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Z kolêd¹ we Wroc³awiu
Ju¿ po raz 12 uczniowie SP 4 odwiedzili ze œwi¹tecznymi ¿yczeniami
Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d Wojewódzki i Kuratorium Oœwiaty.

Mi³y goœæ
Przyjacielska wizyta Kevina Bekki.

Wyj¹tkowy koncert
Wyj¹tkowe miejsce, niezwyk³y czas, wspaniali wykonawcy.

Wspólnotowe wigilie
Za spraw¹ chojnowskich instytucji œwi¹teczny czas dla setek mieszkañców by³ okresem ciep³ych, klimatycznych spotkañ.
Wigilijne wieczerze odbywa³y siê w placówkach oœwiatowych, stowarzyszeniach, zwi¹zkach i innych wspólnotach.
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu
w dniach od 22.12.2014 r. do 12.01.2015 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy
znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym
przy ul. Jana Kiliñskiego 7 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 152/2014.
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 02.02.2015 r.

KIA dla KP
Chojnowska Policja otrzyma³a nowe narzêdzie
do walki z przestêpcami na terenie miasta
i gmin przyleg³ych. Jest nim nowy radiowóz
marki Kia.
Burmistrz Jan Serkies oraz wójt Gminy
Chojnów Andrzej Pyrz i wójt Gminy Mi³kowice Dawid Stachura przekazali symbolicznie na rêce Komendanta Komisariatu w Chojnowie nadkomisarza Jacka Palucha kluczyki
do nowego radiowozu.

Ca³kowita kwota za radiowóz wynios³a 72 tysi¹ce z³otych, z czego miasto i Gmina Chojnów
oraz Gmina Mi³kowice dofinansowa³y po
12 tysiêcy z³otych. Nowy pojazd bêdzie s³u¿y³
policjantom do patrolowania miasta, a tak¿e
przyleg³ych miejscowoœci bêd¹cych w jurysdykcji chojnowskiego posterunku. Na uroczystoœci byli te¿ obecni funkcjonariusze z Legnicy. Warto wspomnieæ, ¿e Policja w Chojnowie dysponuje obecnie szeœcioma radiowozami,
w tym dwoma nieoznakowanymi. (a.m.)
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26 grudnia tego roku spotkali siê ponownie.
Kevin z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przyjecha³
kolejny raz do partnerskiego miasta, ciekaw
bli¿szego poznania naszego regionu. Gospodyni zadba³a o wiele atrakcji. Goœæ z Commentry,
nawiasem mówi¹c student architektury, chêtnie zwiedzi³ nasze miasto - Zamek Piastów,
zabytkowe koœcio³y, Basztê Tkaczy, centrum
i okoliczne parki. By³ tak¿e z towarzysk¹
wizyt¹ w urzêdzie, gdzie ¿yczliwie zosta³ przyjêty przez burmistrza i przewodnicz¹cego rady.
Kole¿anka z Polski zabra³a goœcia tak¿e na
wroc³awski Ostrów Tumski, do afrykanarium,
z wie¿y uniwersytetu wroc³awskiego podziwiali panoramê miasta. I to jeszcze nie by³
koniec przygody z Polsk¹. W Toruniu spróbowali toruñskich pierników, zwiedzili okoliczne
koœcio³y, innego dnia zabytki w Bydgoszczy.
- Kevin pozna³ równie¿ trochê ¿ycia studenckiego - mówi podejmuj¹ca goœcia Marlena Moich znajomych i niektóre polskie obyczaje.
By³ zachwycony polsk¹ uprzejmoœci¹ i tym, ¿e
jesteœmy bardzo otwarci na ludzi. Imponowa³o mu, ¿e m³odzi ludzie znaj¹ jêzyki obce.
Nie umknê³y tak¿e jego uwadze zmiany jakie
dokona³y siê w naszym mieœcie przez ostatnich piêæ lat.
Z mniej oficjalnych informacji wiemy, ¿e
zarówno Francuzi jak i Niemcy z naszych
partnerskich miast wielokrotnie goœcili ju¿
w Chojnowie prywatnie, odwiedzaj¹c zaprzyjaŸnione rodziny. Z rewizytami je¿d¿¹ tak¿e
chojnowianie. W tym roku obchodziæ bêdziemy
dziesiêciolecie partnerstwa, jak pokazuje
zatem doœwiadczenie, podpisane dyrektywy
s¹ realizowane, a partnerstwo nieustannie siê
rozwija.

Ju¿ po raz 23. Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy organizuje Fina³,
z którego zebrane œrodki wespr¹ diagnostykê na oddzia³ach dzieciêcych
i godn¹ opiekê medyczn¹ ludzi w podesz³ym wieku. W najbli¿sz¹ niedzielê,
11 stycznia 2015 r., Orkiestra zagra równie¿ w Chojnowie. Od rana
na ulicach, placach i przy placówkach handlowych miasta spotkaæ bêdzie
mo¿na wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami. Koncerty w Rynku
rozpoczn¹ siê o godz. 16.00. Na scenie pojawi¹ siê: wroc³awska grupa
G£OS ROZS¥DKU, krotoszyckie EPICENTRUM i chojnowski POLISH
FICTION. Pomiêdzy wystêpami, czyli ok. 17.30 i 18.30 planujemy licytacjê
orkiestrowych gad¿etów. Zbiórka zakoñczy siê przed godz. 20.00, a potem
ju¿ tylko liczenie, liczenie, liczenie... W tym roku szefem sztabu WOŒP
w Chojnowie zosta³a pani Anna Œwidurska. Do zobaczenia w niedzielê.

Mi³y goœæ
Partnerstwo z francuskim Commentry,
o czym pisaliœmy ju¿ nie raz, owocuje prywatnymi przyjaŸniami i wizytami. Kilka dni temu
do Chojnowa przyjecha³ Kevin Bekka, który
piêæ lat temu by³ w naszym mieœcie z grup¹
wspó³mieszkañców.
Wtedy to pozna³ m.in. Marlenê Piskorz,
ówczesn¹ radn¹ M³odzie¿owej Rady Miejskiej. Marlena pe³ni³a wówczas tak¿e funkcjê
t³umaczki, jêzyk zatem nie by³ barier¹.
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15 stycznia o godz. 17.00
zapraszamy cz³onków Klubu
Chojnowianka Chojnów
do Domu Schrama
na Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze.
Og³oszenie S¹du Rejonowego
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po Jacku Marku ¯adkowskim urodzonym
dnia 12 lipca 1959 r. w Chojnowie, zmar³ego
dnia 24 wrzeœnia 2009 r. w Chojnowie,
synu Karola i Krystyny z domu Styczeñ
ostatnio stale zamieszka³ego w Chojnowie
przy ul. Paderewskiego 16D m 4. S¹d
wzywa wszystkich spadkobierców, aby
w terminie 6 miesiêcy od daty publikacji
niniejszego og³oszenia stawili siê w tut. S¹dzie
i udowodnili swoje prawa do spadku, w przeciwnym razie mog¹ zostaæ pominiêci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
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Sekcja Tañca Towarzyskiego
w Chojnowie zaprasza na
Charytatywny Bal Karnawa³owy,
który odbêdzie siê
24 stycznia 2015r. o godz. 20.00
w Domu Schrama.
Wiêcej informacji pod nr tel. 602-15-11-35

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym,
wielolokalowym, czêœciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerami geodezyjnymi 306/11 i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00029338/4:

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
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne i handel. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek
mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 lutego 2015 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 5 lutego 2015 r. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w
przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
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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¿
1.900,00 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. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z póŸn.zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w
miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.
41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 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 12.01-05.02.2015 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.

