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Modelarze koñcz¹ rok z sukcesami
Nasi modelarze potwierdzili swoj¹ wysok¹
pozycjê w kraju.

Drugi Œwi¹teczny Jarmark
Blask i dŸwiêki z chojnowskiego Œwi¹tecznego Jarmarku nios³y siê daleko poza Rynek, a ch³odn¹ aurê rozgrzewa³y gor¹ce serca uczestników.

Wigilie w gronie przyjació³
WeŸ do rêki bia³y op³atek, choæbyœ nawet nie mia³ go z kim dzieliæ. I ¿ycz szczêœcia ca³emu œwiatu: niech siê wszystkie serca rozwesel¹…

Ko³o Jêzykowe z Gimnazjum nr 1 na wycieczce w DreŸnie!
Na Dresdner Striezelmarkt, wœród t³umu drezdeñczyków i wielu turystów na dobre poczuliœmy klimat nadchodz¹cych œwi¹t…

W województwie, jak co roku
Œwi¹teczne ¿yczenia p³yn¹ce nutami i z serc najm³odszych to chyba najmilszy dar - wzbudza emocje i zapada w pamiêæ.
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Dodatek energetyczny
Od 1 stycznia 2014 r. Gminy wyp³acaj¹ nowe
œwiadczenie jakim jest DODATEK ENERGETYCZNY. Jest to forma wsparcia, któr¹
wprowadzi³a ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie
ustawy prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).
Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny przys³uguje odbiorcom wra¿liwym energii
elektrycznej czyli osobom:
* którym przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 966 ze zm.),
* które s¹ stron¹ umowy kompleksowej lub
umowy sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej
z przedsiêbiorstwem energetycznym,
* zamieszkuj¹ w miejscu dostarczania energii.
Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz
w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wra¿liwego energii elekrtycznej, do którego nale¿y
do³¹czyæ kopiê umowy kompleksowej lub
umowy sprzeda¿y energii elektrycznej. Dodatek
bêdzie wyp³acany do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca
z góry, z wyj¹tkiem miesi¹ca stycznia, w którym
dodatek elektryczny wyp³acony bêdzie do dnia
30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny
wynosi miesiêcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku
energetycznego og³aszanej przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki
z dania 28 listopada 2013 r. poz. 963 wysokoœæ
dodatku energetycznego obowi¹zuj¹cego od
dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.
wynosi dla gospodarstwa:
- prowadzonego przez osobê samotn¹ - 11,36 z³/m-c;
- sk³adaj¹cego siê z 2 do 4 osób - 15,77 z³/m-c;
- sk³adajacego siê z conajmniej 5 osób 18,93 z³/m-c.
Wnioski o przyznawanie dodatku energetycznego
mo¿na pobraæ i sk³adaæ w biurze Wydzia³u SO
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pokój nr 5.

Odpady s¹ segregowane
Od stycznia bie¿¹cego roku chojnowskie odpady
odbieraæ bêdzie od mieszkañców miasta firma
ASA z Zabrza. Ostatnie pó³ roku wywózk¹
œmieci zajmowa³o siê lubiñskie MPO. Nowy
przedsiêbiorca potrzebuje nieco czasu na zapoznanie siê z terenem i „obfitoœci¹” naszych œmieci.
ASA zajmuje siê wywózk¹ odpadów zmieszanych, natomiast plastik, szk³o i papier odbiera
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Mieszkañców niepokoi czêsto fakt, czy szklane
przedmioty, plastikowe butelki lub makulatura,
które chwile wczeœniej posegregowali, wrzucane
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do miejskiej œmieciarki nie trafiaj¹ do odpadów
zmieszanych. Sprawdziliœmy! Samochody chojnowskiego zak³adu, pe³ni¹ce do niedawna funkcjê
œmieciarek wywo¿¹cych odpady wszelakie,
obecnie odbieraj¹ wy³¹cznie segregowane. Zapewniono nas tak¿e, ¿e osobno zbiera siê szk³o,
osobno plastik, osobno papier. Nie mamy powodów nie ufaæ pracownikom ChZGKiM, uspokajamy zatem wszystkich zatroskanych - zbiórka
odpadów w Chojnowie odbywa siê zgodnie
z przepisami i ekologiczno-ekonomicznymi
za³o¿eniami.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 08.01.2014 r. do 29.01.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - prawo u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta
Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej) - Zarz¹dzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 8 stycznia 2014 r.
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
niezabudowane nr 467/1, 467/2 i 467/3, po³o¿one przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 2/2014 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2014 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 19.02.2014 r.

racki kunszt po³¹czony z dystansem do siebie
i œwiata. To, ¿e akcja zgromadzi³a tak wiele
osób wokó³ tych wspania³ych tekstów, daje
powód do satysfakcji.
Narodowe Czytanie odby³o siê dziêki szczeremu zaanga¿owaniu samorz¹dów w organizacjê
tego wydarzenia, dziêki mi³oœci do wspólnej
tradycji i w szacunku dla dziedzictwa wszystkich Polaków. Jestem przekonany, ¿e zosta³o
to docenione w Pañstwa miejscowoœci i stanie
siê inspiracj¹ dla kolejnych dzia³añ kulturalnych - a przede wszystkim wspólnych, jednocz¹cych ponad podzia³ami w zachwycie nad
tym, co polskie.
Narodowe Czytanie dowiod³o, ¿e piêkna polska
literatura jest nam wci¹¿ ¿ywo potrzebna.
I choæ dzisiaj winny sposób odczytujemy
znaczenia piêknych romantycznych strof, choæ
na nowo rozk³adamy akcenty i inaczej postrzegamy wolnoœæ, te arcydzie³a narodowej kultury
stwarzaj¹ œwietn¹ okazjê do tego, by wspólnie przypomnieæ sobie o najtrwalszych elementach scalaj¹cych wspólnotê. Tê wspólnotê,
w której pe³ni¹ Pañstwo odpowiedzialne
funkcje publiczne. To najwiêksza wartoœæ
i najpiêkniejszy sens Narodowego Czytania.
Wyra¿aj¹c uznanie za znakomite przeprowadzenie akcji Narodowego Czytania w Chojnowie,
ju¿ dziœ zapraszam do przysz³orocznej lektury,
do czytania i s³uchania dzie³ Henryka Sienkiewicza. Jego bohaterowie od lat towarzysz¹
nam w rozmowach o polskiej historii, a ich
zwyciêstwa krzepi³y w jej najtrudniejszych
chwilach. Serdecznie namawiaj¹c do udzia³u
w tym wydarzeniu, pozdrawiam wszystkich
mieszkañców Chojnowa.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia pragnê jednoczeœnie ¿yczyæ Pañstwu
wielu milych chwil prze¿ytych w gronie bliskich
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym
Nowym Roku.
Bronis³aw Komorowski

Podziêkowania
od Prezydenta RP
Kilka dni temu do Urzêdu Miejskiego wp³ynê³y
oficjalne podziêkowania dla chojnowskiego
samorz¹du od Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Bronis³awa Komorowskiego za udzia³
w tegorocznej edycji Narodowego Czytania.
O tym wydarzeniu pisaliœmy w jednym z poprzednich numerów G.Ch.
Prezydent rozpocz¹³ swój list cytatem Aleksandra Fredry - „Piêknie mówiæ jest zalet¹,
ale i s³uchaæ jest niema³ym przymiotem”
Szanowni Pañstwo!
Serdecznie dziêkujê za udzia³ w tegorocznej ods³onie Narodowego Czytania. Dziêki Pañstwa
wsparciu, publiczna lektura dzie³ Aleksandra
Fredry w tym roku zabrzmia³a jednoczeœnie
w ponad siedmiuset miejscach w Polsce.
Fredro, który za ¿ycia walczy³ o wolnoœæ Polski,
a przy tym umia³ i œmiaæ siê i m¹drze analizowaæ nasz¹ polsk¹ duszê, znów zbli¿y³
Polaków! Wszêdzie mówiono jego g³osem,
s³uchano piêknej polszczyzny i podziwiano lite-

