzed lat.
Piosenkarce towarzyszyli na scenie (jak
wspomniano - ju¿ od 37 lat) doskonali
muzycy. Kostas Dzokas, Aleksander
Bia³ousy oraz Andrzej Ellmann, wspólnie
z Eleni bawili publicznoœæ przez dwie
godziny greckimi rytmami, melodyjnymi
utworami i anegdotami ze swojego
artystycznego ¿ycia, w których szczególnie celowa³ Kostas Dzokas.
Koncert piêknych, melodyjnych, niebanalnych utworów, Eleni zakoñczy³a
szczególn¹ dla wielu piosenk¹ religijn¹ -
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”Bark¹”. W otoczeniu najm³odszych chojnowian, których wokalistka zaprosi³a na
scenê, pieœñ mia³a wyj¹tkowy wydŸwiêk.
- Wspania³y koncert – mówi pani
Helenka, mieszkanka Chojnowa –
Wzruszy³am siê kilkakrotnie, bo te melodie przypomnia³y mi, jak odtwarza³am
je z adapteru.
- Oj, tak dawno nie s³yszeliœmy Eleni, nie
puszczaj¹ jej w radiu – dodaje pan
Zbigniew. – Cieszê siê, ¿e przyszliœmy na
ten wystêp – bardzo udane popo³udnie.
Opinii w tym tonie by³o wiele. Chyba
wszyscy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie organizatora i przyszli tego dnia
do Rynku, mi³o spêdzili tu czas. W ich
imieniu, za te wspania³e chwile, wokalistce dziêkowa³ na scenie burmistrz Jan
Serkies.
- Ten koncert na d³ugo pozostanie w naszych sercach. Cieszymy siê, ¿e mogliœmy
goœciæ tak znakomit¹ piosenkarkê –
piosenkarkê, która ³¹czy³a, ³¹czy i ³¹czyæ
bêdzie pokolenia. Dziêkuj¹c za cudownie
spêdzony czas, ¿yczê ca³emu zespo³owi
zdrowia, wielu jeszcze kolejnych przebojów i wszelkiej pomyœlnoœci.
A potem jeszcze d³ugo, d³ugo, artystka
podpisywa³a swoje p³yty i rozmawia³a
z mieszkañcami, ku uciesze wielu chojnowskich fanów.
eg
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10 miesiêcy edukacji

ka³a nowoczesny obiekt sportowy w ramach projektu "Dolny
Œl¹sk dla Królowej Sportu". M³odzie¿ bêdzie mog³a tu korzystaæ
z 4-torowej bie¿ni lekkoatletycznej, 6-torowej bie¿ni do sprintu,
skoczni w dal i ko³a do pchniêcia kul¹ oraz boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja kosztowa³a 676.495 z³, powiat wyasygnowa³ na ni¹ 336.010 z³.
Na obiekcie bêd¹ odbywaæ siê miêdzy innymi zajêcia z lekkoatletyki w ramach projektu „Upowszechnienie królowej na
Dolnym Œl¹sku” dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum.
Przed uczniami kilka miesiêcy pracy. Bêdzie jednak czas na
odreagowanie i odpoczynek. Kilkudniowa przerwa ju¿
w grudniu (œwi¹teczne ferie od 23 grudnia do 01 stycznia).
Wkrótce potem zimowe kaniku³y od 17 lutego do 2 marca 2014,
a po siedmiu tygodniach wiosenna przerwa œwi¹teczna (17 –
22 kwietnia). No i ju¿ 27 czerwca 2014r. w galowych strojach
uczniowie po¿egnaj¹ na dwa miesi¹ce szkolne mury. A
doliczaj¹c do tego pojedyncze œwiêta koœcielne i pañstwowe w
ci¹gu roku, okazuje siê, ¿e wolnego od nauki jest sporo, warto
zatem popatrzeæ na najbli¿sze miesi¹ce przez pryzmat tych dni,
a nastrój automatycznie siê poprawi.
eg