3

Na IV sesji
Ostatnia w 2014 roku sesja Rady Miejskiej dotyczy³a g³ównie uchwalenia bud¿etu miasta na 2015 rok. Z jego projektem radnych zapozna³
burmistrz Jan Serkies.
Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado, Panie i Panowie!
Pod obrady dzisiejszej sesji przedk³adam Radzie do uchwalenia
bud¿et miasta Chojnowa na rok 2015.
Bud¿et miasta zaplanowano po stronie dochodów na kwotê
41.548.122 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,
a tak¿e z odp³atnego udostêpnienia sk³adników maj¹tkowych jak
najem, dzier¿awa oraz wp³ywów ze œwiadczonych us³ug.
Dochody bie¿¹ce zaplanowano na kwotê 38.297.662 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 3.250.460 z³, w tym dotacjê w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich w wysokoœci
1.510.000 z³.
Po stronie wydatków zaplanowano 42.680.288 z³, w tym na wydatki
inwestycyjne 4.991.870 z³. tj. 11,69% wydatków ogó³em.

- na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego 3.720.500 z³, tj. 8,71%
w tym na wydatki inwestycyjne 1.835.500 z³,
- na administracjê publiczn¹ - 4.437.652 z³, tj. 10,16%.
W bud¿ecie planowane s¹ œrodki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem
m.in. na: dotacje celowe, na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla
Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - dla jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej w Chojnowie.
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 2015.”
Projekt bud¿etu uzyska³ pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz komisji sta³ych Rady.
Radni zaakceptowali tak¿e Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹ Miasta
Chojnowa.

Na poziom obci¹¿enia bud¿etu wp³ywaj¹ wydatki przeznaczone na sp³atê
rat kredytów i po¿yczek oraz odsetek. Dopuszczalny poziom zad³u¿enia
wynikaj¹cy z ustawy o finansach publicznych nie jest przekroczony,
a nawet nale¿y podkreœliæ, ¿e zad³u¿enie miasta jest stosunkowo niewielkie.
Wydatki bud¿etowe w 2015 przeznaczone s¹ miêdzy innymi na:
- oœwiatê i wychowanie - 17.653.222 z³, tj. 41,36% planowanych wydatków,
- pomoc spo³eczn¹ - 6.728.085 z³, tj. 15,76 % wydatków,
- gospodarkê komunaln¹ 7.442.683 z³, tj. 17,44% wydatków, w tym na
inwestycje w gospodarce komunalnej - 2.416.370 z³,
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Wyj¹tkowy koncert
Wyj¹tkowe miejsce, niezwyk³y czas, wspaniali
wykonawcy.
Tradycyjny koncert kolêd, na który od kilku lat do fary zaprasza³
Chojnowski Chór Skoranta, mia³ w tym roku szczególny charakter.
Obok chórzystów, dla których by³ to swoisty debiut pod muzycznym
kierownictwem nowego prowadz¹cego, pana Piotra Koziara, w koncercie zaprezentowa³a siê te¿ Orkiestra Dêta pod jego batut¹, a ca³oœæ
piêknie zwieñczy³a niezwyk³¹ barw¹ i skal¹ g³osu sopranistka Agnieszka
Justyna Szumi³o. Wype³niona do ostatniego miejsca œwi¹tynia (szereg
osób musia³ siê zadowoliæ miejscami stoj¹cymi...) dobitnie œwiadczy³a, i¿ zrodzony przed laty pomys³ œwi¹teczno-noworocznej prezentacji wspania³ych polskich kolêd i pastora³ek trafia idealnie w oczekiwania lokalnej spo³ecznoœci. Nic wiêc dziwnego, ¿e zarówno artystom,

jak i w³adzom samorz¹dowym, od pocz¹tku ¿yczliwie wspieraj¹cym
tê ideê, dziêkowano rzêsistymi brawami.
Wyj¹tkowy koncert na d³ugo zapadnie w pamiêæ. Niecierpliwie
czekamy na jego kolejn¹ edycjê.
sh

Z kolêd¹ we Wroc³awiu
15 grudnia, ju¿ po raz 12 uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4 wraz z burmistrzem Janem
Serkiesem, dyrektork¹ El¿biet¹ Borysewicz
oraz opiekunami odwiedzili z przedœwi¹tecznymi ¿yczeniami Wojewodê Dolnoœl¹skiego,
Marsza³ka Województwa, pani¹ Kurator
Oœwiaty. Szkolny zespó³ ALLEGRO pod kierownictwem Zenona Chmielewskiego zaœpiewa³ tradycyjne kolêdy i pastora³ki. Œwi¹teczny nastrój i radoœæ b³yskawicznie roznios³a
siê po Urzêdzie Marsza³kowskim, który odwiedziliœmy jako pierwszy. Marsza³ek Cezary
Przybylski oraz Wicemarsza³ek Jerzy Michalak
nie byli jednak wy³¹cznie biernymi s³uchaczami, z radoœci¹ przy³¹czyli siê do œpiewania. Nieco póŸniej do³¹czy³a Sekretarz Województwa pani Lilla Jaroñ, która równie¿ zaœpiewa³a z nami kolêdy. W przerwie przedstawiciele zarz¹du województwa poczêstowali
uczniów s³odyczami, wrêczyli artystom
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upominki i zrobili wspólne, pami¹tkowe
zdjêcia. Zakoñczywszy swoj¹ wizytê w Urzêdzie
Marsza³kowskim, m³odzi wykonawcy ruszyli
dalej - do Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego i wype³nili œwi¹tecznym nastrojem
kolejny gmach. Uroczysty klimat udzieli³ siê
Wojewodzie Tomaszowi Smolarzowi, Wicewojewodzie Ewie Mañkowskiej i Dyrektor
Generalnej Urzêdu Joannie Trojan - Klêsk.
Kolêdy i pastora³ki w wykonaniu chojnowskiej m³odzie¿y równie¿ tutaj zachêci³y do
wspólnego œpiewania. Wszyscy byli pod
wra¿eniem umiejêtnoœci m³odych muzyków
z Chojnowa. „Dziêki zaœpiewanym przez was
utworom w Urzêdzie Wojewódzkim pomimo
nie najlepszej pogody zaœwieci³o s³oñce”- podsumowa³ wojewoda. W podziêce wrêczono
dzieciom pami¹tkowe upominki i zaproszono
na skromny poczêstunek.
Nastêpnie kolêdnicy odwiedzili Kuratorium
Oœwiaty by tam tak¿e nieœæ radoœæ i ducha
Bo¿ego Narodzenia. Przyjê³a ich Kurator Beata

Paw³owicz, która wspólnie z pracownikami
wys³ucha³a kolejnego piêknego koncertu.
Organizatorem wyjazdu i spotkañ, po raz dwunasty by³ burmistrz Chojnowa Jan Serkies.
On te¿ wrêcza³ odwiedzanym urzêdnikom
upominki - piêkne stroiki bo¿onarodzeniowe.
Przekazuj¹c œwi¹teczne ¿yczenia od chojnowian, burmistrz dziêkowa³ te¿ za wszelk¹
pomoc jak¹ województwo wspiera nasz
region.
Kilka dni póŸniej kolêdnicy zagoœcili tak¿e
w chojnowskim magistracie nios¹c pracownikom œwi¹teczne ¿yczenia i radosne melodie.
mk
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Wspólnotowe wigilie
spraw¹ chojnowskich instytucji œwi¹teczny czas dla setek
mieszkañców by³ okresem ciep³ych, klimatycznych spotkañ.
Wigilijne wieczerze odbywa³y siê w placówkach oœwiatowych, stowarzyszeniach, zwi¹zkach i innych wspólnotach. Odpowiadaj¹c na
zaproszenia nasza redakcja by³a goœciem na kilku z nich. Ka¿da mia³a
specyficzn¹ atmosferê, wyj¹tkow¹ oprawê i serdeczny, rodzinny klimat. Goœæmi byli tak¿e przedstawiciele w³adz powiatowych, gminnych, miejskich i duchowni.