Wyk³ad
o Janie Czochralskim
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich, Ko³o
Terenowe SIMP
w Chojnowie oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie serdecznie zapraszaj¹ na wyk³ad dra Paw³a Tomaszewskiego
o Janie Czochralskim, odkrywcy metody
otrzymywania monokryszta³ów, szeroko
stosowanej w technice pó³przewodnikowej. Wyk³ad odbêdzie siê 9.01.2014 r.
o godz. 17.00 w MBP. Szczegó³owe
informacje: www.simp-chojnow.pl

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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ORKIESTRA ZAGRA W RYNKU
Tegoroczny, 22. Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy w Chojnowie rozpocznie
siê 12 stycznia 2014 r. krótko po godz. 8.00.
Wtedy sw¹ pracê rozpocznie 28 wolontariuszy, którzy zadeklarowali udzia³ w WOŒP.
O godz. 17.00 na scenie w Rynku pojawi¹ siê
lokalni wykonawcy. Na pewno us³yszymy
zespo³y: ROK STARSI, WHITE HAT, POLISH
FICTION, FAZA BLUES oraz zespo³y ludowe:
“S³owiki” ze Starego £omu i “Albinki’ ze
Strupic. Sztab, w zwi¹zku z remontem Oœrodka
przy ul. Ma³achowskiego 7, mieœci³ siê bêdzie
w “Domu Schrama”.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

og³asza
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
na najem lokalu u¿ytkowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 9a:
1. Pomieszczenie magazynowe w budynku
zaplecza socjalnego o powierzchni 29,00 m2.
2. Pomieszczenie w budynku magazynowym o pow. 14,1 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej netto,
pomieszczeñ magazynowych wynosi 3,50 z³.
+ podatek VAT 23%.
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 stycznia
2014r. 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 16 stycznia 2014r. do godz. 14.00.
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
13.01.2014 r. do 16.01.2014 r. 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 na stronie:
bip.chojnow.net.pl
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Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

œp. Adeli £ukaszewskiej
serdeczne podziêkowania za wsparcie
i wyrazy wspó³czucia
sk³ada rodzina.

Za s³owa otuchy, obecnoœæ i wszelk¹ pomoc,
której doœwiadczyliœmy w trudnych
i bolesnych chwilach rozstania
z naszym ukochanym mê¿em i ojcem

œp. Zbigniewem Misikiewiczem
dziêkujemy Jego przyjacio³om i znajomym,
kole¿ankom i kolegom, s¹siadom i wszystkim,
którzy wraz z nami dzielili smutek po¿egnania
¿ona i synowie

3

Na XXXVI sesji
G³ównym tematem grudniowej, sesji Rady
Miejskiej Chojnowa by³o uchwalenie bud¿etu
miasta na 2014r. Jego projekt radnym przedstawi³ burmistrz Jan Serkies:
„Pod obrady dzisiejszej sesji przedk³adam Radzie
projekt bud¿etu miasta Chojnowa na rok
2014.
Bud¿et miasta zaplanowano po stronie dochodów na kwotê 44.559.764 z³.
Dochody w bud¿ecie podzielone s¹ na dochody
bie¿¹ce i dochody maj¹tkowe.
Dochodami bie¿¹cymi s¹ miêdzy innymi wp³ywy
z podatków i op³at, subwencji, dotacji na zadania bie¿¹ce w tym na zadania zlecone, z odp³atnego udostêpnienia sk³adników maj¹tkowych jak najem, dzier¿awa oraz wp³ywów ze
œwiadczonych us³ug. Dochody bie¿¹ce zaplanowano na kwotê 36.292.134 z³.
Dochodami maj¹tkowymi s¹ pozyskane
z zewn¹trz w formie dotacji œrodki na finansowanie inwestycji oraz wp³ywy ze sprzeda¿y
nieruchomoœci, z przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci. Zaplanowano je na kwotê 8.267.630 z³, w tym
dotacjê w ramach programów finansowanych
z udzia³em œrodków europejskich w wysokoœci
6.519.630 z³.
Po stronie wydatków zaplanowano 46.281.553 z³,
w tym na wydatki maj¹tkowe 11.599.190 z³.
tj. 25,06% wydatków ogó³em.
Poziom obci¹¿enia bud¿etu dotyczy sp³aty d³ugu
wraz z wydatkami na jego obs³ugê tj. na sp³atê
odsetek, która nie mo¿e przekracza 15% planowanych dochodów. W bud¿ecie miasta wynosi
ona 2,51% i jest niewielka, co oznacza, ¿e miasto
nie jest zad³u¿one. Dodatkowo ³¹czna kwota
d³ugu nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 60% planowanych dochodów, a w naszym bud¿ecie planowana kwota d³ugu wynosi 21,81% w stosunku
do planowanych dochodów.

Planowane wydatki w 2014 przeznaczone s¹
miêdzy innymi na:
- oœwiatê i wychowanie - 17.156.171 z³,
tj. 37,07% planowanych wydatków,
- pomoc spo³eczn¹ - 6.369.053 z³, tj. 13,76%
wydatków,
- gospodarkê komunaln¹ 6.935.000 z³, tj. 14,98%
wydatków, w tym na inwestycje w gospodarce
komunalnej - 2.630.000 z³,
- na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego
9.232.320 z³, tj. 19,95% w tym na wydatki
inwestycyjne 7.849.190 z³,
- na administracjê publiczn¹ - 4.148.108 z³,
tj. 8,96%.
W bud¿ecie planowane s¹ œrodki na wydatki
inwestycyjne z przeznaczeniem na: dotacje
celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
dla Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Przychodni
Rejonowej w Chojnowie - 320.000 z³, oraz na
realizacjê zadañ inwestycyjnych 11.179.190 z³
takich jak:
- przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie,
- modernizacja sali gimnastycznej i adaptacjê
czêœci pomieszczeñ na szatniê w Szkole
Podstawowej nr 4,
- budowa i modernizacja oœwietlenia ulicznego
i parkowego,

- rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy
Kiliñskiego (Morskie Oko),
- budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami
i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w ulicach: Mickiewicza, Bohaterów Getta
Warszawskiego, Witosa, Ma³achowskiego
i Niemcewicza,
- zagospodarowanie terenów miêdzy ulicami:
Kolejowa, Koœciuszki, Plac Dworcowy
i Witosa,- I etap,
- budowa k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹,
- modernizacja miejskiej oczyszczalni œcieków,
- zakup samochodu ciê¿arowego z HDS dla
Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowê ulic: Bielawskiej II etap,
Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Solskiego
i na budowê k³adki nad rzek¹ Skor¹ ³¹cz¹cej
ulice Paderewskiego i Matejki.
Przed³o¿ony projekt bud¿etu uwzglêdnia wa¿ne
inwestycje miejskie, w zakresie poprawy
infrastruktury technicznej maj¹cej wp³yw na
poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców. Inwestycje
bêd¹ finansowane ze œrodków w³asnych,
dotacji i po¿yczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Liczê na to, ¿e wspólnym wysi³kiem, zamierzenia podjête na dzisiejszej Sesji, bêdziemy
mogli zrealizowaæ dla dobra mieszkañców
Chojnowa.
Wysoka Rado, proszê o przyjêcie bud¿etu na
rok 2014”.
Bud¿et na 2014 rok zosta³ przyjêty przez
Radê jednog³oœnie. Pozytywn¹ opiniê o projekcie bud¿etu wyda³a tak¿e Regionalna Izba
Obrachunkowa.
opr. eg

