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Jedyny w powiecie
28 stycznia, niespe³na rok, po rozpoczêciu procedur, w Chojnowie oficjalnie otworzono Miejski ¯³obek. Pomieszczenia placówki
wyposa¿one s¹ w nowoczesne sprzêty, bezpieczne zabawki i monitoring wizyjny poszczególnych pomieszczeñ.

Op³atek z tradycj¹

Z³ote Gody Pañstwa Krajewskich

Listê odznaczonych odczyta³ wiceprezes Zarz¹du Kazimierz Wilk, Niemal 100 osób towarzyszy³o Jubilatom podczas ceremonii
który wspólnie z w³adzami samorz¹dowymi dekorowa³ wyró¿nionych. 50.lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
- 14 Wspania³ych

Wernisa¿ wystawy
“Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”
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Wydzia³ G R p rzypomina,

¿e w dniach od 1 do 23.02.2016r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Plac Zamkowy 1, pokój nr 12A wy³o¿ony zosta³ do publicznego wgl¹du projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieœcie Chojnów wraz
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Szczegó³y - w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
- zagospodarowanie przestrzenne oraz na
stronie: chojnow.eu.

Zmiana w op³atach
za odpady

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje,
¿e w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów prawa (ustawa z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 87 z dnia 17.01.2015r.)
z dniem 01.01.2016 r. nast¹pi³y zmiany
w systemie wnoszenia op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W wyniku powy¿szych zmian:
1. Dotychczasowi wytwórcy odpadów
(mieszkañcy, najemcy, w³aœciciele nieruchomoœci) funkcjonuj¹cy w obrêbie Wspólnot Mieszkaniowych bêd¹ dokonywaæ
przedmiotowych op³at za poœrednictwem
Zarz¹dców, Zarz¹dów Wspólnot Mieszkaniowych lub ich przedstawicieli na podstawie deklaracji zbiorczej dla ca³ej nieruchomoœci obejmuj¹cej wspólnotê.
Operacja zmiany polega na wyzerowaniu
i przeznaczeniu do zamkniêcia dotychczasowych indywidualnych kont bankowych mieszkañców oraz utworzenia nowych, zbiorczych kont dla Wspólnot
Mieszkaniowych. Aby te czynnoœci zosta³y wykonane, niezbêdne jest z³o¿enie
przez dotychczasowych posiadaczy kont
indywidualnych tzw. deklaracji zerowej
w Urzêdzie Miejskim z jednoczesnym
z³o¿eniem oœwiadczenia dla Zarz¹dcy,
Zarz¹du Wspólnoty o iloœci osób przebywaj¹cych na nieruchomoœci i sposobie
gromadzenia odpadów. Dotychczasowe
konta indywidualne po uregulowaniu zaleg³oœci zostan¹ zamkniête. Wystêpuj¹ce
nadp³aty bêd¹ zwracane zgodnie z wnioskami w³aœcicieli zamykanych kont.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e dotychczasowe konta bankowe z ostatnim dniem
dniem 2015r. przesta³y byæ aktywne i prosimy o zaniechanie dokonywania na
nie op³at bie¿¹cych.
2. Wytwórcy odpadów zarejestrowani
w gminnym systemie op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako
dzia³alnoœci gospodarcze (firmy, przedsiêbiorcy, urzêdy, instytucje oraz dotych-
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czasowi posiadacze kont indywidualnych
na nieruchomoœci zabudowane domami
jednorodzinnymi) pozostaj¹ w dalszym
ci¹gu w tym systemie.
Zmiany w systemie op³at od tych wytwórców odpadów polegaj¹ tylko na zmianie banku i numeru indywidualnego konta do wnoszenia nale¿nych op³at.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e dotychczasowe konta bankowe do wp³at od tej
grupy wytwórców odpadów komunalnych z dniem 31.12.2015 r. przesta³y byæ
aktywne i prosimy o wstrzymanie dokonywania op³at bie¿¹cych do uzyskania
informacji o nowym numerze konta.
3. W przypadkach w¹tpliwoœci informacji
udzielane s¹ w pok. nr 10 Urzêdu Miejskiego, Pl. Zamkowy 1 oraz telefonicznie pod nr 768186681 wew. 128 lub 131.