Za

i wspólne rozmowy wype³nia³y œwi¹tecznie przybran¹ salê przez d³ugi
czas. ¯al by³o siê rozstawaæ.

Od kilku ju¿ lat swoj¹ wigiliê maj¹ te¿ chojnowscy diabetycy.
Œwi¹teczne spotkanie nie jest jedyn¹ uroczystoœci¹ w roku skupiaj¹c¹
to œrodowisko, ale z pewnoœci¹ wyj¹tkow¹. Wspólne kolêdowanie,
³amanie siê op³atkiem i ciep³e ¿yczenia zbli¿aj¹ i ³¹cz¹ tê spo³ecznoœæ.

Na spotkaniu dzieci niepe³nosprawnych z grup terapeutycznych
goœciem honorowym by³ biskup Marek Mendyk. W wieczerzy uczestniczyli tak¿e m.in. przedstawiciele duszpasterstwa rodzin, burmistrz
Jan Serkies i cz³onek zarz¹du powiatu Kazimierz Burtny. Wigilia
organizowana przez Stowarzyszenie Rodzin katolickich i SP 4, mia³a
piêkn¹ oprawê muzyczn¹. Do œpiewania kolêd i pastora³ek zachêca³
zespó³ wokalno-instrumentalny Allegro pod kierownictwem Zenona
Chmielewskiego. Ich repertuar by³ wspania³ym t³em do wspólnych
¿yczeñ przy dzieleniu siê op³atkiem i wigilijnej wieczerzy.
Jak ka¿dego roku w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia odby³a siê
uroczysta Wigilia podopiecznych Warsztatu Terapii Zajêciowej
oraz Œrodowiskowego Domu Samopomocy „Lilia”. Podopieczni
oraz zaproszeni goœcie mogli wys³uchaæ monta¿u s³owno - muzycznego
w wykonaniu Barbary Siwak, Józefa Tomiaka oraz Daniela Witkowskiego.
Niesamowicie przytuln¹ i mi³¹ atmosferê zapewni³a Pani Wies³awa
Majewska wraz ze swymi pracownikami, gdy¿ spotkanie odby³o siê
w Domu Schrama. W czasie tego wyj¹tkowego spotkania sk³adaj¹cy

Dla podopiecznych Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego Niebieski Parasol, œwiêta Bo¿ego Narodzenia, to wyj¹tkowo szczególny czas. Budzi najpiêkniejsze wspomnienia i poprawia
nastrój. Personel Parasola zawsze dba o odpowiedni¹ oprawê i zachowanie tradycji. St¹d te¿ bogactwo dekoracji, mnogoœæ wigilijnych
potraw, odœwiêtne kreacje podopiecznych, serdeczna atmosfera i wielu
goœci, a wszystko oprawione kolêdami w wykonaniu Gosi Szklarz
przy akompaniamencie Leszka Marca.

sobie ¿yczenia tworz¹ szczególn¹ wieŸ pojednania, porozumienia czy
te¿ najzwyczajniej mi³ych emocji. Jest to te¿ okazja dla podopiecznych
do spotkania z w³adzami miasta, gminy, powiatu.
Oko³o 80 osób skupi³o œwi¹teczne spotkanie podopiecznych MOPS
i Œrodowiskowego Domu Samopomocy. To wyj¹tkowe wydarzenie
zainaugurowa³ wystêp cz³onków ŒDS, którzy przygotowali krótki
spektakl s³owno-muzyczny, wprowadzaj¹c wszystkich w nastrojowy
klimat. Rodzinna atmosfera, serdeczne ¿yczenia, suto zastawiony stó³
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Mi³o jest wiedzieæ, ¿e w Chojnowie tak wiele osób anga¿uje siê
w integracjê naszej spo³ecznoœci i ¿e tak wielu chojnowian chêtnie
korzysta z mo¿liwoœci wspó³uczestniczenia w lokalnym ¿yciu.
eg

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Tak szybko mija czas...
nów min¹³ rok i znów serdecznie nas witano na progu Domu
Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci w Œwiebodzicach.
Od wielu ju¿ lat, uczniowie, kiedyœ Zespo³u Szkó³ Rolniczych, dziœ
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, przyje¿d¿aj¹ ze œw.
Miko³ajem do ch³opców, pensjonariuszy tego Domu. Przywo¿¹ im nie
tylko paczki miko³ajkowe, ale i siebie, swój uœmiech, szczere serca.
Wielu uczniów chce odwiedzaæ to miejsce. Dlaczego? Przecie¿ tam
tyle ludzkiej biedy, tyle chorych dzieci. Niektóre nie widz¹, nie s³ysz¹,
nie chodz¹. Alkohol rodziców spowodowa³ czêsto chorobê cia³a
i umys³u. Czujemy, ¿e jesteœmy tu oczekiwani. Stajemy naprzeciw
tych dzieci, ich opiekunów, a w naszych g³owach kot³uj¹ siê myœli:
my jesteœmy zdrowi, sprawni, tyle mo¿liwoœci przed nami, a nie
potrafimy tym siê cieszyæ, dziêkowaæ rodzicom... W konfrontacji z tymi
chorymi ch³opcami czujemy siê zawstydzeni i wzruszeni.
Czekaj¹ niecierpliwie na œw. Miko³aja. M³odzie¿ przygotowa³a dla nich
krótkie przedstawienie, ale oni ³ami¹ schematy, podbiegaj¹ do uczniów, przytulaj¹ siê, pokrzykuj¹, dzwoni¹ dzwonkami. Gdy oczekiwany
Goœæ siê zjawia, bez oporów podaj¹ mu rêkê na przywitanie, ufnie
podchodz¹ po pluszaki i paczki ze s³odyczami. Siadaj¹ Miko³ajowi na
kolana, czasem coœ mówi¹ lub œpiewaj¹, robi¹ pami¹tkowe zdjêcia.
Potem zapraszaj¹ nas na swoje pokoje, które s¹ czyste i zadbane. Chc¹
nam wszystko pokazaæ, pocieszyæ siê nami, jakby przeczuwali, ¿e
nied³ugo znikniemy, by pojawiæ siê za rok. Tym razem, za nim nas
po¿egnano, zaproszono na krótki koncert. Dzieci przebrane za krasnale
i muzykantów œpiewa³y i tañczy³y. Radoœnie, g³oœno i skocznie, tak
mo¿na by scharakteryzowaæ to, co siê tam dzia³o. By³ te¿ breakdance
odtañczony przy rytmie naszych oklasków. Jeden ze starszych pensjonariuszy Domu, Zenek, zagra³ nam kolêdy, wyrecytowa³ wiersz