Sprawozdanie 7/2013 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia 29 grudnia 2013 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Zakoñczono modernizacjê alejek na cmentarzu komunalnym.
2. Zakoñczono budowê zespo³u zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego oraz ul. £okietka.
3. Prowadzone s¹ prace przy przebudowie budynku
Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
4. Trwa procedura wyboru oferty na budowê
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skor¹.
5. Realizowane s¹ umowy z Powiatowym
Urzêdem Pracy na zatrudnienie 10 pracowników
interwencyjnych i pracowników robót publicznych z terminem do 31 grudnia 2013r.
6. W wyniku przetargu nieograniczonego
wybrano firmê A.S.A. Eko-Polska Sp. z o.o.
w Zabrzu do odbioru odpadów komunalnych
w roku 2014.
7. Zakupiono po 20 pojemników do selektywnej
zbiórki œmieci oraz odpadów zmieszanych
o pojemnoœci 1,1m3.
8. Zamontowano oœwietlenie œwi¹teczne.
9. Wyremontowano 5 pojemników z przeznaczeniem do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1.
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10. Zakupiono kruszywo bazaltowe do wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych.
11. Wymieniono czêœæ nawierzchni ul. Fabrycznej w obrêbie skrzy¿owania z ul. Kraszewskiego
(wjazd do stacji paliw) na kostkê betonow¹.
12. Podpisano umowê na wykonanie dokumentacji projektowej na budowê ulic Rejtana
i Krótkiej.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano:
* w drodze bezprzetargowej:
- piêæ lokali mieszkalnych na rzecz najemców
z zastosowaniem bonifikaty,
* w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ przeznaczon¹
pod zabudowê mieszkaniow¹ przy ul. Koœciuszki 7.
2. Zawarto umowê dzier¿awy gruntu - na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej przy
ul. Legnickiej.

3. Wydano decyzjê na podzia³ dzia³ki przy
ul. D¹browskiego z urzêdu w celu wydzielenia
dzia³ki przeznaczonej do przetargu.
4. Wydano postanowienie pozytywnie opiniuj¹ce
podzia³ dzia³ki, pod wzglêdem zgodnoœci
z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta, po³o¿onej przy ul. D¹browskiego.
5. Wydano 2 wypisy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.
6. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. D¹browskiego
11/4, zakoñczony wy³onieniem nabywcy,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34/5 zakoñczony wynikiem negatywnym,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Witosa 17/1Azakoñczony wynikiem negatywnym,
- lokalu u¿ytkowego przy ul. Kolejowej 13/1A zakoñczony wynikiem negatywnym.
7. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,
- nieruchomoœci zabudowanej ramp¹ betonow¹
przy ul. Fabrycznej.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem przy ul. Kiliñskiego wydano decyzjê
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Na XXXV sesji
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku orzech w³oski dla firmy KOMERC w Chojnowie z obowi¹zkiem nasadzenia dwóch drzew.
9. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu
w odniesieniu do:
* dzia³ki niezabudowanej po³o¿onej przy
ul. Okrzei o powierzchni 177 m2, stanowi¹cej
w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê 25.000,00 z³,
a zbywanej na rzecz Firmy „EKO-KOLOR
Spó³ka cywilna” z siedzib¹ w Chojnowie.
* dzia³ki niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie 6
miasta Chojnowa o powierzchni 19 m2, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê
4.200,00 z³., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.
UCHWA£A NR XXXVI/182/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie
miasta Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 14 decyzji administracyjnych,
2 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego
i zaœwiadczenie do œlubu za granic¹.
2. Sporz¹dzono: 8 aktów ma³¿eñstwa, 3 akty
urodzenia, 11 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 75 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 105 wniosków o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego oraz korespondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 95 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
5. Wys³ano wniosek do Prezydenta RP o nadanie
medalu za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano jubileusz ma³¿eñstwa.

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 45 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
rozpatrzono 24 wnioski przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 3.894,66 z³. (wydano
23 decyzje pozytywne i jedn¹ negatywn¹).
Za miesi¹c XII 2013 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 45.427,10 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 92 wnioski,
wydano 126 dowodów osobistych.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w budynku przy Rynku nr 34 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 295/12 o pow. 142 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste do dnia 26-02-2097 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00020453/3:

(podstawa prawna), oraz wniosku Przedsiêbiorstwa
Wielobran¿owego „LANT” Henryk Wilkiel,
67-321 Leszno Górne ul. Kolonia 12 o przed³u¿enie taryf dla zbiorowego odprowadzania œcieków z dnia 11 grudnia 2013 r., Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1 1. Przed³u¿a siê czas obowi¹zywania dotychczasowych taryf obowi¹zuj¹cych na terenie miasta
Chojnowa dla zbiorowego odprowadzania
œcieków na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do
31 grudnia 2014 roku.
Wysokoœæ cen i stawek op³at za odprowadzanie
œcieków.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2014 r.
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w „Gazecie
Chojnowskiej”.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 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
i nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki
energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 6 lutego 2014 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¿ 300,00 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ lokalu odby³ siê w dniu 10 grudnia 2013 r. 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 13.01.2014 r. - 06.02.2014 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 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Drugi Œwi¹teczny Jarmark
Nie potwierdzi³y siê obawy o nisk¹ frekwencjê podczas tegorocznego
Jarmarku Œwi¹tecznego. 22 grudnia, tu¿ przed Wigili¹, w centrum
miasta stanê³o kilkanaœcie migaj¹cych œwiate³kami straganów i scena,
z której p³ynê³y mniej lub bardzie znane kolêdy.
Niewielki plac nieopodal fary wype³ni³ siê ludŸmi, zapachami, kolorami
- magicznym, œwi¹tecznym klimatem. Przez kilka godzin w tym
miejscu czu³o siê nadchodz¹ce œwiêta. Kramy, wype³nione ró¿nego
typu towarami. Posmakowaæ mo¿na by³o kolorowych babeczek,
pachn¹cych pierniczków, aromatycznego grzañca. Gdzie indziej bombki
- szklane, dziergane, s³omkowe, stroiki g³ównie z naturalnych materia³ów, drewniane ozdóbki na choinkê, malowane szk³o, makaronowe
choinki, obrazy, ksi¹¿ki, bi¿uteria ró¿nego gatunku, galanteria i wiele,
wiele innego asortymentu, a wszystko oryginalne, robione rêcznie,
niepowtarzalne…
Wœród t³umu, nie sposób by³o nie trafiæ na sympatycznego (nie jednego)
Miko³aja rozdaj¹cego s³odkoœci nie tylko dzieciom, ale wszystkim,
którzy ca³y mijaj¹cy rok zachowywali siê przyk³adnie i zas³u¿yli na prezent.
Œwi¹teczn¹ atmosferê dope³nia³y wystêpy artystyczne. Kapela Beskid
z bac¹ Jaœkiem przyci¹ga³a nie tylko góralskim brzmieniem, ale tak¿e
opowieœciami o œwi¹tecznych zwyczajach, tradycjach i kulinariach
beskidzkiego regionu.
Chór Skoranta natomiast piêknymi kolêdami przypomina³ jak klimatyczne i piêkne s¹ nasze polskie bo¿onarodzeniowe pieœni.