2 wrzeœnia do chojnowskich szkó³, po wakacyjnej przerwie wróci³o 1934 uczniów. W poniedzia³ek, o godz. 9.00 szkolna braæ
spotka³a siê w swoich placówkach na apelach inauguruj¹cych
rok szkolny 2013/2014.
Nastroje ró¿ne. Na ogó³ pierwsz¹ radoœæ ze spotkania z przyjació³mi, szybko zastêpowa³a myœl o najbli¿szych 10
miesi¹cach ciê¿kiej pracy, wyrzeczeñ, wkuwania i stresów.
Ale szko³a przecie¿ to nie tylko stres. Mo¿na znaleŸæ w niej
wiele pozytywnych, ciekawych aspektów. Najczêœciej doceniamy j¹ po skoñczeniu edukacji. Wtedy przypominamy sobie
nasze ulubione zajêcia pozalekcyjne, wycieczki, spotkania klasowe, wspominamy nawi¹zane przyjaŸnie. W doros³ym ¿yciu
uœwiadamiamy sobie czego tak naprawdê nauczy³a nas szko³a.
Odpowiedzialnoœæ, kreatywnoœæ, systematycznoœæ, radzenie
sobie ze stresem, komunikatywnoœæ, odkrywanie samego
siebie - to wynieœliœmy ze szkó³. A ówczesne problemy? Dziœ
œmiejemy siê z pierwszych niepowodzeñ mi³osnych, pora¿ek
towarzyskich, sympatii, antypatii… To wszystko dociera do nas
po latach. Obecni uczniowie, tak jak kiedyœ my, za szko³¹ nie
przepadaj¹, traktuj¹ j¹ jako z³o konieczne. Có¿, rady na to nie
ma, do szko³y chodziæ trzeba.
Chojnowskie placówki oœwiatowe, jak co roku, podczas wakacji,
przygotowywa³y siê do rozpoczêcia nowego roku szkolnego
w ró¿ny sposób. Mniejsze i wiêksze remonty, doposa¿anie sal,
naprawy, itp. Najwiêksza inwestycja mia³a miejsce w Powiatowym Zespole Szkó³ przy ul. Wojska Polskiego. Szko³a zys-
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Podziêkowania
Moc serdecznych podziêkowañ, dla osób,
które przekaza³y i przekazuj¹ serdeczne ¿yczenia
szybkiego powrotu do zdrowia
w mojej ciê¿kiej chorobie
sk³ada wdziêczny
Zbigniew Misikiewicz
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Wizyta w Danii
W dniach 22.08 - 25.08 delegacja
nauczycieli ze Szko³y Podstawowej nr 4
z³o¿y³a wizytê w duñskiej szkole w miejscowoœci Nyk φbing Falster. Przypomnijmy, ¿e by³a to rewizyta, gdy¿ goœciliœmy w Chojnowie duñsk¹ delegacjê we
wrzeœniu zesz³ego roku. Nasi nauczyciele wrócili zachwyceni duñsk¹ szko³¹
i ich systemem oœwiatowym. Zwiedzili
szko³ê, obserwowali wiele lekcji, a tak¿e
zajêæ œwietlicowych, rozmawiali z dyrekcj¹ i nauczycielami. Pani dyrektor
El¿bieta Borysewicz zaprosi³a grupê uczniów wraz z nauczycielami do chojnowskiej szko³y.
Czym ró¿ni siê duñski system oœwiatowy
od naszego? Pierwszy etap nauczania
trwa tam 9 lat, ale jest mo¿liwoœæ
uczêszczania do klasy 10, jeœli dziecko
chce wyrównaæ braki lub jeszcze nie jest
zdecydowane, w jakiej szkole chcia³oby
kontynuowaæ naukê. Na koniec klasy 9.
uczniowie pisz¹ test, którego wynik jest
wa¿ny w wyborze dalszej drogi edukacyjnej, w czym pomagaj¹ im wyspecjalizowani doradcy.
Przede wszystkim jest to szko³a bez
ocen. Ka¿de dziecko rozwija siê w swoim tempie, uczy siê dla siebie, nie dla
cenzurki. W zwi¹zku z tym, ¿e nie ma
ocen, ¿adne dziecko nie powtarza klasy.
W szkole panuje mi³a atmosfera, ¿yczliwoœæ i spokój. W klasach jest ma³o
dzieci (oko³o 15-20), jeœli istnieje potrzeba, zatrudnia siê nauczycieli wspomagaj¹cych. Sale lekcyjne s¹ œwietnie wyposa¿one w pomoce naukowe. Na technice
mo¿na wykuwaæ miecze, a na zajêciach
z gotowania przyrz¹dzaæ ró¿ne potrawy.
Szko³a sk³ada siê z kilku parterowych
budynków, w których m¹drze zorganizowano przestrzeñ, aby s³u¿y³a integracji, a jednoczeœnie zostawia³a du¿o
swobody.

i pomoce szkolne. Czas po lekcjach
spêdzaj¹ w œwietlicy. Pomieszczenia
œwietlicowe to wielka przestrzeñ, w której zorganizowano wiele zakamarów,
k¹cików, aneksów, odpowiednio wyposa¿onych w urozmaicone pomoce, tak,
by ka¿de dziecko znalaz³o coœ dla siebie.
Po prostu raj, a przy tym wspólna praca,
zabawa i rozwój.
Ta wizyta sk³oni³a naszych nauczycieli
do refleksji nad organizacj¹ polskiej
oœwiaty, dostarczy³a wielu doœwiadczeñ,
a tak¿e chêci, by choæ kilka rozwi¹zañ
przenieœæ na rodzimy grunt. Przys³owie
mówi, ¿e podró¿e kszta³c¹. Z relacji
nauczycieli wnioskujemy, ¿e nawet
bardzo.
(bar)