Z
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z ¿yczeniami. Mówi³ s³owami poety o prostych gestach, o potrzebie
zauwa¿ania innych. Zostawi³ nam swój adres i numer telefonu z proœb¹:
„Piszcie do mnie, zadzwoñcie, puœæcie tylko sygna³, ja oddzwonie”.
Tak naprawdê chcia³ nam powiedzieæ: nie zapominajcie o nas. Drogi
Czytelniku, Ty te¿ mo¿esz napisaæ lub puœciæ sygna³:
Zenon Chwesiuk
ul. Mickiewicza 8
58-160 Œwiebodzice
Telefon: 660130085
By³y jeszcze podziêkowania, pami¹tkowe prezenty, zaproszenie na
przysz³y rok, ostatnie uœciski i uœmiechy. Wracaliœmy do Chojnowa
z poczuciem dobrze spêdzonego czasu, spe³nienia dobra i zasiania
ziarna, które zaowocuje w przysz³oœci.
Opiekunowie Samorz¹du Uczniowskiego i uczniowie Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim sponsorom, szlachetnym ludziom, którzy nie zamykaj¹ serc, gdy
m³odzie¿ kwestuje na potrzeby innych. Dziêkujemy: firmom, sklepom,
prywatnym darczyñcom, uczniom przynosz¹cym pluszaki i zabawki,
zaanga¿owanym nauczycielom. Dziêki Wam niczego nie brakowa³o.
Obdarowani byli zdumieni iloœci¹ prezentów. Jesteœmy dumni, gdy
s³yszymy s³owa: To przecie¿ Chojnów do nas przyje¿d¿a.
Wszystkim za wszystko jeszcze raz serdecznie dziêkujemy.
„Szczêœcie cz³owieka na ziemi
zaczyna siê dlañ wtedy,
gdy zapominaj¹c o sobie
zaczyna ¿yæ dla bliŸnich.”
J. M.
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
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Koncert z Gwiazdk¹
- 2 lata Pracowni Wokalnej
grudnia Pracownia Wokalna Agnieszki Justyny
Szumi³o przy Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chojnowie œwiêtowa³a drug¹ rocznicê
dzia³alnoœci. Tradycyjna muzyczna „wywiadówka” by³a
tym razem szczególna - fetowano bowiem tak¿e wydanie
przez MOKSiR p³yty „Œpiewam, wiêc jestem...”, na
której znalaz³y siê 24 piosenki w wykonaniu ma³ych
i du¿ych Dziewczyn z Pracowni. „Koncert z Gwiazdk¹”,

20

bo tak zatytu³owano spotkanie, by³ wiêc równie¿ specyficzn¹ form¹ podziêkowañ dla sponsorów tego przedsiêwziêcia. Ponad dwugodzinn¹ muzyczn¹ ucztê zakoñczy³o „coœ dla cia³a”, czyli ogromny, czekoladowy tort.
Zarówno koncert, jak i ciasto - pycha...!
sh

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski w Chojnowie
sk³ada serdeczne podziêkowania mieszkañcom Chojnowa
za zainteresowanie i wsparcie jakie otrzymaliœmy
w dniu 14 grudnia podczas Œwi¹tecznego Jarmarku.
Za zebrane pieni¹dze, jakie uzyskaliœmy
ze sprzeda¿y stroików i innych ozdób œwi¹tecznych, bêdziemy
mogli dzieciom z naszego stowarzyszenia zapewniæ
wiêcej zajêæ rehabilitacyjnych, tak bardzo im potrzebnych.
Szczególne podziêkowanie sk³adamy ks. proboszczowi Miros³awowi
Makowskiemu z parafii Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny za okazane zrozumienie i wspieranie naszej inicjatywy.
Gor¹co chcielibyœmy zaprosiæ wszystkich, a zw³aszcza tych którzy
maj¹ w swojej rodzinie osoby chore lub niepe³nosprawne,
do wspólnej modlitwy na Mszy Œwiêtej Dziêkczynnej w koœciele NPNMP,
która odbêdzie siê 11 lutego o godz. 17:00
z okazji Œwiatowego Dnia Chorego.
Wszystkich, którzy potrzebuj¹ naszej
pomocy i wsparcia zapraszamy do nas.
Spo³eczne Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski w Chojnowie
tel. kont. 885-396-678

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

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki s¹ czêœciowo zakrzaczone, na dzia³ce nr 467/2 znajduj¹
siê pozosta³oœci ogrodzenia.
Dzia³ki znajduj¹ siê na terenie w pe³ni uzbrojonym bez przy³¹czy na dzia³ce.
Nabywca nieruchomoœci niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê
wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt. Dostêp do drogi publicznej
ul. Wincentego Witosa zapewniony jest przez dzia³kê nr 467/4 (wydzielon¹ jako
drogê wewnêtrzn¹), stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
21 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
15 stycznia 2015 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.
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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
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). 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¿ 660,00 z³ dot. dz. 467/2 i 780,00 z³ - dot. dz. 467/3. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000
0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê w dniu 26 marca 2014 r., drugi 20 maja 2014 r., trzeci 4 sierpnia
2014 r., czwarty 24 wrzeœnia 2014 r., pi¹ty 19 listopada 2014 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn.zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu
mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. 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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Twórczoœæ naszych artystów
W prezentowanym od kilku miesiêcy k¹ciku Gidii Artystów
Chojnowa zaprezentowaliœmy ju¿ portrety wszystkich
jej cz³onków.
Teraz pragniemy zapoznaæ Pañstwa z fragmentami ich
twórczoœci. Zaczynamy od Ma³gorzaty Krzywdy i jej
limeryków.
***
***
Znam w Chojnowie pewnego Pewien wroc³awski informatyk,
znanego muzyka,
by nie wpaœæ w myœlowy negatyw,
którego wystêpy nagminnie z zapa³em robi³ sweet focie,
ignoruje publika.
szczêœliwy, ¿e przy tej robocie
Lecz on siê tym wcale nie zra¿a
niepotrzebny mu ¿aden statyw.
i nowy plan w ¿ycie wdra¿a.
Wkrótce chojnowian zaskoczy Stra¿nikowi miejskiemu z Boles³awca
jego autorska liryka!
rzek³ pewien zwierzchnik - oprawca:

Ogólnopolski
sukces
chojnowianki
Jednym z ulubionych zajêæ pani
Joanny Zabiega³y jest haftowanie.
Któregoœ dnia z czystej ciekawoœci
postanowi³a w internecie zaczerpn¹æ
informacji dotycz¹cych konkursów.
Uwagê przyku³ “Konkurs Haftu
Krzy¿ykowego”. Organizatorem
by³o Centralne Muzeum W³ókiennictwa w £odzi. Niewiele siê namyœlaj¹c, chojnowianka stanê³a
w konkursowe szranki. Wys³a³a dwie
kompozycje. Ogó³em na ten ogólnopolski konkurs nades³ano 373 prace.
Spoœród nich, do pó³fina³u zakwalifikowano 277. W finale wygra³a jedna praca i przyznano kilka wyró¿nieñ. Jedno z nich za “Kobietê i Mê¿czyznê” przyznano w³aœnie pani
Joannie Zabiegale. Natomiast jej
druga praca pt “Rzeczywistoœæ” zosta³a nagrodzona w postaci umieszczenia na wystawie pokonkursowej
w ³ódzkim muzeum.
Ten sam organizator, zapowiada ju¿
kolejny konkurs haftu krzy¿ykowego. Tym razem pod tytu³em “Z³ota
ig³a”. Joanna Zabiega³a ju¿ szykuje
swoje wyszywane cuda do £odzi.
Liczymy na kolejne nagrody i serdecznie zapraszamy pani¹ Joannê do
Gildii Artystów Chojnowa.
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„Nic tak nie cieszy,
jak patrol pieszy!”
I zza biurka go usun¹³ - ³askawca.