6

Blask i dŸwiêki z chojnowskiego
Œwi¹tecznego Jarmarku nios³y siê
daleko poza Rynek, a ch³odn¹ aurê
rozgrzewa³y gor¹ce serca uczestników. By³o mi³o, swojsko, œwi¹tecznie, a najwa¿niejsze, ¿e w gronie wielu mieszkañców, którzy
tego dnia, w tym miejscu, serdecznie witali dawno niewidzianych
znajomych, sk³adali sobie ciep³e
¿yczenia i w dobrych nastrojach
wracali do domu.
eg
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Niezwyk³e koncerty
przeddzieñ œwiêta Trzech Króli, w chojnowskiej œwi¹tyni
pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, chór Skoranta da³
doroczny koncert kolêd i pastora³ek.
Tegoroczny wystêp rozpocz¹³ siê jednak nietypowo. Zainaugurowa³a
go m³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Szkó³, która tu¿ przed koncertem
zatañczy³a w centrum miasta poloneza. Maturzyœci z pochodniami
w rêkach, zaprezentowali mieszkañcom miasta staropolski taniec, który
obecnie rozpoczyna wszystkie bale studniówkowe. Gdy ca³y Rynek
rozbrzmiewa³ taktami poloneza, uczniowie odmierzali taneczny krok
i wykonywali wyæwiczone figury.
Pomimo niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych dŸwiêki muzyki
i popisy tancerzy przyci¹gnê³y do Rynku mieszkañców miasta.
Uczniowie stworzyli niezwyk³e widowisko i tym samym zrekompensowali sobie i publicznoœci przemoczone obuwie.
Efektowna prezentacja, mia³a swój fina³ wewn¹trz koœcio³a, a jednoczeœnie rozpoczê³a œwi¹teczne spotkanie.

W

Wierni s³uchacze Skoranty wype³nili farê i ze skupieniem ws³uchiwali
siê w tradycyjne i nieco bardziej wspó³czesne bo¿onarodzeniowe
pieœni. Chêtnie te¿ w³¹czali siê do wspólnego kolêdowania.
Nastêpnego dnia w koœciele pw. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Marii Panny, dla mieszkañców Chojnowa wyst¹pi³ chór Madryga³
Legnickiego Centrum Kultury, który wykona³ kilka psalmów, kolêd
i pastora³ek.
Niezwyk³e i piêkne by³y to koncerty. Wielu mieszkañców naszego
miasta skorzysta³o z mo¿liwoœci niecodziennego kolêdowania. We
wnêtrzach akustycznych œwi¹tyñ, wspólnie z chórzystami, koœcielne
pieœni brzmi¹ wyj¹tkowo i podnioœle. Integruj¹ tak¿e nasz¹ niewielk¹
spo³ecznoœæ, a to, naszym zdaniem, cenne doœwiadczenie.
eg
fot. Andrzej Markiewicz

W województwie jak co roku
Ta tradycja siêga 2002 roku. Wtedy po raz pierwszy uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4 z opiekunem muzycznym Zenonem Chmielewskim
i burmistrzem Janem Serkiesem wyjechali do w³adz wojewódzkich
z chojnowsk¹ kolêd¹. Od tego czasu, ka¿dego roku korczakowcy,
krótko przed Bo¿ym Narodzeniem spotykaj¹ siê z pracownikami Urzêdu
Marsza³kowskiego i Urzêdu Wojewódzkiego przynosz¹c im muzyczne
¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne.
W tym roku odwiedzili Wroc³aw po raz jedenasty i tak jak w latach
poprzednich serdecznie zostali przyjêci. Wojewoda Aleksander Marek
Skorupa oraz wicewojewoda Ewa Mañkowska bêd¹c pod du¿ym
wra¿eniem, dziêkowali m³odym muzykom za piêkne wykonanie kolêd.
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Chojnowska delegacja, tradycyjnie te¿ gra³a na korytarzach Kuratorium
Oœwiaty, "wyci¹gaj¹c" z biur urzêdników, oczekuj¹cych tej wizyty co rok.
Muzyczne ¿yczenia serdecznie przyjêli równie¿ pracownicy Wydzia³u
Kultury, Edukacji i Nauki, Sportu i Rekreacji oraz Turystyki.
M³odzie¿ goœci³a tak¿e z kolêd¹ na sesji Sejmiku Dolnoœl¹skiego.
Wroc³awscy radni, nie szczêdzili braw i podziêkowañ za wspania³¹
niespodziankê zgotowan¹ przez chojnowian.
Tradycja kolêdy w województwie przyjê³a siê na dobre. Poprzez samorz¹dy sta³a siê cyklicznym, wyj¹tkowym, nieco metaforycznym, spotkaniem mieszkañców naszego miasta z mieszkañcami Wroc³awia,
a dla najmodszych jest nieocenion¹ lekcj¹ obywatelsk¹.
Œwi¹teczne ¿yczenia p³yn¹ce nutami i z serc najm³odszych to chyba
najmilszy dar - wzbudza emocje i zapada w pamiêæ.
Do zobaczenia za rok.
eg
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Wigilie w gronie przyjació³
Pamiêtaj, bêd¹ ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu - i nikt z nikim s³owa nie zamieni, nie zaprosi
do swego domu. WeŸ do rêki bia³y op³atek, choæbyœ nawet nie mia³ go z kim dzieliæ. I ¿ycz szczêœcia ca³emu
œwiatu: niech siê wszystkie serca rozwesel¹…
Miêdzy innymi te s³owa zosta³y wypowiedziane podczas Wigilii dla
osób niepe³nosprawnych, która odby³a siê 18 XII 2013 r. w Gminnym
Oœrodku Kultury i Rekreacji w Piotrowicach. Tegoroczne spotkanie
by³o wyj¹tkowe. Uczestniczy³o w nim blisko 220 osób. By³y to osoby
z wielu placówek, min; z Warsztatu Terapii Zajêciowej, Œrodowiskowego Domu Samopomocy “Lilia” oraz Œrodowiskowego Domu
Samopomocy, grupa ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej, uczniowie
z Klasy Integracyjnej, cz³onkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
Stowarzyszenia Diabetyków i inni. Z osób zaproszonych goœciliœmy
Jego Ekscelencjê Ksiêdza Biskupa Marka Mendyka, ksiê¿y chojnowskich
parafii, w³adze powiatu legnickiego, w³adze miasta i gminy Chojnów.
Na Wigiliê przyby³ tak¿e pan Micha³ Huzarski - Przewodnicz¹cy Komisji
Polityki Spo³ecznej, Zdrowia i Rodziny Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego.
Artystycznie Wigiliê uœwietnili uczniowie Powiatowego Zespo³u
Szkó³ z Chojnowa przedstawiaj¹c w³asn¹ interpretacjê jase³ek, za co
serdecznie im dziêkujemy. Pragniemy tak¿e podziêkowaæ osobom
dobrej woli i sponsorom, za to, ¿e jak co roku, mo¿emy liczyæ na
pomoc materialn¹. Dziêkujemy ka¿demu, kto swoj¹ prac¹, pomys³em
i zaanga¿owaniem przyczyni³ siê do zorganizowania tegorocznej
uroczystoœci.
WTZ Chojnów - Alina W.
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***
Nastêpnego dnia, 19 grudnia, w niemal rodzinnej atmosferze spotkali
siê podopieczni Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Od ponad
20 ju¿ lat pracownicy MOPS przygotowuj¹ wieczerzê, g³ównie dla
osób, które ten szczególny czas prze¿ywaj¹ wyj¹tkowo, bo samotnie,
dlatego te¿ chêtnie przyjmuj¹ zaproszenie dyrekcji i pracowników oœrodka.
Oko³o 60 osób zasiad³o zatem przy piêknie i suto zastawionym stole,
wœród bliskich sobie osób i zaproszonych goœci. £amano siê op³atkiem, sk³adano sobie serdeczne ¿yczenia, œpiewano kolêdy - razem
prze¿ywano ten œwi¹teczny czas.
Podopiecznym MOPSu towarzyszy³ ks. Marek Osmulski, sekretarz
miasta Brygida Mytkowska, radne Aleksandra Chrz¹szcz i Barbara
Ku³acz oraz pracownicy Oœrodka. Ciep³e, serdeczne spotkanie, by³o
jedn¹ z nielicznych chwil w roku, gdy ka¿dy z uczestników móg³
poczuæ bliskoœæ drugiego cz³owieka, zrozumienie i troskê.
eg
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Sukcesy chojnowianek
Nagroda dla uczennicy Gimnazjum nr 1
Urz¹d Marsza³kowski og³osi³ konkurs „Pisz
œmia³o, a w mieœcie bêdzie siê dzia³o”. Z potrzeby serca, z chêci zmian i zrozumienia
uczniowie podjêli próbê ukazania œwiata
swoimi oczami. Laureatka konkursu, uczennica kl. IIIc Zuzanna Sambor dotknê³a problemu kultywowania tradycji i œwiadomoœci
narodowej w œrodowisku m³odzie¿y. Zuzanna
udowodni³a, ¿e m³odzie¿, wbrew b³êdnej
opinii, interesuje siê histori¹ kraju i regionu.