Dzieci otrzymuj¹ za darmo podrêczniki
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa
u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej), oznaczonej numerem geodezyjnym 22/74 o pow.
4801 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budowli - rampy betonowej
o pow. zabudowy 598 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 110.000,00 z³.
Wadium - 22.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez dzia³kê przebiegaj¹
sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna). 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.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny o funkcji przemys³owej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 paŸdziernika 2013 r. o godz.
13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 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 2 paŸdziernika 2013 r.
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¿ 1.100,00 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.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona 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. 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 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Echa polskoœci z Ukrainy

Na zaproszenie Burmistrza
Chojnowa i Starosty Legnickiego 3 wrzeœnia goœciliœmy zespó³ taneczny,
instrumentalny i wokalistów skupionych przy
Towarzystwie Pomocy
Polakom „Wielkie Serce”
na Ukrainie. Dzia³aj¹ce od
5 lat Towarzystwo realizuje w³aœnie projekt skierowany do rodaków. Podró¿uj¹c po Dolnym Œl¹sku
tañcem, muzyk¹ i œpiewem
chc¹ daæ œwiadectwo pamiêci i szacunku dla swojej
Ojczyzny.
Kilkudziesiêciominutowy
blok artystyczny wype³ni³y lwowskie standardy,
ukraiñskie melodie i polskie piosenki. Sympatyczny, sentymentalny program uj¹³ publicznoœæ,
która nie ¿a³owa³a braw
i chêtnie wtórowa³a artystom.
- To nasz dar od serca, dla
Waszych serc – mówi³a
prezes Towarzystwa Pomocy Polakom. - Jesteœmy
niezmiernie wzruszeni, ¿e
tak ciep³o nas przyjmujecie. Dla nas to bardzo
wa¿ne, bo tylko dziêki
wsparciu naszych rodaków, mo¿emy na Ukrainie
realizowaæ swoje pragnienia, kultywowaæ polskie
tradycje i przekazywaæ je
naszym dzieciom. Dziêkujemy i zapraszamy do nas.
Zapewniam, ¿e równie
serdecznie ka¿dy krajan
zostanie u nas przyjêty.
eg
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Na zaproszenie pos³a
Kilka dni temu, przewodnicz¹ca Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast
Partnerskich – El¿bieta K³apciñska – korzystaj¹c z zaproszenia niemieckiego pos³a, wraz
z zaprzyjaŸnionym stowarzyszeniem “Frauen
auf dem Weg nach Europa” z Görlitz odwiedzi³a jedn¹ z dwóch izb parlamentu Niemiec.
Swoimi wra¿eniami dzieli siê z naszymi Czytelnikami.
Berlin zawsze mnie fascynowa³. My chojnowianie mamy bli¿ej do stolicy Niemiec ni¿
do Warszawy. Do Berlina zaprosi³ mnie
pose³ pan Wolfgang Gunkel. Bardzo siê
ucieszy³am, gdy zapozna³am siê z pro-

gramem: Bundestag, Bundesrat i wiele innych atrakcji. Kilka razy korzysta³am ju¿
z zaproszenia tego pos³a do stolicy Niemiec i
za ka¿dym razem odkrywa³am w Berlinie coœ
nowego, widzia³am, jak to miasto szybko siê
zmienia.
29 sierpnia, razem z cz³onkiniami i sympatykami stowarzyszenia “Frauen auf dem Weg
nach Europa” udaliœmy siê do Berlina. Po
niespe³na 4-godzinnej podró¿y byliœmy ju¿
pod Reichstagiem, który jest siedzib¹ Bundestagu. Rozleg³y i potê¿ny gmach Reichs-