TURYSTKA
kilometry jego cia³a
zwiedzaæ wci¹¿ zwiedzaæ by chcia³a
noc¹ rankiem i w po³udnie
by obojgu by³o cudnie

Ro(c)k na policji
Milowymi krokami zbli¿a siê oddanie do u¿ytku
MOKSiRu. Na czas generalnego remontu dzia³aj¹ce tam sekcje musia³y przenieœæ zajêcia w inne
miejsca. T¹ trudn¹ logistycznie operacjê uda³o siê
przeprowadziæ pomyœlnie. Pocz¹tkowo by³ problem z umiejscowieniem prób zespo³ów muzycznych, ale po klasycznej burzy mózgów pad³a propozycja, aby tymczasowo zespo³y æwiczy³y w budynku komisariatu chojnowskiej policji, w tzw. czêœci
nie wykorzystanej. Pomys³ by³ dosyæ oryginalny,
musia³a byæ jednak zgoda stró¿ów prawa. Rozpoczê³y siê rzeczowe i konstruktywne negocjacje na
poszczególnych szczeblach w³adz dolnoœl¹skiej
policji. Mediacji podj¹³ siê Burmistrz Miasta Jan
Serkies. Ca³oœæ zosta³a pozytywnie za³atwiona.
Wszyscy z zadowoleniem przyjêli to tymczasowe
rozwi¹zanie. Po ma³ej adaptacji pomieszczenia,
mo¿na by³o æwiczyæ. Rozmiar sali prób przypo-

mina klasyczny pokój goœcinny w kamienicy, ale
dziêki tym prowizorycznym warunkom dzia³alnoœæ zespo³ów nie zosta³a zawieszona. Wrêcz
przeciwnie. Poszczególne zespo³y, mog³y koncertowaæ (Polish Fiction). Inne, po roszadach personalnych (Faza Blues, Jubel) mia³y mo¿liwoœæ
szlifowaæ swój materia³. Fakt swoistej wspó³pracy policyjno-rockowej w Chojnowie wci¹¿ odbija
siê szerokim echem w regionie. Pozytywnym
naturalnie - tak dla rocka w naszym mieœcie jak
i stró¿ów prawa.
PM
BM foto

Farben Lehre - wiecznie m³odzi
12 grudnia w legnickim klubie “Spi¿arnia” LCK
zorganizowa³o kolejny koncert z cyklu “Strefa
de...”. Zagra³y m.in. legendarne grupy - Farben

Lehre i The Analogs. T³umy fanów polskiego
punkrocka bawi³y siê na tej imprezie. Wœród
nich, doœæ spora grupa chojnowian. Kilkoro
z nich zasili³o szeregi naszych zespo³ów rockowych. To by³a te¿ wymarzona okazja by poznaæ
muzyków z p³ockiego Farben Lehre (F.L).
Pami¹tkowe zdjêcia s¹ kapitaln¹ pami¹tk¹ dokumentuj¹c¹ to wydarzenie. F.L ma w Chojnowie
fanów ju¿ od wielu lat. Grono ich stale roœnie.
Zespó³ ten jest wiecznie m³ody. Œwiadczy³ o tym
chocia¿by legnicki koncert, promuj¹cy p³ytê
“Projekt punk”. Energia koncertowa lidera
zespo³u Wojciecha Wajdy, dowodzi, ¿e potencja³u muzycznego doœwiadczy jeszcze kilka
pokoleñ.
pm
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Ceramika Bronis³awa Wolanina
W Muzeum Regionalnym czynna jest wystawa czasowa poœwiêcona twórczoœci artystycznej Bronis³awa Wolanina, jednego z najwybitniejszych polskich ceramików. Na wystawie zgromadzono ponad 200 form ceramicznych wykonanych z krzemionki i unikatow¹ seriê naczyñ zrealizowanych w porcelanie. Bronis³aw Wolanin urodzi³ siê w 1937 r.
w Be³¿cu na LubelszczyŸnie. W latach 19511956 uczy³ siê w Pañstwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Zamoœciu. W 1962 roku ukoñczy³ z wyró¿nieniem Pañstwow¹ Wy¿sz¹
Szko³ê Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu na
Wydziale Ceramiki w pracowni prof. Julii
Kotarbiñskiej. W latach 1962-1964 uczy³
w Szkole Zawodowej w Boles³awcu ceramiki.
W 1964 r. podj¹³ pracê w Spó³dzielni Rêkodzie³a Artystycznego “Ceramika Artystyczna”
w Boles³awcu, jako kierownik artystyczny
i projektant. W latach 1980-1985 zwi¹za³ siê
z Zak³adem Ceramicznym “Boles³awiec”,
gdzie pe³ni³ funkcjê dyrektora artystycznego
i projektanta. Po zakoñczeniu wspó³pracy
powróci³ na stanowisko kierownika artystycznego i projektanta do Spó³dzielni Rêkodzie³a Artystycznego, w której pracowa³ do
odejœcia na emeryturê w 2011 r. Zmar³ w 2013 r.
w pe³ni si³ twórczych i pe³en nowych, artystycznych pomys³ów. Jego dzie³a, wyró¿niane
i nagradzane na wystawach w kraju i za
granic¹, znajduj¹ siê w zbiorach muzeów narodowych w Gdañsku, Poznaniu, Szczecinie,

Warszawie, Wroc³awiu, a tak¿e w muzeach
zagranicznych w USA, Argentynie. Najwiêksz¹ kolekcjê jego prac posiada Muzeum
Ceramiki w Boles³awcu. W 1971 r. Bronis³aw
Wolanin zosta³ odznaczony srebrn¹ odznak¹
“Zas³u¿ony dla Dolnego Œl¹ska”, w 1975
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, w 2011 r. zosta³
Honorowym Obywatelem Boles³awca.
W tym samym roku zosta³ odznaczony br¹zowym medalem “Gloria Artis”, przyznanym
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzie³a Bronis³awa Wolanina odznaczaj¹ce siê zwart¹, syntetyczn¹ form¹,

wolne od ekstrawagancji, wyró¿niaj¹ce siê
szlachetn¹ prostot¹ i niezwykle piêkn¹ gam¹
szkliw, zrewolucjonizowa³y tradycyjn¹ boles³awieck¹ produkcjê. Jego projekty wnios³y
œwie¿y powiew do tej dziedziny twórczoœci
artystycznej. Jak s³usznie zauwa¿a prof. Irena
Huml “dla wzornictwa boles³awieckiej kamionki, z któr¹ zwi¹za³ siê ju¿ w latach
szeœædziesi¹tych, sta³ siê prawdziwym reformatorem, wprowadzaj¹c do jej tradycyjnej
produkcji du¿e zmiany w postaci nowoczeœnie zaprojektowanych wzorów”. Zabytków
na wystawê u¿yczy³o Muzeum Ceramiki
w Boles³awcu i ¿ona artysty Teresa Wolanin.
Wystawa potrwa do po³owy lutego 2015 r.
Serdecznie zapraszamy do jej zwiedzenia.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 20,30 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 33/13 o pow. 21 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 - 13.000,00 z³.
Wadium - 2.600,00 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 21 stycznia 2015 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 15 stycznia 2015 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 (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1490). 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.
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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¿ 130,00 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 2004r. o podatku od towarów i us³ug. Zgodnie
z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 23 lipca
2014 r., drugi 7 paŸdziernika 2014 r., trzeci 19 listopada 2014 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 29.12.2014 r.-15.01.2015 r. 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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Karta Du¿ej Rodziny
W ramach realizacji rz¹dowego programu dla rodzin wielodzietnych w siedzibie
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Chojnowie mo¿na pobie-raæ i sk³adaæ
wnioski o wydanie Karty Du¿ej Rodziny.
Karta oferuje system zni¿ek oraz dodatkowych uprawnieñ. Jej posiadacze
maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie ca³ego kraju.
Kogo dotyczy projekt?
Do korzystania z programu s¹ uprawnieni:
- cz³onkowie rodziny wielodzietnej, przez
któr¹ nale¿y rozumieæ rodzinê, w której
rodzic (rodzice) lub ma³¿onek rodzica
maj¹ na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci;
- rodzic (rodzice), przez którego rozumie
siê tak¿e rodzica (rodziców) zastêpczych
lub osobê (osoby) prowadz¹c¹ rodzinny
dom dziecka;
- dziecko, przez które rozumie siê tak¿e
dziecko, nad którym rodzic sprawuje
rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹, oraz osobê
powy¿ej 18 roku ¿ycia, przebywaj¹c¹ za
zgod¹ w rodzinie zastêpczej lub rodzinnym domu dziecka (art.37 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej):
* do 18 roku ¿ycia,
* do 25 roku ¿ycia, gdy dziecko uczy siê
w szkole lub szkole wy¿szej,
* bez ograniczeñ wiekowych dla dzieci
z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepe³nosprawnoœci.
Karta wydawana jest bezp³atnie. Wnioski
o wydanie Karty Du¿ej Rodziny przyjmowane s¹ w siedzibie Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie.
Druki wniosków mo¿na pobraæ osobiœcie
w siedzibie MOPS Chojnów lub ze strony
internetowej Oœrodka:
www.mops.chojnow.eu
Dok³adny wykaz zni¿ek znajduje siê na
stronie: rodzina.gov.pl
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Polonez dla mieszkañców
Po raz drugi uczniowie z Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie odtañczyli w centrum miasta Poloneza.
We wtorkowy wieczór tegoroczni maturzyœci zatañczyli Poloneza z pochodniami daj¹c piêkny pokaz dla mieszkañców Chojnowa. Pomys³ zrodzi³ siê
w zesz³ym roku wœród uczniów, którzy
chcieli siê zaprezentowaæ przed balem
maturalnym. Dooko³a rynku zebra³a siê
publicznoœæ i oklaskami nagrodzili
wystêp. Teraz pozostaje jeszcze odtañczyæ kolejnego poloneza na studniówce
i spokojnie mo¿na zasi¹œæ do pisania
matury.
A. Markiewicz