Skoranta zaprasza

Mi³e Panie! Drodzy Panowie! Jeœli lubicie œpiewaæ i w swych napiêtych kalendarzach znajdziecie jeszcze tyle czasu,
by uczestniczyæ w próbach i wystêpach
chóru - przyjdŸcie koniecznie 8 lutego
2016 r. o godz. 17.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Chojnowski Chór
SKORANTA organizuje przes³uchania
chêtnych do zasilenia swym g³osem
lokalnego chóru. Liczymy na Wasz
udzia³!!!

t¹pienia objawów chorobowych drobiu
nasuwaj¹cych podejrzenie zaka¿enia
gryp¹ ptasi¹ oraz przypadków zwiêkszonej œmiertelnoœci drobiu.

D y re k t o r G a l e r i i S z t u k i
w Legnicy
s e rd e c z n i e z a p r a s z a
na wystawê
pt. IMAGINARIUM
chojnowskiego plastyka

Zbigniewa
Halikowskiego
Galeria Ring; Rynek 12
wystawa czynna
od 5 do 28 lutego
Wieœci z Commentry

Nasi francuscy przyjaciele przes³ali nam
informacjê o wystawie dotycz¹cej polskich
tradycji zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem. G³ówny hol ratusza w Commentry
zdobi³y stroje folklorystyczne, piêkne choinkowe bombki, œwieczki, œwieczniki oraz
polskie kartki œwi¹teczne.

Ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy informuje, ¿e w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ intensywnoœci¹ wystêpowania
w Europie kolejnych nowych ognisk
grypy ptaków istnieje realne zagro¿enie
wyst¹pienia tej choroby na terenie Polski.
W grudniu 2015 r. stwierdzono wyst¹pienie kilku nowych ognisk grypy ptaków w: Niemczech, Francji i W³oszech.
Po analizie bie¿¹cych, nowych ognisk
w Europie stwierdzono, ¿e najczêstszym
Ÿród³em zaka¿enia stad drobiu, w tym
stad niekomercyjnych jest kontakt drobiu
z dzikimi ptakami. Ponadto choroba mo¿e
byæ przenoszona poœrednio poprzez ludzi, pasze, pojazdy, sprzêt techniczny.
W zwi¹zku z powy¿szym Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Legnicy prosi o rozpowszechnienie informacji o zasadnym
zastosowaniu zabezpieczeñ pomieszczeñ,
w których utrzymuje siê drób, pasze
przed dostêpem dzikich ptaków oraz
realizowaniem podstawowych zasad
bioasekuracji w celu ochrony drobiu przed
zaka¿eniami ptasi¹ gryp¹.
Ponadto przypomina siê o koniecznoœci
zg³aszania do Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Legnicy lub najbli¿szego
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t, wys-

Spieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹
Serdeczne podziêkowania
dla wszystkich, którzy
³¹cz¹c siê z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystoœci
pogrzebowej

œp. Jana Borysionka,
za wsparcie duchowe
i s³owa otuchy
sk³ada pogr¹¿ona w ¿a³obie
¯ona z Dzieæmi
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Jedyny w powiecie
28 stycznia, niespe³na rok po rozpoczêciu
procedur, w Chojnowie oficjalnie otworzono ¯³obek Miejski. D³ugo oczekiwana
przez mieszkañców inwestycja, znalaz³a
lokalizacjê przy ul. Sikorskiego 20.
Budowa trwa³a kilka miesiêcy. Jej koszt
wyniós³ 2.185.039,96 z³ brutto. Dziêki
staraniom w³adz miasta uda³o siê pozyskaæ
dofinansowanie w wysokoœci 1.600 tys z³
z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w ramach "Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi
w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2015".
- Starania o budowê tego obiektu zaczêliœmy w lutym ubieg³ego roku - mówi³ na
otwarciu burmistrz Jan Serkies. - Krótko
po z³o¿eniu zamówienia na projekt,
spoœród 5 oferentów wybraliœmy propozycjê firmy "Projektygotowe.pl" z Krakowa.
30 kwietnia byliœmy w posiadaniu kompletu projektowych dokumentów. 5 maja
zosta³ rozstrzygniêty przetarg nieograniczony na budowê ¿³obka. Spoœród 6 oferentów, najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³o konsorcjum firm z Jeleniej Góry:
Axyo.pl Sp. z o.o i Filigran Sp. z o.o.,
z którym 13 maja podpisaliœmy umowê,
a ju¿ tydzieñ póŸniej na wyznaczonym
terenie rozpoczê³y siê prace budowlane. Po
szeœciu miesi¹cach odebraliœmy obiekt
od wykonawcy.