Zauwa¿y³a, ¿e jej rówieœnicy czêsto pochylaj¹
siê nad faktami dziej¹cej siê codziennie historii. Dostrzeg³a, ¿e bardzo wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu œwiatopogl¹du m³odego cz³owieka
stanowi¹ spotkania z przedstawicielami
œrodowisk kombatanckich, krzewienia kultury
kresowej, Zwi¹zku Sybiraków. Uwierzy³a, ¿e
od m³odych zale¿y przysz³oœæ kraju, którego
chce byæ œwiadom¹ obywatelk¹. Mamy
nadziejê, ¿e Zuzanna zarazi innych swoim
patriotyzmem, a dziêki jej wypowiedzi doroœli
przychylnym okiem spojrz¹ na m³odych
entuzjastów. Jesteœmy dumni z dojrza³oœci
chojnowianki i gratulujemy jej piêknej
wygranej. Opiekunk¹ uczennicy by³a p. Ewa
Wo³oszyn.

by³o bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.
Dodatkowo nagrodzone prace znalaz³y siê
w specjalnie wydanym kalendarzu, który
otrzymali zwyciêzcy konkursu. Praca Jowity
znalaz³a siê na pierwszej, styczniowej stronie
kalendarza na rok 2014. Gratulujemy.

***
Nagroda dla uczennicy Gimnazjum nr 2
Jowita Klimkiewicz, uczennica Gimnazjum nr 2
zosta³a nagrodzona w konkursie “Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym”. 16 grudnia
2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Oœrodka
Ruchu Drogowego w Legnicy odby³a siê
uroczystoœæ wrêczania nagród i wyró¿nieñ
w konkursie plastycznym, którego tematyk¹

Œwietlicowe spotkanie z kolêd¹
18 grudnia w œwietlicy SP4 mo¿na by³o poczuæ przedsmak œwi¹tecznej atmosfery, któr¹ stworzyli uczniowie wystêpuj¹cy w trzecim
„Œwietlicowym spotkaniu z kolêd¹”.
Cieszy fakt, ¿e ich liczba stale wzrasta. Uczniowie na co dzieñ
kszta³c¹ siê w Spo³ecznym Ognisku Muzycznym w Chojnowie pod
kierunkiem p. Ró¿y Paku³y i p. Agaty Koziar. Poza wystêpami
w Ognisku, chêtnie prezentuj¹ siê przed szkoln¹ publicznoœci¹
i zapraszanymi na spotkania goœæmi.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê powitaniem wszystkich uczestników.
Nastêpnie g³os zabra³ ks. Jaros³aw Górecki, który tradycyjnie
podzieli³ siê z nami op³atkiem.
Urozmaiceniem muzycznych wystêpów by³y wiersze zaprezentowane
przez uczennice trzeciej klasy: Annê Tersê - „Kolêda p³ynie” i Alicjê
Druzgê - „Zaczarowane drzewko”.
Podczas instrumentalnych wystêpów, 20 m³odych muzyków, mi³¹
niespodziank¹ by³o wspólne odœpiewanie pastora³ki „Jest taki dzieñ”,
któr¹ zagra³ Maciej Saja.

S³owa uznania wystêpuj¹cym wyrazi³a dyrektor szko³y El¿bieta
Borysewicz, która równie¿ z³o¿y³a wszystkim bo¿onarodzeniowe
¿yczenia.
Na pami¹tkê spotkania dzieci z klas trzecich wrêczy³y goœciom
w³asnorêcznie wykonane upominki, po czym wszyscy uczestnicy
spotkania udali siê na s³odki poczêstunek.
***
Serdeczne podziêkowania sk³adam paniom: Ró¿y Pakule i Agacie
Koziar za muzyczne przygotowanie uroczystoœci oraz wszystkim
uczniom bior¹cym udzia³ w koncercie, p. Beacie Kerstens za piêkn¹
choinkê oraz rodzicom: p. Marcie Pacule, p. Magdalenie Bijak,
p. Urszuli Jab³oñskiej, p. Anecie Gralak, p. Pu³ce i p. Zbigniewowi
Metanowskiemu za s³odki poczêstunek dla dzieci.
Dorota Chopkowicz
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MOKSiR przysz³oœci
D³ugo chojnowski dom kultury czeka³ na remont. Ale nadszed³ ten dzieñ
i 4 grudnia 2013r. runê³y œciany, obiektu, który w takim kszta³cie
mieszkañcy miasta znaj¹ od 1976 roku. Ocala³a tylko najstarsza czêœæ,
pamiêtaj¹ca jeszcze przedwojenne za³o¿enie. Widok przykry i niejednemu
³ezka w oku siê zakrêci³a, ale szybko ociera³a je myœl, ¿e ju¿ nied³ugo
Chojnów dysponowaæ bêdzie nowoczesnym, wielofunkcyjnym oœrodkiem, w którym znajd¹ swe miejsce i pracownie tematyczne, i krêgielnia,
i sala fitness/si³ownia.
W ramach projektu przeprowadzone zostan¹ zadania w celu zapewnienia
optymalnych warunków dla dzia³alnoœci MOKSiR. Zakres inwestycyjny projektu obejmuje m.in. wyburzenie istniej¹cych przybudówek
g³ównej bry³y budynku od strony wejœcia zachodniego, dobudowy do
g³ównego budynku dwóch bry³ budynku (A i B), przebudowê istniej¹cych
pomieszczeñ w obiekcie: sali kinowo-widowiskowej, sali koncertowej
z muszl¹, budowê nowych pomieszczeñ w nowo dobudowanej bryle pracowni ceramicznej, teatralnej, muzycznej i plastycznej, sali fitness
i krêgielni oraz przystosowanie sal i pomieszczeñ na potrzeby spotkañ
grup spo³ecznych,
W budynku A powstan¹:
* piwnica - pomieszczenia szatni z umywalniami, socjalne, toalety,
przejœcia do budynku istniej¹cego, do projektowanej pracowni teatralnej
i muzycznej, przejœcia do budynku projektowanego,
* parter: winda, szatnia i bar, toalety;
piêtro: winda, pomieszczenie dla fitness i si³owni, holl;
poddasze: pomieszczenia techniczne.