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Znaczenie pionizacji jêzyka dla
prawid³owego rozwoju mowy u dzieci
Oko³o 3. roku ¿ycia, gdy nastêpuj¹ zmiany
w obrêbie ¿uchwy i szczêki i w jamie ustnej
jest wiêcej przestrzeni, czubek jêzyka przenosi
siê w okolice wa³ka dzi¹s³owego (za górnymi
zêbami). Na tym w³aœnie polega pionizacja
jêzyka. W takiej pozycji jêzyk znajduje siê
w stanie spoczynku, przy ka¿dym akcie po³ykowym oraz przy realizacji g³osek: l, sz, ¿
(rz), cz, d¿ oraz r. Czasem, gdy zaistniej¹
jakieœ przeszkody, do spionizowania jêzyka
nie dochodzi.
Jakie¿ to przeszkody ?
Najczêstsz¹ przyczyn¹ braku pionizacji jêzyka jest nieprawid³owy sposób oddychania ustami. Wiadomo, ¿e oddychanie jest dla
organizmu spraw¹ nadrzêdn¹, a wiêc jêzyk
uniesiony do góry stawi³by przeszkodê na
ustnym torze oddechowym i by³by blokad¹
dla przep³ywu powietrza. Dosz³oby w takim
wypadku do chwilowego niedotlenienia,
zwa¿ywszy na niewielk¹ jeszcze sprawnoœæ
po³ykow¹. Aby obie te funkcje zrealizowaæ
(po³ykanie i oddychanie) dziecko dokonuje
uproszczenia. Jêzyk w czêœci grzbietowej unosi
siê do podniebienia z jednoczesnym przemieszczeniem do przodu. Dzieje siê tak wtedy, gdy
nos jest niedro¿ny i niemo¿liwe jest prawid³owe
oddychanie. Powody takiego oddychania mog¹
byæ nastêpuj¹ce: czêste stany kataralne, alergia, przerost migda³ków podniebiennych
i migda³ka gard³owego, skaza wysiêkowa,
polipy, skrzywienie przegrody nosowej, wiotkoœæ miêœni narz¹du ¿ucia i twarzy. Nale¿y
pamiêtaæ tak¿e o konsekwencjach zdrowotnych takiego oddychania. Oddychanie torem
ustnym powoduje, ¿e do organizmu dostaje
siê mniej powietrza, co przek³ada siê na niedotlenienie ca³ego organizmu, a w szczególnoœci mózgu. Objawia siê to wiêksz¹ mêczliwoœci¹, brakiem koncentracji, nadpobudli-

woœci¹ psychoruchow¹. Dochodzi te¿ do
zmian w obrêbie klatki piersiowej, uk³adu
kr¹¿enia i oddychania, a tak¿e narz¹du ¿ucia
i czaszki twarzowej. Z innych przyczyn
blokuj¹cych pionizacjê jêzyka wymieniæ nale¿y:
ssanie smoczka, butelki, palca lub inne parafunkcje, znacznie skrócenie wêdzide³ka podjêzykowego.
Jak zorientowaæ siê, ¿e jêzyk siê nie pionizuje?
Pierwsz¹ g³osk¹ z wy¿ej wymienionych,
która pojawia siê w mowie dziecka jest l.
W przypadku braku pionizacji jêzyka ta g³oska
jest realizowana z jêzykiem spoczywaj¹cym
na dnie jamy ustnej (grzbietowo) lub miêdzyzêbowo, tzn. czubek jêzyka wciska siê miêdzy
zêby. Tak¿e g³oski s, z, c, dz oraz œ, Ÿ, dŸ i
sz, ¿ (rz), cz, d¿ mog¹ byæ realizowane
miêdzyzêbowo. Jêzyk, który znajduje siê na
dnie jamy ustnej, mo¿e zacz¹æ siê przemieszczaæ poza ³uki zêbowe. Taki stereotyp
ruchowy utrwala siê i pozostaje. Oczywiœcie
g³oski sz, ¿ (rz), cz, d¿ i r przy braku pionizacji jêzyka nie pojawi¹ siê o czasie albo
bêd¹ deformowane. W przypadku deformacji
g³osek nale¿y jak najszybciej interweniowaæ,
aby nieprawid³owa realizacja nie utrwali³a
siê. Im d³u¿ej dziecko mówi w taki sposób,
tym trudniej potem wyeliminowaæ nieprawid³owoœci i terapia rozci¹ga siê w czasie. Brak
pionizacji jêzyka wi¹¿e siê z innymi jeszcze
aspektami. Pozostaje infantylny sposób po³ykania
u dziecka. Z kolei z³e funkcjonowanie jêzyka
wp³ywa z czasem niekorzystnie na zgryz,
deformuj¹c go Zachêcam wiêc Rodziców, by
eliminowaæ odpowiednio wczeœnie przeszkody
w pionizowaniu jêzyka, a przez to ograniczyæ
wystêpowanie zarówno wad wymowy, jak
i wad zgryzu.
Danuta Matuszewska
Logopeda PPPP w Chojnowie
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca...
S³awomir Koper - „Stracone
pokolenie PRL”
Zbigniew Cybulski, Edward Stachura, Stanis³aw Grochowiak, Teresa Tuszyñska, Andrzej
Brycht, Wies³aw Dymny, Ryszard Milczewski
-Bruno.
Ich œwietnie zapowiadaj¹ce siê kariery zosta³y zniszczone przez burzliwe ¿ycie prywatne,
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alkohol, samotnoœæ wœród ludzi i czêsto tragiczn¹, przedwczesn¹ œmieræ.
S³awomir Koper opowiada o niespe³nionych
nadziejach i ogromnych talentach, którym nie
by³o dane siê rozwin¹æ.
Polecamy równie¿ poprzednie ksi¹¿ki S³awomira Kopera z bestsellerowego cyklu o elitach
PRL: Kobiety w³adzy, S³awne pary.