Ju¿ od 1 lutego w tej wyspecjalizowanej
placówce profesjonaln¹ opiekê znajdzie
czterdzieœcioro najm³odszych mieszkañców naszego miasta. Pomieszczenia
¿³obka wyposa¿one s¹ w nowoczesne
sprzêty, bezpieczne zabawki i monitoring
wizyjny poszczególnych pomieszczeñ. Na
zewn¹trz dzieci czeka wiele atrakcji. Jak
tylko pogoda pozwoli, podopieczni
¿³obka bêd¹ mogli spêdzaæ czas na œwie¿ym powietrzu, na bezpiecznym i kolorowym placu zabaw.
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Symbolicznego przeciêcia wstêgi otwieraj¹cego dzia³alnoœæ placówki wspólnym
gestem dokonali: Biskup Pomocniczy
Diecezji Legnickiej Marek Mendyk,
Starosta Legnicki Janina Mazur, Burmistrz Jan Serkies, dyrektor ¿³obka
Lucyna Setla-Bar oraz przedstawiciel
wykonawcy Jacek Wojciechowski Prezes Zarz¹du Axyo.pl Sp. z o.o.
¯³obek poœwiêci³ goœæ honorowy Biskup Marek Mendyk
- W ka¿dym dziecku drzemie doros³y
cz³owiek - powiedzia³ na wstêpie biskup.
- A ka¿dy cz³owiek potrzebuje rozwoju od
najm³odszych lat. Chojnów posiadaj¹c
cnotê d³ugomyœlnoœci, myœlenia perspektywicznego, s³ynie z podejmowania dobrych, m¹drych i odwa¿nych decyzji.
Sk³adam wyrazy uznania i gratulacje
w³adzom miasta i mieszkañcom Chojnowa.
Gratulacje dla w³adz miasta i ¿yczenia
dla kadry ¿³obka z³o¿y³a m.in. starosta
J. Mazur, która poinformowa³a, ¿e to jedyna w naszym powiecie placówka tego
typu. Prezenty i gratulacje na rêce p. dyrektor z³o¿yli tak¿e zaprzyjaŸnieni z naszym
miastem - burmistrz Z³otoryi Robert Paw³owski, wójt gminy Kunice Zdzis³aw Tersa
oraz z ramienia wójta gminy Chojnów sekretarz Honorata Tajchman-Rêkoœ.
Z niezwyk³ym wzruszeniem ¿yczenia
rozwoju i pomyœlnoœci sk³ada³a nowej
dyrektor ¿³obka, emerytowana dyrektor
funkcjonuj¹cego przed laty w Chojnowie
¿³obka Pani Marianna Cuch.

Cenn¹ informacj¹ dla rodziców jest z pewnoœci¹ wiadomoœæ, ¿e w ramach Rz¹dowego Programu "MALUCH - edycja
2016r." Urz¹d Miejski wyst¹pi³ do Wojewody Dolnoœl¹skiego z wnioskiem o dotacjê na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w ¿³obku. W zale¿noœci od wysokoœci przyznanej dotacji, mo¿e ona pokryæ op³aty rodziców lub zaspokoiæ je w znacz¹cej czêœci. Czekamy na rozstrzygniêcie.
By³aby to wielka pomoc dla rodziców.

Cztery dni po oficjalnym otwarciu nowe,
kolorowe sale wype³ni³ dzieciêcy gwar.
eg

Z sympati¹ dla nowo powsta³ej placówki
i wielk¹ ¿yczliwoœci¹ ogromny prezent dla
maluchów przekazali tak¿e dyrektorzy
chojnowskich placówek oœwiatowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i PZS.