tagu ju¿ na pierwszy rzut oka sprawia imponuj¹ce wra¿enie, zaœ wystrój wnêtrz odpowiada najnowoczeœniejszym standardom
techniki. Po wczesnym obiedzie i wstêpnej
kontroli weszliœmy do gmachu parlamentu.
Tu ju¿ zostaliœmy poddani dok³adnej kontroli, a przed wejœciem do sali plenarnej panie
musia³y zostawiæ w szatni torebki.
Niemiecki Bundestag jest najwy¿szym
organem konstytucyjnym Republiki Federalnej Niemiec i jedynym organem pañstwowym wybieranym co cztery lata bezpoœrednio przez obywateli. Po wyk³adzie na temat
pracy Bundestagu i spotkaniu z “naszym”
pos³em pami¹tkowe zdjêcie na tarasie, potem
kopu³a Reichstagu (jako atrakcja turystyczna). Ta szklana kopu³a ma œrednicê 40 metrów i wysokoœæ 47 metrów, sk¹d mo¿na podziwiaæ panoramê Berlina, a stoj¹c u jej podnó¿a mo¿na wejrzeæ w g³¹b sali plenarnej.
Patrz¹c na panoramê Berlina, widaæ w wielu
miejscach potê¿ne dŸwigi na budowach.
Potem przejazd obok nowoczesnego Urzêdu
Kanclerskiego (siedziby nie-mieckiego
rz¹du) i przejazd przez now¹ berliñsk¹ dzielnicê parlamentarn¹.
Z okien autobusu mogliœmy zobaczyæ wiele
atrakcji turystycznych i zabytków architektury, spojrzeæ na znane berliñskie ulice: Pod

lipami, Ku’Damm, czy na Alexanderplatz
(Alex), gdzie têtni ¿ycie wielkiego miasta.
Po przyjeŸdzie do hotelu kolacja i spacer po
mieni¹cym siê ró¿nymi kolorami œwiate³
mieœcie.
Pi¹tek by³ równie¿ intensywnym dniem.
Wizyta w izbie wy¿szej niemieckiego parlamentu Bundesracie. Bundesrat po przeniesieniu w 2000 roku z Bonn mieœci siê
w piêknym zabytkowym budynku z XVIII w.
Potem wizyta w Domu Willego Brandta centrali SPD. Myœl¹c o obecnej sytuacji politycznej (Syria!) przypomnia³y mi siê s³owa
tego kanclerza Niemiec: “Pokój to nie
wszystko, ale wszystko jest niczym bez pokoju”. Powinny one byæ dzisiaj przestrog¹
dla polityków.
Du¿e wra¿enie zrobi³a na mnie wizyta
w Muzeum Niemieckiego Ruchu Oporu przy
ul. Stauffenberga. Ma³o kto o tym wie, ¿e
bardzo wielu Niemców zap³aci³o ¿yciem za
opór stawiany Nazizmowi.
W drodze powrotnej nasunê³a mi siê taka
refleksja: jak to dobrze, ¿e dziœ my Polacy
i Niemcy dobrze siê rozumiemy, ¿e nasi obywatele zbli¿aj¹ siê do siebie i jak bardzo
jesteœmy do siebie podobni.
El¿bieta K³apciñska

Niewinni elektrycznie
W ostatni wakacyjny pi¹tek, 30 sierpnia, kawiarnia “Jubilatka”, zaproponowa³a wieczorek muzyczny. Oko³o godz. 20:30, po raz kolejny, zawita³o
tu trio NIEWINNI. Tym razem zespó³ wybra³ ods³onê elektryczn¹, co
odmieni³o dotychczasowe wystêpy i wnios³o coœ nowego. Dobre, rockowe
i soczyste brzmienie sprawi³o, ¿e kawiarniany parkiet doœæ szybko prze¿y³
prawdziwe oblê¿enie. Wspaniale wypad³y utwory grupy D¿em.
Niewinni to swoisty fenomen w muzycznej karcie dañ wieczorków muzycznych. Ilekroæ siê pojawiaj¹ to smakuj¹ wybornie.
pm
fot. B.M.
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Na parkiecie, przy statywie, pod parasolami…
Ju¿ siódmy raz pod przewodnictwem „Niebieskiego Parasola”
pensjonariusze okolicznych domów pomocy spotkali siê na
dorocznej imprezie pn. „Turniej Tañca i Œpiewu”.
Tradycj¹ jest, ¿e spotkanie przebiega pod patronatem jednego
z polskich, znanych artystów. W tym roku by³ to Tercet

punktuj¹c poszczególne wystêpy, a w konsekwencji przyznaj¹c
lokaty.
Taniec do 35 lat
1. DPS dla dzieci i m³odzie¿y Opolnica
2. ŒDS Chojnów
Taniec pow. 35 lat
1. DDP Senior Lubin
2. DPS G³ogów
3. DDP Senior
Œpiew kategoria do 35 lat
1. Damian Targoni DPS Opolnica
2. Teresa Wróblewska ŒDS