Nie tolerowa³a nieuprzejmego traktowania
ludzi, braku szacunku dla przyrody i zwierz¹t.
Wszyscy, którzy siê z ni¹ zetknêli, podkreœlali jej prawoœæ, zrozumienie dla drugiego
cz³owieka, odwagê zarówno w wyra¿anych
pogl¹dach, jak i w postêpowaniu.

Joanna Jurga³a-Jureczka - „Zofia
Kossak. Opowieœæ biograficzna”
Zofia Kossak, primo voto Szczucka, secundo
voto Szatkowska, wywodzi³a siê z niezwyk³ego rodu i w³aœnie to dziedzictwo zawa¿y³o na jej ¿yciowych wyborach. Wnuczka
Juliusza Kossaka, bratanica Wojciecha
Kossaka, blisko spokrewniona z Magdalen¹
Samozwaniec i Mari¹ Pawlikowsk¹-Jasnorzewsk¹. Od pocz¹tku ¿y³a w œwiecie artystów, malarzy, literatów.
Zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹ studiowa³a malarstwo, w koñcu jednak zosta³a pisark¹,
której proza historyczna, w tym B³ogos³awiona wina i Krzy¿acy, czytana jest do dziœ.
Podczas okupacji Zofia Kossak z wielkim
oddaniem zaanga¿owa³a siê w niesienie pomocy ¯ydom i dzia³alnoœæ „¯egoty”. Trafi³a
na Pawiak, a póŸniej do Auschwitz, sk¹d jak napisa³a - „wysz³a w najgorszej formie
fizycznej, ale najlepszej duchowej”.

Sally Gardner - „Ch³opiec szybki
jak strza³a” (z serii Magiczne Dzieci)
Timmy Twinkle, porzucony przez matkê
ch³opiec, objada siê s³odyczami i wkrótce staje
siê obiektem kpin kolegów. Wszystko siê
zmienia, kiedy dziadek opowiada mu o wujku
Vernonie, wspania³ym pi³karzu. Timmy nie
wie, czy to magia, czy nie, ale z pomoc¹ dziadka,
papugi Szeryfa i instruktorki fitnessu zaskakuje wszystkich swoimi umiejêtnoœciami na
boisku.

*** Dla dzieci ***

Romuald Pawlak - „Dziura w sercu”
Fusia czuje siê niekochana i niepotrzebna.
Mieszka w obcym mieœcie z osch³¹ i wci¹¿
wpatrzon¹ w telewizor ciotk¹. Nie ma ani
prawdziwej przyjació³ki, ani ch³opaka. Nagle
w ¿yciu dziewczyny pojawia siê pewien
szczerbaty dzieciak i oskar¿ona o kradzie¿
Hanka, szkolna czarna owca.
A tak¿e Damian, gitarzysta zespo³u rockowego.
Czy Fusi wreszcie dopisze szczêœcie?
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Udany rok chojnowskich modelarzy
Koniec i pocz¹tek roku to okres, w którym
wszyscy dokonuj¹ podsumowania swojej
ca³orocznej dzia³alnoœci. Nie inaczej jest te¿
z chojnowskimi modelarzami, którzy mimo
braku swojej siedziby - budynek MOKSiR,
gdzie do tej pory mieli swoj¹ pracowniê, jest
w remoncie, wiêc goœcinnie korzystaj¹ z pomieszczeñ w SP-3 - potrafili utrzymaæ wysoki
poziom sklejanych i wystawianych modeli.
Zaowocowa³o to licznymi nagrodami w konkursach, w których brali udzia³.
Swój pierwszy wyjazd mieli w maju do Kruszwicy, gdzie oprócz zgromadzonych modeli
mogli podziwiaæ panoramê miasta oraz jezioro
Gop³o ze s³ynnej Mysiej Wie¿y. W czerwcu
by³ wyjazd do Wo³owa, gdzie od dwóch lat
odbywaj¹ siê konkursy - wszystkich modeli
redukcyjnych oraz modeli kolejowych. We
wrzeœniu uczestniczyliœmy w po³¹czonych
Mistrzostwach Polski Modeli Kartonowych
i Mistrzostwach Polski „Ma³ego Modelarza”
w Oleœnicy. Nastêpnie w paŸdzierniku braliœmy
udzia³ w konkursach w Lubaniu oraz Bogatyni.
Ze wszystkich konkursów nasi modelarze
wracali z wieloma medalami oraz nagrodami
indywidualnymi; ponadto klub zdoby³ kilka
pucharów za miejsca w rankingu dru¿ynowym, a na Mistrzostwach Polski „Ma³ego
Modelarza” ju¿ po raz pi¹ty z rzêdu zajêliœmy
pierwsze miejsce!
Niedoœcignionym mistrzem, je¿eli chodzi
o iloœæ zdobytych nagród, zosta³ Marcel Kielar,
który z ka¿dego konkursu wraca³ z kilkoma
medalami i nagrodami, jest te¿ zdobywc¹ tytu³u
Mistrza i Wicemistrza Polski. Kroku próbowa³

mu dotrzymaæ nasz najm³odszy modelarz
Mateusz Krauzowicz, który zdoby³ kilka
medali oraz piêkny puchar. Oczywiœcie swój
udzia³ w osi¹gniêciach zespo³owych i indywidualnych mieli te¿ seniorzy klubu, zdobywaj¹c tytu³y Mistrza i Wicemistrza Polski Grzegorz K³os, £ukasz Kuniej i Marcin
Makowski - oraz wiele medali. Warto dodaæ,
¿e w modelach wykonanych z plastiku niedoœcignieni od lat s¹ bracia Stanis³aw i Rafa³
Sucheccy, którzy z ka¿dego konkursu wracaj¹ z licznymi medalami. Seniorzy klubu
z dum¹ patrzyli na osi¹gniêcia m³odszych
modelarzy, widz¹c, ¿e ich praca z nimi przynosi takie dobre rezultaty.
Mamy tak¿e zdobywcê tytu³u Wicemistrza
Polski i Pucharu Polski w NNS - czyli modeli
p³ywaj¹cych ¿aglówek napêdzanych wiatrem
i sterowanych radiem. Zdoby³ go Wojciech
Huk modelem „Viola”. Jest to model wykonany w³asnorêcznie z planów, jakie uda³o siê
mu zdobyæ w ró¿nych dostêpnych czasopis-

mach modelarskich. Te Mistrzostwa Polski
odby³y siê w RogoŸniku, a Puchar Polski by³
rozgrywany w ramach kilku zawodów na
terenie ca³ego kraju i brane by³y pod uwagê
wyniki z piêciu najlepszych startów. Pan
Wojtek od kilku lat startuje na zawodach
w kraju i za granic¹, z roku na rok nabieraj¹c
coraz wiêkszych umiejêtnoœci i wiedzy
¿eglarskiej. Cieszymy siê, ¿e uda³o mu siê
wreszcie osi¹gn¹æ tak wysokie laury. Warto
dodaæ, ¿e zdobywaj¹c te tytu³y pan Wojtek
Huk otrzyma³ nominacjê do wystêpu na Mistrzostwach Œwiata, które odbêd¹ siê na Wêgrzech
w 2015 roku. Trafi³ tak¿e na ok³adkê jednego
z numerów “Modelarza”.