3

Na XVIII sesji
Styczniowa sesja by³a podsumowaniem minionego roku. Roczne sprawozdanie z pracy
zda³ Radzie burmistrz Jan Serkies.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Burmistrza
Miasta Chojnowa za 2015r.
I.W zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych:
* Zakoñczono przebudowê i rozbudowê budynku Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji. Inwestycja dofinansowana ze œrodków unijnych w ramach funduszu RPO WD
2007-2013 w wys. 6.448.960,86 z³.
* Zakupiono i zamontowano wyposa¿enie sali
widowiskowo-kinowej w budynku MOKSiR
- sprzêt kina 3D.
* Wybudowano budynek ¯³obka Miejskiego
wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ zewnêtrzn¹.
Inwestycja dofinansowana w wys. 1.600.000 z³.
w ramach projektu rz¹dowego "Maluch - edycja
2015".
* Wykonano zagospodarowanie wnêtrza kwarta³u w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Koœciuszki i Pl. Dworcowy.
* Zmodernizowano dach budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.
* Wykonano si³owniê terenow¹ Street Workout
Park przy ul. Kiliñskiego w pobli¿u "Orlika".
* Wykonano system nawadniania p³yty boiska pi³karskiego z pod³¹czeniem do studni
g³êbinowej na stadionie miejskim.
* Wymieniono i rozbudowano wewnêtrzn¹
instalacjê p.po¿. w budynku Gimnazjum nr 2.
* Wykonano projekt remontu dachu budynku
Gimnazjum nr 2.
* Wykonano projekt budowlano-wykonawczy
modernizacji miejskiej oczyszczalni œcieków
w Goliszowie.
* Wykonano projekt budowlano-wykonawczy
k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skora w ci¹gu
ulicy Matejki.
II. W zakresie inwestycji i remontów w sferze
komunalnej:
*Prace remontowe zrealizowane w ramach
kredytu:
- Remonty dachów w budynkach: Pl. Konstytucji 3 Maja 7, ul. Drzyma³y 17, Koœciuszki 27,
Rejtana 12;
- Remont elewacji - ul. Legnicka 9 i 69;
- Remont dachu i elewacji - ul. Legnicka 60, 62,
64, 66;
-Ocieplenie œciany szczytowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Drzyma³y 19.
Udzia³ Miasta w powy¿szych pracach wyniós³
250 380,00 z³ brutto.
* Remonty finansowane przez Gminê Miejsk¹
i w ramach zgromadzonych œrodków na funduszu remontowym:
- Remonty dachów w budynkach przy ul. Z³otoryjskiej 5, 7, 9, ul. Katedralnej 1, ul. Komuny
Paryskiej 8, ul. Drzyma³y 5, ul. Koœciuszki 25
- Remont elewacji œciany frontowej budynku
- ul. Legnicka 49.
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Udzia³ Miasta w powy¿szych pracach wyniós³
243 570,00 z³ brutto.
* Sfinansowano wymianê 154 szt. stolarki
okiennej w budynkach komunalnych na kwotê
115 503,61 z³ brutto.
* Przekazano na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych - 638 142,00 z³ brutto.
III. W zakresie infrastruktury miejskiej:
* Wymieniono 11 s³upów oœwietlenia drogowego w ul. Koœciuszki z zastosowaniem opraw
ledowych (14 szt).
* Wymieniono 10 szt. opraw parkowych w oœwietleniu cmentarza komunalnego.
* Wykonano punkty monitoruj¹ce - 4 kamery:
pl. Dworcowy, Rynek, Kiliñskiego - obraz przekazywany jest za pomoc¹ internetu.
* Uprz¹tniêto i wyrównano teren przy ul. Wyspiañskiego, przeznaczony pod budownictwo.
* Wykonano ogrodzenie stadionu miejskiego
od strony ogrodów dzia³kowych.
* Odnowiono oznakowania poziome - przejœcia
dla pieszych o pow. ok. 1.200 m2.
* Wykonano naprawy cz¹stkowe nawierzchni
jezdni przy u¿yciu emulsji asfaltowej i grysów
(wbudowano 120 t materia³u) oraz nawierzchni
chodników.
* Odnowiono betonowe elementy mostu nad
rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ul. Wolnoœci.
* W ramach zimowego utrzymania dróg zakupiono 50 t soli drogowej oraz 100 t piasku.
* Zamontowano próg zwalniaj¹cy na ul.
Drzyma³y oraz wymieniono zu¿yty próg na
ul. Kiliñskiego (przy SP Nr 4).
* Wyrównano drogi gruntowe: Fabryczna,
Broniewskiego, Bielawska, Solskiego, Wrzosowa, Leœna.
* Przydzielono ³¹cznie 76 lokali: 16 lokali
mieszkalnych, 8 po sp³aceniu zad³u¿enia, 15
lokali socjalnych, 3 zamienne, 9 po œmierci
najemcy, 4 po wyprowadzeniu siê najemcy,
18 pomieszczeñ tymczasowych, 3 pomieszczenia tymczasowe na czas remontu mieszkania.
* Przed³u¿ono 15 umów najmu lokali mieszkalnych i 71 umów najmu lokali socjalnych,
przeprowadzono 4 zamiany miêdzylokatorskie.
* Posadzono 40 szt. drzew z gatunku wiœnia
czerwona "Kaukaz",
* Zamontowano 360 donic z kwiatami na s³upach oœwietlenia ulicznego (1800 kwiatów).
* Ustawiono 8 kolumn kwiatowych (iloœæ
kwiatów - 1294).
IV. W zakresie dzia³alnoœci gospodarczej
i zatrudnienia w ramach umów PUP:
*Przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej 518 wniosków przedsiêbiorców w sprawie wpisów,
zmian we wpisach, w sprawie zawieszenia,
wznowienia lub zakoñczenia dzia³alnoœci
gospodarczej.
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy,
Centrum Doradztwa Unijnego oraz Uniwersytetem Wroc³awskim 8 umów o organizacjê
sta¿y dla 11 osób bezrobotnych.
* Przyjêto na praktyki studenckie 24 osoby.
* Zawarto 18 umów z Powiatowym Urzêdem