Egzotyczny, do melodii którego uczestnicy tañczyli, którego
utwory wykonywali i który, jako gwóŸdŸ programu, wyst¹pi³ na
scenie.
Do turnieju tañca i œpiewu zg³osi³o siê 12 placówek, w tym dwie
zajmuj¹ce siê opiek¹ nad dzieæmi i m³odzie¿¹. W sumie, w plenerach „Parasola” spotka³o siê ponad 160 osób.
Wykonawcy – czêsto ci sami w kolejnych edycjach – uwielbiaj¹

Œpiew pow. 35 lat
1. Bia³ek Krzysztof DPS Prz¹œnic
2. Koz³owska Teresa DDP Senior Lubin
3. Teresa Szostak DDP Senior Lubin
3. Ma³ecki Mieczys³aw
3. Sztompke Kazimierz
3. Ba³trukiewicz Stanis³awa
Kategoria opiekun + podopieczny
1. DPS G³ogów
2. DPS Jawor
3. DPS Opolnica
Kategoria Opiekunowie
1. DOPR Niebieski Parasol i DPS dla Dzieci w Legnicy

popisywaæ siê na parkiecie i przy mikrofonie. Taniec i œpiew, to
przecie¿ najlepsza, najprostsza i najprzyjemniejsza forma rekonwalescencji. Jak na turniej przysta³o, prezentacje ocenia³o jury,
Wystêpy, przygotowywane przez kilka tygodni, nie rzadko zadziwia³y opraw¹ choreograficzn¹, kostiumami, a przede wszystkim
ogromnym i szczerym zaanga¿owaniem wykonawców.
To wspania³a inicjatywa kierownictwa i pracowników „Parasola”
oraz opiekunów innych oœrodków, którzy przygotowuj¹ swoich
podopiecznych do wystêpów, sami jednoczeœnie bior¹c udzia³
w artystycznych konkurencjach.
Zabawa, zdrowa rywalizacja, integracja i spotkanie z ludŸmi,
których ³¹cz¹ podobne problemy, to idee tego projektu, które
ka¿dego roku siê sprawdzaj¹ i sprawiaj¹, ¿e nikt z uczestników nie
czuje siê wyalienowany.
eg
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Wakacje w mieœcie
W sierpniu MOKSiR i MBP, podobnie jak
w lipcu, oferowa³y chojnowskim dzieciom
szereg ciekawych zajêæ.
W dniach 19 - 23 sierpnia Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji zorganizowa³ drug¹
czêœæ wakacyjnych zajêæ dla dzieci. W pierwszy
dzieñ - z racji tego, ¿e wakacje niestety nieuchronnie zbli¿a³y siê ju¿ ku koñcowi, dzieci
plastycznie zobrazowa³y swoje najciekawsze
wspomnienia z letniego odpoczynku. Nastêpnie
w ramach maksymy "w zdrowym ciele zdrowy
duch" na boisku i placu zabaw przy MOKSiR
odby³y siê gry i zabawy sportowe. Drugi dzieñ

up³yn¹³ pod znakiem w³óczki - dzieci "maluj¹c" w³óczk¹ stworzy³y w³ochate koty, psy, konie itp. a na koniec zajêæ pozna³y techniki tworzenia kolorowych i oryginalnych pomponów.
W œrodê nasi najm³odsi przenieœli siê w krainê
filcu, gdzie po po³¹czeniu go z wod¹ z p³ynem
do naczyñ i odrobin¹ cierpliwoœci powsta³y fantazyjne os³onki na doniczki, pojemniki na kredki, kwiaty itp. W czwartek dzieci za pomoc¹
wycinanek i bibu³y stworzy³y kolorowe witra¿e
a nastêpnie uczestniczy³y w zabawach ruchowych z wykorzystaniem chusty KLANZA.

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego
w budynku przy ul. Legnickiej 16 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym
213/4 o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 30-12-2096 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00010218/1:

Zwieñczeniem tegorocznych wakacji by³o ognisko z pieczeniem kie³basek i ziemniaków.
Pozdrawiamy naszych najm³odszych i zapraszamy na ferie zimowe.

* * * * * *

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 %
u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie
powstania obowi¹zku podatkowego. Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste gruntów mo¿e byæ aktualizowana na skutek zmiany ich wartoœci nie czêœciej ni¿ raz na trzy lata.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 paŸdziernika 2013 r. o godz. 12.00 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 2 paŸdziernika 2013 r.
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¿ 810,00 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¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 09.09-02.10.2013 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne 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 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Masta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

12

W ostatni tydzieñ sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieci wyruszy³y w œwiat
opowieœci znanego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. Calineczka, Dziewczynka
z zapa³kami, Dzielny o³owiany ¿o³nierzyk
i Brzydkie kacz¹tko to baœnie, z których tekstów
korzysta³y na zajêciach. Prace plastyczne, jakie

powsta³y podczas tych spotkañ, mo¿na ju¿ podziwiaæ w bibliotece.Wakacje uczestnicy po¿egnali przedstawieniem teatralnym "Brzydkie kacz¹tko", które przygotowa³y - goszcz¹ce nie
pierwszy raz w Chojnowie - lubiñskie aktorki
Anna Chojnacka i Joanna Szeler. Panie, jak
zawsze, zagwarantowa³y dobr¹ zabawê.