W budynku B powstan¹:
* piwnica: magazyny, pomieszczenia techniczne, garderoby
z ³azienkami;
* parter: pomieszczenie dla krêgielni, pomieszczenia komunikacyjne,
magazyny;
* piêtro: hol, pokoje biurowe, pracownie plastyczna i ceramiczna,
toalety, kot³ownia, magazyn.
Realizacja projektu wynika z zapisów zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007 - 2013, którego celem g³ównym
jest “Rozwój spo³eczny, poprzez przywrócenie funkcji us³ugowohandlowych historycznemu centrum”. Inwestycja ma przyczyniæ siê
w zdecydowanym stopniu do poprawy jakoœci infrastruktury spo³ecznej.
Nowoczesny obiekt z pewnoœci¹ umo¿liwi realizacjê zadañ statutowych
oœrodka na wysokim poziomie. Pozwoli równie¿ na uczestniczenie
w wydarzeniach osobom niepe³nosprawnym. Rozwi¹zania techniczne
zastosowane przy modernizacji korzystnie wp³yn¹ na stan œrodowiska
(m.in. poprzez energooszczêdny system wentylacji, czy te¿ kolektory
s³oneczne do podgrzewania wody u¿ytkowej).
Zmodernizowany obiekt MOKSiR poprzez nowoczesne rozwi¹zania
bêdzie z pewnoœci¹ wizytówk¹ Chojnowa. Niecierpliwie zatem czekamy
na zakoñczenie prac. Wed³ug umowy z wykonawc¹ odbiór robót ma
nast¹piæ w paŸdzierniku bie¿¹cego roku.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A, po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Kolejowej nr 13 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 92 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013004/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. Dla
lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 lutego 2014 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 6 lutego 2014 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.

10

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¿ 820,00 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¿ lokalu
odby³ siê w dniu 11 grudnia 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 13.01.2014 r.- 06.02.2014 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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Ko³o Jêzykowe z Gimnazjum nr 1
na wycieczce edukacyjnej
w DreŸnie!
13 grudnia grupa 24 uczniów naszej szko³y
wybra³a siê pod opiek¹ nauczycieli (p. Anny
Kucharczyk, p. Klaudii Dominiak i p. Micha³a
Krzy¿anowskiego) na wycieczkê do Drezna. Wyjazd
mia³ charakter edukacyjny, da³ nam mo¿liwoœæ
sprawdzenia posiadanych umiejêtnoœci jêzykowych oraz zapoznania siê z niemieckimi tradycjami bo¿onarodzeniowymi.
Najpierw zawitaliœmy jednak do rezerwatu
skalnego Bastei (s¹ to monumentalne ostañce
skalne, które ogl¹da siê chodz¹c po przerzuconych pomiêdzy nimi mostkach i k³adkach), sk¹d

mo¿na podziwiaæ piêkno Parku Narodowego
Szwajcarii Saskiej. Widoki zapiera³y dech
w piersiach. Nastêpnie ruszyliœmy na podbój
Drezna. Poznawanie miasta rozpoczêliœmy od
jednego z najs³ynniejszych budynków operowych œwiata - bogato zdobionej Opery Sempera
(Semperoper), dawnej ksi¹¿êcej rezydencji
(Residenzschloß) i póŸnobarokowego zespo³u
architektonicznego Zwinger, gdzie zwiedzaliœmy
Galeriê Malarsk¹ Mistrzów Dawnych i podziwialiœmy obrazy najs³ynniejszych malarzy Europy,
m. in. dzie³a Rubensa oraz Rembrandta, zajrzeliœmy te¿ do Muzeum Porcelany. PóŸniej skierowaliœmy nasze kroki na Stare Miasto. Przemierzaj¹c je (nie mo¿emy tu nie wspomnieæ
o ogromnym wra¿eniu, jakie wywar³ na nas
znajduj¹cy siê tam Koœció³ Mariacki (Frauenkirche), który zosta³ ca³kowicie odbudowany po
wojennych zniszczeniach), dotarliœmy do poœwiêconego cielesnoœci i psychice cz³owieka
Muzeum Higieny (Hygiene-Museum), które
pozwoli³o nam poznaæ nieco nowoczeœniejsze
oblicze Drezna. Nastêpnie nasza grupa wraz
z nauczycielami uda³a siê na Dresdner Striezelmarkt, przepiêkny Jarmark Bo¿onarodzeniowy.
Wœród t³umu drezdeñczyków i wielu turystów
na dobre poczuliœmy klimat nadchodz¹cych
œwi¹t. Pobyt w DreŸnie przebiega³ w mi³ej
atmosferze i dostarczy³ nam wielu niezapomnianych wra¿eñ, o czym œwiadcz¹ pami¹tkowe
zdjêcia : ) Nie mo¿emy siê ju¿ doczekaæ kolejnej
wycieczki, tym razem do Berlina, która zosta³a
zaplanowana na wiosnê.

Gimnazjum nr 1 w œwi¹tecznym nastroju
"Otul siê magi¹ œwi¹tecznego dnia jak ciep³ym szalem. Kolorowymi lampkami
na choince naciesz oczy, dŸwiêkami kolêd uraduj uszy, serce wype³nij serdecznoœciami
z otrzymanych kart œwi¹tecznych. Zapomnij o wszystkim, co smuci i boli. W ten
czarowny, zimowy wieczór wybierz siê na wêdrówkê z Maryj¹ i Józefem. Zabierz siê
z pasterzami i Mêdrcami do Dzieci¹tka. Wêdruj do Tego, który daje wiarê, ¿e to, co
niemo¿liwe, to, co trudne, daje ¿ycie. Wêdruj do Tego, który daje mi³oœæ".

***
Tymi piêknymi s³owami 20 grudnia
rozpoczê³o siê przedstawienie jase³kowe
przygotowane przez uczniów kl. I a Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem p. A Rozmus,
p. M. Inglot i p. T. Susmêda. Goœciem honorowym spotkania by³ proboszcz parafii
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii
Panny ks. Miros³aw Makowski.
M³odzie¿ z wielkim zaanga¿owaniem zaprezentowa³a wszystkim historiê narodzin
Jezusa i spisku Heroda, przypominaj¹c jednoczeœnie, ¿e dziœ Chrystus “jak tamtej
nocy - zstêpuje z nieba, tylko przyjmowaæ
Go sercem ci¹gle od nowa uczyæ siê trzeba".
Przedstawienie ubarwi³y wzruszaj¹ce kolêdy
w wykonaniu uczniowskiego chóru, któremu

towarzyszy³ szkolny zespó³ gitarowy.
Utwory takie jak: "W Betlejem siê wydarzy³o", "Gdy œliczna Panna" czy "Narodzi³
siê w stajence" wprowadzi³y spo³ecznoœæ
szkoln¹ w wyj¹tkowy œwi¹teczny nastrój.
Po jase³kach g³os zabra³ zaproszony goœæ,
który podzieli³ siê swoimi wspomnieniami
zwi¹zanymi ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Nastêpnie p. dyrektor E. Fa³at, z³o¿y³a wszystkim bo¿onarodzeniowe ¿yczenia. Mi³ym akcentem by³o tak¿e wrêczenie
nagród-niespodzianek rozlosowanych
wœród uczniów, którzy wziêli udzia³
w Jarmarku Œwi¹tecznym zorganizowanym
w szkole 18 grudnia. Po czêœci artystycznej
mia³y miejsce klasowe spotkania wigilijne,
podczas których ³amano siê op³atkiem,
spo¿ywano tradycyjne potrawy i wspólnie
œpiewano kolêdy.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 1 nie zapomnieli równie¿ o mieszkañcach Chojnowa i okolic,
dla których przygotowali œwi¹teczne ¿yczenia w wersji video. Mo¿na je obejrzeæ,
wchodz¹c na link: http://www.youtube.com/
watch?v=Wveujd4tcJ8#t=55
Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 1