Pracy na zatrudnienie 32 osób bezrobotnych.
Po okresie refundacji wynagrodzeñ pracownicy
interwencyjni byli zatrudniani na okresy 3-6
miesiêcy ze œrodków samorz¹dowych.
Pracownicy realizowali nastêpuj¹ce zadania:
- sprz¹tanie w budynkach jednostek miejskich,
- konserwacjê i utrzymanie terenów zielonych nieobjêtych przetargiem, ³¹cznie z korytem
rzeki Skorej,
- konserwacjê, naprawy i utrzymanie ogrodów zabaw dla dzieci,
- doraŸne naprawy nawierzchni ulic i chodników
materia³ami z odzysku oraz mas¹ asfaltow¹ na
zimno,
- monta¿ i demonta¿ oœwietlenia œwi¹tecznego,
- odnowienie oznakowania poziomego przejœæ
dla pieszych,
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy porozumienia na aktywizacjê 80 bezrobotnych w ramach prac spo³ecznie-u¿ytecznych, którzy
wykonywali prace porz¹dkowe w mieœcie.
* Sporz¹dzono 134 wnioski o refundacjê
czêœci wynagrodzenia w zwi¹zku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych w ramach
prac interwencyjnych, publicznych, spo³ecznie-u¿ytecznych.
V. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony œrodowiska:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemców 16 lokali mieszkalnych
z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat,
- dwie dzia³ki na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej przy
ul. Z³otoryjskiej i Baczyñskiego,
- gara¿ na rzecz najemcy przy ul.Witosa.
* Sprzedano w drodze przetargu:
a) ustnego nieograniczonego:
- 3 dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹: przy ul. Witosa i ul. Baczyñskiego,
- dzia³kê z gara¿em przy ul. Witosa,
- 2 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej - £okietka,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ przy ul. Paderewskiego, przeznaczon¹ pod us³ugi,
- lokal mieszkalny przy ul. D¹browskiego;
b) ustnego ograniczonego - 3 dzia³ki ze stacjami transformatorowymi przy ul. Samorz¹dowej, Kiliñskiego i Wojska Polskiego.
* Gmina Miejska Chojnów:
- na podstawie Decyzji Wojewody Dolnoœl¹skiego, z mocy prawa uzyska³a prawo w³asnoœci
dróg: ul. Asnyka i Piotrowicka, czêœæ ul. Boles³awieckiej i Z³otoryjskiej o pow. 2,56 ha,
- przejê³a nieodp³atnie od PKP S.A. w Warszawie prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Na XVIII sesji
4 dzia³ek o pow. 3,24 ha wraz z budowlami
od PKP z przeznaczeniem pod drogi rowerowe,
- przejê³a nieruchomoœæ o pow. 0,11 ha po³o¿on¹ przy ul. Z³otoryjskiej zabudowan¹
budynkiem produkcyjnym o pow. u¿ytkowej
270,7 m2, za zaleg³oœci podatkowe.
* Przekazano w trwa³y zarz¹d dla CHZGKiM
w Chojnowie nieruchomoœæ zabudowan¹
obiektami oczyszczalni œcieków wraz z drog¹
dojazdow¹, o pow. 8,36 ha w Goliszowie, na cele
statutowe - zbiorowe odprowadzenie œcieków.
* Zawarto 17 umów dzier¿awy: na grunty u¿ytkowane rolniczo, na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej na terenie miasta i targowisku miejskim oraz pod ogrody przydomowe.
* Wydano:
- 14 decyzji na podzia³ dzia³ek, 7 zawiadomieñ o ustaleniu numerów porz¹dkowych dla
nieruchomoœci i 2 zaœwiadczenia w sprawie
po³o¿enia oraz o numerze porz¹dkowym nieruchomoœci,
- 19 zezwoleñ na wykreœlenie hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lokalowe z tytu³u
zwrotu bonifikaty, 6 decyzji w sprawie przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci, 37 wypisów i 19 zaœwiadczeñ z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta oraz 11 postanowieñ
pozytywnie opiniuj¹cych podzia³y dzia³ek
pod wzglêdem zgodnoœci z planem.
* W ramach dotacji z bud¿etu miasta na
prace konserwatorskie i roboty budowlane
przy zabytkach, dofinansowano kapitalny
remont dachu naw bocznych koœcio³a Œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a, udzielaj¹c Parafii
dotacji w wys. 100.000 z³., tj. 16,07%