"Wakacyjny zawrót g³owy" z najm³odszymi
bywalcami biblioteki ju¿ zakoñczony. Mamy
nadziejê , ¿e uczestnictwo w zajêciach dostarczy³o dzieciom radoœci i wielu pozytywnych
prze¿yæ. Ju¿ dziœ zapraszamy na nastêpne
spotkania, a informacje o nich mo¿na zasiêgn¹æ
zagl¹daj¹c na stronê internetow¹: www.biblioteka.chojnow.eu.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa
przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Pi³ka no¿na
W meczu rozegranym 24 sierpnia na chojnowskich w³oœciach
z Czarnymi Rokitki, trener
Kryszczuk, wobec braku (z ró¿nych powodów) kilku podstawowych zawodników mia³ nie
lada orzech do zgryzienia. Na
boisko wybieg³a jedenastka
w trochê eksperymentalnym
sk³adzie. Ubytki uzupe³niono
graczami z grupy juniorskiej.
W dru¿ynie goœci natomiast
zdecydowana wiêkszoœæ pi³karzy z rodowodem chojnowskim. Obraz gry by³ dosyæ
przeciêtny. W pierwszej po³owie – lekka przewaga Rokitek.
Po przerwie, z nowym zapasem
si³, chojnowska jedenastka,
¿wawiej zaczê³a siê poruszaæ
po boisku. Przynios³o to efekty. W 76 minucie spotkania, po
b³êdzie bramkarza goœci, Serkies zachowa³ zimn¹ krew
i wpakowa³ pi³kê do bramki.
1:0 - o¿ywienie na trybunach.
Euforia jeszcze nie ostyg³a,
a w 81 min. najmniejszy na boisku Ziembowski, g³ówk¹ podwy¿szy³ ca³y wynik. Na szczêœcie, nie uleg³ ju¿ on zmianie.
Kolejne wiêc trzy punkty zdobyte i bezpieczne miejsce w tabeli.
W niedzielê – 1 wrzeœnia, Chojnowianka rozegra³a mecz ligowy wyjazdowy z Odr¹ Œcinaw¹. Pad³ wynik bardzo korzystny 1:0. Nasi pn¹ siê w górê tabeli.
KS Chojnowianka Chojnów –
LZS Czarni Rokitki 2:0 (0:0)
Odra Œcinawa – KS Chojnowianka Chojnów 0:1 (0:1) 18
min. Serkies
7 wrzeœnia, w sobotê, zapraszamy wszystkich kibiców nasze-

go klubu na kolejny ligowy pojedynek naszej dru¿yny seniorskiej. Tym razem przyjedzie
ekipa z Legnickiego Pola. Pocz¹tek spotkania godzina 17.
Cena biletów – 3z³.
Klasa okrêgowa – LEGNICA
Chrobry II G³ogów – Mewa
Kunice 2:2 (Ciechañski 40, 43
– Urbanik 78, Kêdzierski 90),
Zamet Przemków – Zryw Kotla 8:3 (Wilkowski 25, 37, 53,
62, Drabik 61, Syku³a 82, Bury
76, Kawecki 90+3 – Stachów
45, 79, Chwa³czyñski 71),
Sparta Grêbocice – Górnik
Z³otoryja 3:0 (Smoliñski 9, Robacki 17, Gródecki 89), Arkon
Przemków – KS II Polkowice

7:3 (Jurak 37, 55 z karnego,
K Oruba 64, 65, S Tkaczyk 39,
Ka¿imierczak 24, Dabrowski
87 – Drzazga x 3), Odra Chobienia – Stal Chocianów 0:4
(Grzybowski 33, 60, 67, Krystek 15), Czarni Rokitki – Iskra
Kochlice 1:2 (Pachura 29 –
Rutkowski 35, Dudka 75),
Odra Œcinawa – Chojnowianka
Chojnów 0:1 (Serkies 18), KS
Legnickie Pole – Konfeks Legnica 0:5 (Halocha 55, 62,
Kaczmarek 52, Kanas 72, Malicki 80).