W 2015 roku ¿yczymy wszystkim modelarzom
udanych modeli i dobrych startów na zawodach.
Modelarze HKM Arsena³ na rêce Pana Burmistrza Jana Serkiesa sk³adaj¹ podziêkowanie za okazan¹ pomoc w wyjazdach na konkursy oraz dyrekcji i gronu pedagogicznemu
SP-3 za mo¿liwoœæ korzystania z pomieszczeñ
szkolnych.
A.S.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, po³o¿onej przy ul. £u¿yckiej w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi 23, 24/4 o ³¹cznej pow. 6181 m2,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00016601/5.

Cena wywo³awcza - 232.200,00 z³ (w tym VAT 23 %).
Wadium - 46.400,00 z³.
Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po³o¿ona jest w kompleksie terenów przemys³owych, uzbrojonych w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹, telekomunikacyjn¹. Konfiguracja korzystna - teren p³aski.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego
Uchwa³¹ Nr XXXII/132/97 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 7 lipca
1997 r., oznaczona symbolem 9 F 18.8 P,B,S (EE) jako teren dzia³alnoœci
gospodarczej, komercyjnej (przemys³, budownictwo, sk³ady itp.) nie
pogarszaj¹cej stanu œrodowiska, zieleñ izolacyjna, zieleñ ³êgowa.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ, nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami, nie
toczy siê te¿ w stosunku do niej postêpowanie administracyjne dotycz¹ce prawid³owoœci jej nabycia przez gminê.
Gmina posiada ekspertyzê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ w³aœciwoœci
pod³o¿a gruntowego terenu. Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y
zapoznaæ siê z ekspertyz¹ geotechniczn¹ i zapisami planu.
Na obrze¿ach dzia³ek znajduj¹ siê sieci infrastruktury podziemnej: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu,
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Warunki obs³ugi dzia³ki w zakresie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
nale¿y uzyskaæ indywidualnie, na w³asny koszt, w oparciu o faktyczne
zapotrzebowanie okreœlone przez nabywcê. Gmina Miejska Chojnów
nie ponosi odpowiedzialnoœci za kolizje z niewidocznymi na podk³adach
geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko
inwestorzy, którzy do dnia przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w strefie. Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej.
Do przetargu mog¹ tak¿e przyst¹piæ ich pe³nomocnicy oraz podmioty
finansuj¹ce inwestycje, w tym leasinguj¹ce, wynajmuj¹ce lub wydzier¿awiaj¹ce dla firm posiadaj¹cych zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
W przypadku podmiotów finansuj¹cych inwestycjê firm posiadaj¹cych
zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie, równie¿ oœwiadczenie o finansowaniu zakupu nieruchomoœci na rzecz podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
a pe³nomocnicy - pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym,
potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe i spó³ki
z udzia³em zagranicznym dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone za
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zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki, aktualny odpis z KRS
i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej na nabycie nieruchomoœci.
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380).Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 4 lutego 2015 r. na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
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¿ 2.330,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê
na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 27 maja 2014 r.,
drugi 14 lipca 2014 r.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu.
Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie zawarta warunkowa
umowa sprzeda¿y, albowiem Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przys³uguje prawo pierwokupu. O ile LSSE nie skorzysta
z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn.zm.),
je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania przetargu z wa¿nych powodów - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z póŸn.zm.).
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.a
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
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
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Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie o pow. 115 m2, Ip.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, weranda, po kapitalnym remoncie + piwnica + ogródek. Cena
260 tys. z³. Do negocjacji. Chojnów ul. Legnicka 16/2. Wiadomoœæ: tel. 887-683-048.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w bloku, o pow 74,5 m2, na IIIp., 4 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno, balkon, piwnica,
wymienione okna PCV, cena 2400/m2. Wiadomoœæ: tel. 511-325-326 po godz. 15.00.
Pilnie i tanio sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie o pow.
48,5 m2. Umeblowane, 2 pokoje z kuchni¹,
z aneksem ³azienki, przedpokój, strych,
piwnica i komórka. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 886-558-654, 608-054-045.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach
o pow. 58,9 m2 z komórk¹ 3,7m2, 2 pokoje,
sto³owy, sypialnia, kuchnia, jadalnia i ³azienka,
przy oœrodku zdrowia. Blisko jezioro i lasy.
Zapraszamy do obejrzenia. Cena 105.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.

u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji 95 m2. Do
lokalu przylega dzia³ka w³asnoœciowa o pow.
170 m2. Wiadomoœæ: tel. 531 926 392.
Sprzedam mieszkanie o pow. 84 m2, IIp.,
po kapitalnym remoncie, wszystko ocieplone,
w kamienicy bezczynszowej, swoje ogrzewanie gazowe, ogródek; ul. Mickiewicza.
Wiadomoœæ: tel. 533-145-301.
Praca
Praca dla opiekunki osoby starszej w Niemczech, w Anglii. Szybkie wyjazdy, wysokie
zarobki. Wiadomoœæ: tel: 506-289-100.
Us³ugi
Korepetycje z fizyki i matematyki do gimnazjum. Wiadomoœæ: tel. 768-187-231,
696-874-920.
Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Inne

Kupiê mieszkanie na parterze, blisko
dworca. Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.
Mam do wynajêcia mieszkanie w bloku
przy ul. Paderewskiego 30. Powierzchnia 58 m2,
3 pokoje, kuchnia, wc z ³azienk¹, na IIIp.
Mieszkanie czêsciowo umeblowane do wynajêcia od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 695-678-085,
885-396-678.
Wynajmê lokal - pomieszczenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod warsztat itp. Lokal
o pow. 75 m2, pr¹d 220 - 360 V, alarm zabezpieczony, do tego plac utwardzony, oœwietlony, ogrodzony o pow. 230 m2, lokal w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.
Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy
ul. Boh. Powstania Warszawskiego. Lokal
jest dwu - kondygnacyjny (posiada piwnicê

Do wynajêcia du¿y gara¿ o pow.
48 m2 przy ul. T. Koœciuszki. Wiadomoœæ:
tel. 609-303-423.

SKLEP DLA KLIENTÓW, KTÓRZY CENI¥
REGIONALNE PRZYSMAKI, WYTWARZANAE
TRADYCYJNYMI SPOSOBAMI

* Wspó³pracujemy ze sprawdzonymi, godnymi
zaufania producentami, cenionymi za dba³oœæ
o dochowanie wiernoœci tradycyjnym przepisom
i recepturom.
* W naszej ofercie znajduj¹ siê wyroby wpisane
na Listê Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
* Wiêkszoœæ z nich mo¿e poszczyciæ siê presti¿owymi certyfikatami, wyró¿nieniami oraz nagrodami w regionalnych konkursach tradycyjnej ¿ywnoœci.
* Atutem naszej oferty jest naturalne pochodzenie produktów, które nie zawieraj¹ konserwantów, sztucznych barwników oraz innych
szkodliwych substancji.
* Stawiamy na produkty organiczne.
* Oferujemy prawdziwe polskie rarytasy, które
powinny znaleŸæ siê wszêdzie tam, gdzie króluje
zdrowie, naturalny smak i urzekaj¹cy aromat.
To specja³y naszej ziemi od pokoleñ podawane
w ten sam sposób, wci¹¿ tak samo smaczne
i po¿ywne.
* Wiêkszoœæ tych produktów pochodzi z najwiêkszego kompleksu leœnego w Polsce - Borów
Dolnoœl¹skich.
59-225 CHOJNÓW; ul. LEGNICKA 37
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Chojnowskie Dzieciaki

Ania Kiwacz - 3,5 roku,
Magdalena Kiwacz 9 lat.
M³odsza lubi rysowaæ. Starsza
natomiast tañczy w grupie tanecznej "Karambol 2". Ania godzinami uk³ada puzzle, a Magdalenie uœmiech nie znika z twarzy.
Obie œpiewaj¹ w domu karaoke.

WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ POMOCY