kosztów realizacji zadania. Zadanie zosta³o
prawid³owo rozliczone i przyjête przez
dotuj¹cego.
* Wydano 50 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew, wszystkie z obowi¹zkiem nasadzenia nowych drzew oraz trzy odmawiaj¹ce
usuniêcia.
* Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla CHZGKiM na wykonanie
urz¹dzeñ do poboru wody przy ul. Bielawskiej.
* Podpisano umowê z Firm¹ EMPEKO
z Poznania na opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Chojnowa na lata
2015-2020, wy³onionej w przetargu ofertowym.
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym
system wczesnego ostrzegania i alarmowania
o zagro¿eniach województwa dolnoœl¹skiego.
* Koordynowano akcj¹ "Sprz¹tanie Œwiata"
na terenie miasta.
* Prowadzono system powiadamiania czyli
Samorz¹dowy Informator SiSMS.
VI. Z zakresu promocji i spraw oœwiatowych:
* Miasto otrzyma³o kolejny Certyfikat EuroRenoma - Europejski Rejestr Renomowanych, który daje prawo do udzia³u w programie gospodarczo-konsumenckim oraz Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji przyz-
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nawany samorz¹dom, które mog¹ pochwaliæ
siê sukcesami i innowacyjnymi dzia³aniami
w sferze rozwoju edukacji.
* Samorz¹d by³ wspó³organizatorem m.in.:
- Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów M³odzie¿y Szkolnej "Skora-Song",
- 10 rocznicy podpisania umów partnerskich
z niemieckim Egelsbach i francuskim
Commentry,
- Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego, Mistrzostw Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie
Górskim MTB - Chojnów 2015,
- Jarmarku Œwi¹tecznego,
* Przekazano do publikacji materia³y promuj¹ce miasto w gazetach Gmina Polska i Wiadomoœci Dolnoœl¹skie oraz w Informatorze
Samorz¹dów Dolnego Œl¹ska.
* Uaktualniono informacje promocyjne na
Polskim Serwisie Turystycznym - Travelling
Polska.
* Wspó³finansowano produkcjê audycji pod
tytu³em "Studio wschód", emitowanej w Telewizji Wroc³aw z informacj¹ dla telewidzów
o dofinansowaniu przez Miasto Chojnów.
* Opracowano "Kalendarz imprez 2015" obejmuj¹cy wydarzenia organizowane przez jednostki oœwiatowe, spo³eczne, kulturalne i sportowe. Lokalnie publikowany by³ na miejskiej
stronie internetowej i w Gazecie Chojnowskiej.
* Wydano kolejn¹ publikacjê dotycz¹c¹ interesuj¹cych obiektów w mieœcie - "Dom Kultury
od Domu Strzeleckiego do Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji".
* Wydano 10 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych
w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego
pracownika na kwotê 80.585,00 z³.
* Wydano 277 decyzji w sprawie przyznania
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego dla
uczniów na kwotê 148.948,00 z³.
* Przyznano 29 stypendiów naukowych i 3 stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Chojnowa oraz 16 nagród sportowych.
* Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród
Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.
* Wydano 10 zaœwiadczeñ o udzieleniu pomocy
de minimis.
* Zrealizowano rz¹dowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" na kwotê 6.232 z³.
* Podpisano 6 umów dot. organizacji dowo¿enia uczniów niepe³nosprawnych do szkó³
specjalnych.
* Zrealizowano rz¹dowy program wyposa¿ania szkó³ podstawowych i gimnazjów
w podrêczniki, materia³y edukacyjne lub
materia³y æwiczeniowe w ramach dotacji
w wysokoœci 105.050,14 z³.
* W ramach ogólnopolskiego programu
"Ksi¹¿ki do bibliotek szkolnych" doposa¿ono
biblioteki szkolne przy szko³ach podstawowych w nowe woluminy na kwotê 4.340 z³.
* Zrealizowano projekt "Kreatywnoœæ wielu z myœl¹ o m³odym i starszym przyjacielu"
w ramach Rz¹dowego programu "Bezpieczna
i przyjazna szko³a" (miasto otrzyma³o dotacjê
w wys. 15.718 z³.)