Tabela
1. Arkon Przemków

4

12

13-3

2. Iskra Kochlice

4

9

10-2

3. Zamet Przemków

4

9

12-7

4. Chojnowianka Ch.

4

9

5-4

5. Odra Œcinawa

4

7

9-5

6. KS Legnickie Pole

4

7

6-5

7. Mewa Kunice

4

7

7-7

8. Konfeks Legnica

4

6

12-5

9. KP II Polkowice

4

6

10-9

10. Sparta Grêbocice

4

6

8-11

11. Górnik Z³otoryja

4

4

4-5

12. Chrobry II G³ogów

4

4

9-14

13. Stal Chocianów

4

3

8-9

14. Czarni Rokitki

4

3

3-6

15. Zryw Kotla

4

1

6-16

16. Odra Chobienia

4

0

1-15

Nastêpna kolejka (08.09): Legnica – G³ogów, Kochlice – Œcinawa, Chocianów – Rokitki, Polkowice – Chobienia, Z³otoryja –
Arkon P. Kotla – Grêbocice, Kunice – Zamet P.

Sportowy felietonik

Dola spikera
Podczas spotkania ligowego Chojnowianki z Czarnymi Rokitki, w stadionowych g³oœnikach, panowa³a g³ucha
cisza. To zwróci³o uwagê wszystkich
wiernych kibiców. Tradycyjnie spiker
zawodów, pan Andrzej zapowiada³
i informowa³ o wa¿nych faktach danego meczu, podawa³ sk³ady obydwu
dru¿yn, obsadê sêdziowsk¹ czy te¿
strzelców bramek, itp. Cisza w eterze
spowodowa³a falê plotek i jak to bywa
w miarê up³ywu czasu ploteczka roz-
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rasta³a siê ch³on¹c nowe, dziwne spekulacje. Có¿, na pomówienia i ludzk¹
bezmyœlnoœæ nie ma recepty. Pan Andrzej na szczêœcie z³oœliwymi komentarzami siê nie przejmuje. A ¿e ka¿dy,
oprócz funkcji zawodowych czy
spo³ecznych, ma tak¿e ¿ycie prywatne,
a w nim od czasu do czasu problemy,
wyjaœniaæ m¹drym nie trzeba i t³umaczyæ siê przed innymi te¿ nie.
7 wrzeœnia znów us³yszymy jego znajomy i charakterystyczny g³os.

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 24 wrzeœnia 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 18 wrzeœnia 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¿ 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., czwarty 12 lutego 2013 r., pi¹ty 26 marca
2013 r., szósty 11 czerwca 2013 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 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam tanio dom do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam domek poniemiecki do remontu
o pow. 100m 2 na ul. Baczyñskiego.
Wiadomoœæ: 668-739-089.
Sprzedam dom w stanie deweloperskim,
dzia³ka 15 ar, 3 kondygnacje, pow. pod³óg
250m 2 . Atrakcyjna lokalizacja w Konradówce (1,2 km od centrum Chojnowa).
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 695-545-495, 603-750-120.
Sprzedam pó³ domu (zabudowa poniemiecka) w Bia³ej wraz z 30 ar. dzia³k¹.
Wiadomoœæ: tel. 697-540-025.
Sprzedam lub zamieniê na dom za dop³at¹
mieszkanie 2 pokojowe, o pow. 53m 2 ,
piwnica, pom. gosp., w starym budownictwie ogrzewanie c.o., wysoki parter.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 693-236-184.
Kupiê po³owê domku do 80 m 2 lub
mieszkanie po remoncie do zamieszkania
od zaraz, najlepiej w okolicy ma³ego
parku. Wiadomoœæ: tel. 781-117-808.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
40m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój. Mieszkanie œrodkowe s³oneczne,
w bloku na Ip.
Wiadomoœæ: tel. 792-610-544.
Sprzedam mieszkanie w bloku, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc. Czêœciowo umeblowane, do zamieszkania od zaraz. ul.
Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.
Sprzedam mieszkanie 4. pokoje o pow.
74 m 2 , IIp., nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 55m2, IIp., 2 pokoje, do
remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Tanio sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-736.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49m 2
w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
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przedpokój. Niski koszt utrzymania. Po
remoncie, mieszkanie ciep³e i s³oneczne.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683 (po
godz. 16).

Wiadomoœæ: tel. 665-849-101 lub
783-033-169.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ – wieœ
Michów. Wiadomoœæ: tel. 795-105-327.

Sprzedam mieszkanie o pow. ok. 22m2,
s³oneczne ciep³e z wyposa¿eniem, ul.
P. Skargi 6/7. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach,
10-arow¹, uzbrojon¹.
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie, po remoncie, pow. 48m2, ogrze-

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

wanie piecowe, IIIp.
Wiadomoœæ: tel. 515-158-645.