GAZETA CHOJNOWSKA NR 01/803

11

Miko³ajkowa niespodzianka M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
Na zaproszenie m³odzie¿y z M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, 6 grudnia
przyjecha³a do naszej biblioteki Agnieszka Tyszka, autorka pisz¹ca
dla dzieci i dla m³odzie¿y. Jej najbardziej znan¹ seri¹ ksi¹¿ek jest
„Zosia z ulicy Kociej”.
Swoje miko³ajkowe spotkanie z chojnowianami rozpoczê³a od pytania,
czy lubi¹ przedœwi¹teczne porz¹dki w swoich domach. Okaza³o siê, ¿e
m³odzi czytelnicy za bardzo nie przepadaj¹ za t¹ krz¹tanin¹, jaka
panuje w tym czasie. Stanowczo wol¹, kiedy ich rodzice nie przyk³adaj¹ siê tak mocno do tych zajêæ - wtedy w domu jest spokojniej,
mamusie s¹ mniej zmêczone i czêœciej uœmiechaj¹ siê do swoich pociech.
Natomiast na pytanie, czy lubi¹ otrzymywaæ prezenty, jednog³oœnie,
chórem odpowiedzia³y „tak”. Podobnego zdania by³a tak¿e pisarka
i Zosia, bohaterka jej najnowszej ksi¹¿ki „Zosia z ulicy Kociej. Na
zimê”. Dziêki czytanym przez Agnieszkê Tyszkê fragmentom tej
ksi¹¿ki, m.in. poznaliœmy równie¿ rodzinê Zosi, i Polikarpa, i Roso³a,
i kuweciarzy oraz dowiedzieliœmy siê, dlaczego choinka ma na imiê
Buka. PóŸniej role odwróci³y siê, to dzieci zadawa³y autorce pytania.
A by³o ich bardzo du¿o. M³odzi uczestnicy chêtnie je zadawali
i uwa¿nie przys³uchiwali siê odpowiedziom. Dziêki nim wiemy ju¿,
¿e najukochañsz¹ lektur¹ jej dzieciñstwa by³y „Dzieci z Bullerbyn”.
Nastêpna czêœæ o Zosi, jak ujawni³a nam pisarka, uka¿e siê w marcu
przysz³ego roku, a ca³y cykl bêdzie liczy³ 6 ksi¹¿ek. Dowiedzieliœmy
siê tak¿e, ¿e pisanie dla dzieci jest o wiele trudniejsze, ni¿ dla doros³ych.
A dlaczego? Tu przysz³a z pomoc¹ m³oda czytelniczka. Stwierdzi³a,
¿e trudno jest wymyœlaæ wci¹¿ nowe przygody tej samej postaci, tak
aby siê one nie powtórzy³y i nie znudzi³y. Ten argument, jak przyzna³a pani Agnieszka, jest w czasie jej pracy najwa¿niejszy.
Na pytanie, sk¹d czerpie swoje pomys³y, odpowiedzia³a, ¿e one po
prostu j¹ otaczaj¹. Mieszka na ulicy Kociej 5, posiada ogródek i krzaczora,
do którego przychodz¹ z ca³ej okolicy koty, czyli kuweciarze. Ma
tak¿e córki, które nieraz s¹ dla niej inspiracj¹ w tworzeniu zabawnych
historyjek. Ksi¹¿ki pisze w domu, co wcale nie jest ³atwe, poniewa¿
trzeba mieæ ¿elazn¹ wolê i bardzo uporz¹dkowany plan dnia.
Ka¿d¹ z opowieœci autorka pisa³a oko³o 3 miesiêcy. Bywa, ¿e ukazuj¹
siê one kilka miesiêcy póŸniej, poniewa¿ ilustracja i korekta
w wydawnictwie trwa czasami d³u¿ej, ni¿ napisanie ksi¹¿ki.
Zgodnie z tradycj¹ tego dnia, na zakoñczenie spotkania Agnieszka
Tyszka rozda³a miko³ajkowe upominki. Ka¿de dziecko otrzyma³o
kolorow¹ zak³adkê do ksi¹¿ki.
Czy to spotkanie, miko³ajkowa niespodzianka M³odzie¿owego DKK,
spodoba³a siê m³odszym kolegom? Z pewnoœci¹ tak, poniewa¿

nastêpnego dnia wielu jej uczestników przysz³o do biblioteki, aby
wypo¿yczyæ ksi¹¿ki w³aœnie tej pisarki.
Agnieszka Tyszka urodzona w 1968 r.
w Toruniu, absolwentka
Wydzia³u Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Z zami³owania
pisarka i ogrodniczka.
Pisze dla dzieci i m³odzie¿y. Jest autork¹
powieœci, bajek, opowiadañ, s³uchowisk
radiowych i scenariuszy teatralnych.
W 2005 roku otrzyma³a Nagrodê im. Kornela Makuszyñskiego za ksi¹¿kê “Ró¿e
w gara¿u”. Jej utwory dla m³odszych czytelników to m.in.: “Œwiat siê
roi od Marianów”, “Bajkowe lulanki”, “Bajkowy rok”, “O czym
marzy czarownica”, “Koronkowe historie”, “Zosia z ulicy Kociej”.
Jej utwory dla m³odzie¿y to m. in.: “M jak d¿eM”, “Kawa dla kota”,
“Mi³oœæ bez konserwantów”, “Wyciskacz do ³ez”, “Kredens pod
Grunwaldem”, “Siostry Pancerne i pies”.
Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK
przy MBP w Chojnowie

Modelarze koñcz¹ rok z sukcesami
Najwa¿niejszym konkursem wieñcz¹cym rok
modelarski 2013 jest organizowany od wielu
lat przez Ligê Obrony Kraju konkurs odbywaj¹cy siê w Warszawie. G³ównymi trofeami,
o zdobyciu których marzy ka¿dy modelarz,
s¹: „Puchar Ministra Sportu i Rekreacji” oraz
„Puchar Prezesa LOK”. Ze wzglêdu na presti¿
jak i atmosferê tu panuj¹c¹ Konkurs ten co
roku cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹. Decyduj¹
o tym: wysoki poziom wystawionych modeli,
rzetelna ocena, gor¹ca rywalizacja, mo¿liwoœæ
zaprezentowania ca³orocznego dorobku, a tak¿e
profesjonalna komisja sêdziowska, w sk³ad
której wchodzi³ równie¿ nasz instruktor modelarski legitymuj¹cy siê I klas¹ sêdziowsk¹
Antoni Skalski. Nale¿y wyró¿niæ naszych
modelarzy, którzy pomimo wysoko posta-
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wionej poprzeczki zdobyli siódme miejsce
dru¿ynowo i udowodnili tym samym swoj¹
wysok¹ pozycjê w kraju. S³owa pochwa³y nale¿¹
siê Grzegorzowi K³osowi, £ukaszowi Kuniejowi,
Marcinowi Makowskiemu i Stanis³awowi
Sucheckiemu, którzy nie zawiedli swoimi
modelami, zaœ Marcel Kielar udowodni³, ¿e
pomimo krótkiego sta¿u w modelarni, do której
uczêszcza dopiero od roku, potrafi umiejêtnie
wykorzystaæ wiedzê, któr¹ przekazali mu starsi
modelarze. Marcel zaj¹³ pierwsze i czwarte
miejsce w swojej grupie wiekowej! Warto
wspomnieæ, ¿e wysoki kunszt modelarski reprezentowany przez naszych modelarzy przyczyni³ siê ju¿ wczeœniej do sukcesów: - we
wrzeœniu w Oleœnicy, gdzie ju¿ po raz czwarty
z rzêdu zdobyto I miejsce w Mistrzostwach

Polski „Ma³ego Modelarza”’ oraz trzecie miejsce
w Miêdzynarodowym Konkursie Modelarskim
o puchar Burmistrza Oleœnicy. - w paŸdzierniku w Lubaniu na Konkursie Modeli Kartonowych i Plastikowych, gdzie zdobyli drugie
miejsce dru¿ynowo. Ponadto na obydwu konkursach nasi modelarze indywidualnie zdobyli
wiele medali jak i innych nagród.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 01/803