VII. Z zakresu spraw obywatelskich:
* Dowody osobiste: przyjêto 1300 wniosków
o wydanie dowodu osobistego, wydano 1200
dowodów osobistych, 202 zaœwiadczenia
o utracie dowodu osobistego.
* Ewidencja ludnoœci: wszczêto 26 postêpowañ administracyjnych o wymeldowanie,
udostêpniono dane osobowe i wydano 873
zaœwiadczenia, zaktualizowano 970 danych
mieszkañców (zameldowania, wymeldowania),
aktualizowano sta³y rejestr wyborców oraz
sporz¹dzano spisy wyborców.
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto i rozpatrzono 471 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, wydano 448 decyzji pozytywnych i 23 decyzje negatywne, wyp³acono
dodatki mieszkaniowe na kwotê 428.839,46 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 357 wniosków wydaj¹c decyzje pozytywne, wyp³acono dodatki energetyczne na
kwotê 24.429,00 z³.
* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji wojskowej wezwano 55 mê¿czyzn z rocznika
podstawowego i 9 z rocznika starszego.
* Urz¹d Stanu Cywilnego: sporz¹dzono: 40
aktów urodzenia, 151 aktów ma³¿eñstwa, 166
aktów zgonu, za³atwiono: 1.496 wniosków
o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 15
korespondencji konsularnych,
- wykonano 147 migracji aktów do aplikacji
"•ród³o", wys³ano 100 korespondencji do
Urzêdów Stanu Cywilnego.
- wydano: 8 zaœwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego za granic¹, 71 zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego;
- wys³ano 8 wniosków do Prezydenta RP
o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie;
VIII. Z zakresu podatków i op³at lokalnych:
* Wydano 4.944 decyzji wymiarowych w zakresie nale¿noœci podatkowych.
* Wydano 13 decyzji dotycz¹ce ulg w sp³acie
nale¿noœci podatkowych roz³o¿enia na raty,
odroczenia, umorzenia).
* Wydano 52 zaœwiadczenia podatkowe
i o udzieleniu pomocy de minimis.
* Sporz¹dzono ³¹cznie 288 pism i wezwañ do
podatników oraz 25 do urzêdów skarbowych,
* Wydano 6 decyzji w sprawie zwrotu czêœci
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego.
* Sprawdzono 5.194 deklaracji (informacji)
podatkowych, wys³ano 1.302 upomnienia
w sprawie zaleg³oœci podatkowych, wystawiono
75 tytu³ów wykonawczych do Urzêdów Skarbowych.
* Z³o¿ono 8 wniosków do wydzia³u ksi¹g
wieczystych o wpis hipotek przymusowych,
zabezpieczaj¹cych zaleg³oœci na nieruchomoœciach d³u¿ników.
* Wystawiono 92 postanowienia o zarachowaniu wp³aty, 3 wnioski w sprawie rozliczenia 2% wp³ywów z podatku rolnego.
* Wystawiono 50 wezwañ w sprawie zaleg³oœci z tytu³u wieczystego u¿ytkowania
gruntów.
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Z³ote Gody Pañstwa Krajewskich
Niemal 100 osób towarzyszy³o Jubilatom podczas ceremonii 50.lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Pañstwo Józefa i Józef
Krajewscy, 23 stycznia w otoczeniu rodziny, przyjació³ i znajomych obchodzili
swoje Z³ote Gody. Ich zgodne, d³ugie
ma³¿eñstwo, w imieniu prezydenta RP
uhonorowa³ burmistrz Jan Serkies, wrêczaj¹c Jubilatom okolicznoœciowe medale
i sk³adaj¹c serdeczne gratulacje.
Ma³¿onkowie przed urzêdnikiem pañstwowym z³o¿yli sobie podziêkowania za wieloletnie wsparcie, a goœcie odœpiewali im
gromkie "Sto lat".