Us³ugi

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach
bezczynszowe o pow. 78m2 , Ip., blisko
lasu, c.o., nowe okna PCV, umeblowana
kuchnia. Tylko130 000z³.
Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Kupiê kawalerkê lub niedu¿e mieszkanie
2.pokojowe. Wiadomoœæ:tel. 663-672-843.
Wynajmê mieszkanie o pow. 48,4m2 - 2
pokoje, kuchnia, przedpokój (umeblowane) + komórka, piwnica, strych znajduj¹ce siê w Chojnowie przy Pl. Dworcowym. Wiadomoœæ: tel. 886-558-654,
608-054-045.
Od 01.09. mieszkanie do wynajêcia
w nowym budownictwie. Ciep³e, s¹ zwroty
za ogrzewanie.
Wiadomoœæ: tel. 664-439-197.
Mam do wynajêcia 3-pokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 76-81-86-734 lub
880-789-427.
Wynajmê pow. handlowo-us³ugow¹
ok.150m 2 po³o¿on¹ przy ul. Zielonej.
Bezpoœrednie s¹siedztwo marketu
Mrówka. Idealna lokalizacja na gastronomiê i drobne us³ugi (apteka-fryzjerstwo, itp). Wiadomoœæ: tel. 698-549-138.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Ró¿ne powierzchnie, mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Atrakcyjne ceny.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona, fundament domu, pe³na dokumentacja,
55tys. z³ - do uzgodnienia.

Korepetycje z jêzyka angielskiego dla
dzieci, m³odzie¿y, doros³ych. Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, studenckich, egzaminu LCCI.
Doœwiad-czony lektor jêzyka angielskiego.
Wiadomoœæ: tel. 502-283-017.
Korepetycje z jêzyka angielskiego. Solidne
przygotowanie do egzaminu maturalnego,
gimnazjalnego, szóstoklasisty – mówienie,
czytanie, s³uchanie i pisanie. Realizacja
bie¿¹cego materia³u, powtórki, gry
i zabawy. Pierwsza lekcja za darmo.
25 z³/60min.
Wiadomoœæ: tel. 530-117-006.
Œwiadczymy us³ugi koparko-³adowark¹
i minikopark¹.
Wiadomoœæ: tel. 602-455-147 lub osobiœcie w siedzibie firmy w Chojnowie, przy
ul. Lubiñskiej 2A w serwisie opon.
ŒPIEW na uroczystoœciach œlubnych solistka - sopran liryczny - Chojnów,
Legnica i okolice.
Wiadomoœæ: tel. 664-583-453,
e-mail: emu2001@wp.pl

Inne
Sprzedam ³adowacz zaczepiany „CYKLOP”, rok produkcji: 1989. Sprawny
technicznie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam pawilon handlowy na targowisku miejskim w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej (obok
pijalni piwa). Wiadomoœæ:
tel. 76-81-88-263 lub kom. 602-253-500.
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Z³otoryjskiej
na cel dowolny. Wiadomoœæ:
tel. 605-306-876, 768-196-374
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Wykonam us³ugi
ogólnobudowlane
w zakresie:
Aktualna zdawalnoœæ
za pierwszym
podejœciem 50%
KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII
A, A1, A2, B, C, C+E

Informacje i zapisy
pod numerami telefonów:
512 026 026,
76 81 81 807.

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 95
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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- k³adzenie glazur
i terakot
- monta¿ okien i drzwi
- malowanie, szpachlowanie
i inne prace budowlane

Wiadomoœæ:

tel. 609-868-520
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
gara¿em o pow. u¿ytkowej 34,20 m2, po³o¿onej przy ul. Wincentego Witosa
w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta
Warszawskiego 2-4), oznaczonej numerem geodezyjnym 33/30 o pow. 44 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we
w³asnoœci dzia³ki nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.
Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³.
Wadium - 3.000,00 z³.
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 zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne;
dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dla potrzeb mieszkañców wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 paŸdziernika 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 na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do
dnia 2 paŸdziernika 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¿ 150,00 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.
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.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 09.09.-02.10.2013 r. Klucze dostêpne 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 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Chojnowskie Dzieciaki

Trzy Przyjació³ki z podwórka :).
od lewej: Wiktoria Kazieczko lat 7 - lubi koty , psy , króliki i ogólnie
zwierz¹tka :).
Martyna Lewicka lat 6 - lubi pluszowe misie...jak i te prawdziwe oraz
wycinaæ p³atki œniegu z papieru :).
Maja Lubiniecka lat 7 - lubi jeœæ Nutellê, szkolne zajêcia plastyczne i psoty
ze starsz¹ siostr¹ .

Na parkiecie, przy statywie,
pod parasolami…