UCHWA£A NR XXXV/176/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014.
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.,
zwany dalej "Programem".
§ 2. Celem Programu jest w szczególnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie
z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ
spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych
osób uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych.
§ 3. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Programu
oraz sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na
postawy i umiejêtnoœci wa¿ne dla zdrowia
i trzeŸwoœci, w szczególnoœci wœród dzieci
i m³odzie¿y poprzez:
1) organizowanie i finansowanie szkolnych
programów profilaktycznych,
2) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjno-informacyjnych i warsztatowych dotycz¹cych problemów uzale¿nienia od alkoholu,
nikotyny oraz problemów przemocy i agresji,
3) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej oraz realizowanie w niej programów
opiekuñczo- profilaktycznych i edukacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form spêdzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zawieraj¹cych elementy
profilaktyki uzale¿nieñ (m.in. kolonie, obozy,
imprezy plenerowe, wycieczki, zajêcia sportowe, konkursy, pó³kolonie),
5) umieszczanie w "Gazecie Chojnowskiej"
publikacji dot. tej dzia³alnoœci.
2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej
przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne,
s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez:
1) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii
mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych
przez podmioty zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych,
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy terapeutyczne i profilaktyczne.
3. Zwiêkszanie dostêpnoœci terapeutycznej
i informacji dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy
alkoholowe i problemy przemocy domowej,
pomocy psychospo³ecznej i prawnej poprzez:
1) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie,
2) finansowanie pomocy prawnej,
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy,
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego,
5) finansowanie terapii grupowej dla osób uzale¿nionych,
6) finansowanie terapii grupowej dla osób
wspó³uzale¿nionych,
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7) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjno-edukacyjnych,
8) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki
alkoholowej,
9) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych
do s¹du w sprawach o orzeczenie obowi¹zku
poddania siê leczeniu odwykowemu,
10) publikowanie w prasie artyku³ów zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku
z naruszeniem przepisów okreœlonych w art. 131
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi poprzez
zg³aszanie policji i prokuraturze wszelkich
stwierdzonych naruszeñ prawa.
5. Finansowanie inwestycji oraz zakupu materia³ów i sprzêtu niezbêdnych do realizacji celów
Programu.
6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego
na sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu. § 4.1.
Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych,
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp.,
2) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in.
we wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi
i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by
zdrowia,
3) organizacjami sportowymi,
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i
zwi¹zkami wyznaniowymi,
5) punktem konsultacyjnym,
6) organizacjami spo³ecznymi.
§ 5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych ustala
siê jako 10% najni¿szego wynagrodzenia pracowników, okreœlonego przez Ustawê z dnia
10 paŸdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z
póŸn.zm.), zarówno za udzia³ w posiedzeniu
Komisji jak i w posiedzeniu zespo³u zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie "Listy wynagrodzeñ" z zastrze¿eniem,
¿e za posiedzenie Komisji i zespo³u zadaniowego
odbyte w jednym dniu mo¿e byæ wyp³acone
tylko jedno wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany
jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2014 r.
§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i w Gazecie Chojnowskiej.

PRACOWNIA
PSYCHOTECHNICZNA
Dominika Aleksa

Badania:
:
:

kierowców zawodowych
operatorow wózków wid³owych,
dŸwigów, suwnic, koparek,
³adowarek, innego sprzêtu
budowlanego

:
:

osób skierowanych przez policjê
dla osób wykonuj¹cych prace
wymagaj¹ce szczególnej sprawnoœci
psychofizycznej

tel. 533-983-483
czynne:
8.00 - 16.00 (pon.-pt.)
ul. Tadeusza Koœciuszki 28

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa
przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹
i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 12 lutego 2014 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 6 lutego 2014 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., siódmy 24 wrzeœnia 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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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego
nr 1A po³o¿onego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym,
ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa nr 17
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 56/3
o pow. 249 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
19-04-2100 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010935/3:

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 10% 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 u¿ytkowy, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug. Dla lokalu nie zosta³o
sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywcy lokalu
wraz z nabyciem lokalu przejmuj¹ wszelkie dotychczasowe zobowi¹zania
Gminy z tytu³u kosztów zaci¹gniêtego kredytu na remont budynku,
w udziale przypadaj¹cym na dany lokal.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 13 lutego 2014 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 7 lutego 2014 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¿ 1.040,00 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¿ lokalu odby³ siê w dniu 11 grudnia 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¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 13.01.2014 r.
-07.02.2014 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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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Tu jest
miejsce
na Twoja
reklamê
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; 76 856 74 71
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
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80

Okazja! Super cena! Sprzedam mieszkanie
spó³dzielczo-w³asnoœciowe w Chojnowie
o pow. 64, 40 m2 na IV p., do remontu. Mieszkanie sk³ada siê z 3 pokoi, kuchni, ³azienki,
wc, przedpokoju + piwnica. Cena: 2200z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 797-292-052.
Do sprzedania mieszkanie deweloperskie
o pow. 33,2 m2 (pokój z aneksem kuchennym,
przedpokój, ³azienka, balkon) w Chojnowie
na I p., w nowo wybudowanej kamienicy
z wind¹ przy ul. D³ugosza - 400m od centrum.
Stan deweloperski mieszkanie zawiera: posadzki betonowe, œciany w g³adzi, instalacje:
elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna,
c.o. eta¿owe (gazowy piec dwufunkcyjny)
stolarka drzwiowa wejœciowa. Wiadomoœæ:
tel. 788-318-564.

Zamieniê czteropokojowe mieszkanie
z balkonem po³o¿one na IV p. w budynku
czteropiêtrowym w Chojnowie, ul. Sikorskiego,
pow. 74 m2 + piwnica. 4 pokoje, kuchnia,
³azienka, toaleta - zamieniê na mniejsze,
najchêtniej dwupokojowe lub jednopokojowe
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 514-027-671.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
p.pokój, ganek + piwnica o pow. 36 m2. Obrze¿e
Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.
Dwupokojowe mieszkanie do wynajêcia,
mieszkanie po remoncie, du¿a kuchnia,
³azienka, przedpokój. Piec dwufunkcyjny,
dodatkowo ogródek, piwnica i strych.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Praca
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie - 49 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
IIIp., po remoncie. Kontakt po godz. 16.00.
Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, III p.,
w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie, pow.
63 m2. Nowe okna, rolety, panele, kafelki,
drewniane drzwi, drzwi antyw³amaniowe,
ul. Sikorskiego, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028, 609-950-328.
Sprzedam lub zamieniê na dwa mniejsze,
mieszkanie w bloku, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc. Czêœciowo umeblowane, do zamieszkania od zaraz, ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ:
tel. 601-467-283.

Opiekunki Niemcy, praca od zaraz,
wysokie zarobki. Wiadomoœæ:tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie, mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Inne
Kupiê lub wynajmê gara¿ przy ul. Legnickiej (obok pijalni piwa). Wiadomoœæ:
tel. 604-701-660 lub 660-234-150
Sprzedam gara¿ przy ul. Zielonej o pow. 28m2.
Wiadomoœæ: tel. 534-289-636.
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Aktualna zdawalnoœæ
za pierwszym podejœciem

50%

***
KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII A, A1, A2, B, C, C+E

***
BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Informacje i zapisy
pod numerami telefonów:
512 026 026, 76 81 81 807.
15

Chojnowskie Dzieciaki

Kasia Soboñ - lat 9
Lubi rozwi¹zywaæ krzy¿ówki,
ksi¹¿ki przygodowe, pi³kê rêczn¹
i pomagaæ mamie w domu :)

Drugi Œwi¹teczny Jarmark