Kiedy ponad pó³ wieku temu w naszym
mieœcie otwierano szpital, m³odziutka
Józefa, tu¿ po szkole pielêgniarskiej zdecydowa³a siê opuœciæ rodzinny Marciszów i zamieszkaæ w Chojnowie. Dosta³a etat w szpitalu i s³u¿bowy pokój, który
dzieli³a z innymi kole¿ankami. Krótko
potem 20.letni Józef odwiedza³ w szpitalu chorego kolegê. Do sali, w której
znajomy le¿a³, wesz³a niezwyk³ej urody
pielêgniarka i stanowczym g³osem wszystkich wyprosi³a. Zasadniczy ton, zgrabna sylwetka, piêkna twarz, nienaganna
figura - dziewczyna w uniformie zauroczy³a Józefa i ju¿ wtedy wiedzia³, ¿e
musi siê z ni¹ spotkaæ ponownie. Okazja
nadarzy³a siê niebawem, w Alfie - klubie
NOT-u. Ona z kole¿ankami, on z kolegami
- sposobnoœæ na zaloty idealna. Józef
wykorzysta³ szansê, by bli¿ej poznaæ nieznajom¹. By³ na tyle ujmuj¹cy, ¿e ju¿ po
pó³ roku stanêli na œlubnym kobiercu.
Nowo¿eñcy zamieszkali u jego rodziców.
Józef wtedy rzadko bywa³ w domu, bo
w³aœnie powo³ano go do wojska, ale
spe³ni³ jeden z mêskich obowi¹zków i sprowadzi³ na œwiat syna, krótko potem urodzi³a siê im córka. Pe³na rodzina uzna³a,
¿e nale¿y mieæ ju¿ swój w³asny k¹t. ZnaleŸli niewielkie mieszkanie na Kolejowej,
ale pocz¹tkowa radoœæ szybko zamieni³a
siê w koszmar. Kawalerka w suterenie
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nie by³a wymarzonym miejscem. Z³e warunki pozwoli³y na starania o mieszkanie
komunalne i uda³o siê pozyskaæ dwupokojowe lokum w nowo wybudowanym
bloku w centrum miasta. Od tego momentu
¿ycie p³ynê³o spokojnie. Dzieci zdrowo
siê rozwija³y, a ma³¿onkowie pracowali
zawodowo i zajmowali siê domowymi
obowi¹zkami. Józefa 11 lat pracowa³a
w chojnowskim szpitalu, potem w miejskim ¿³obku, a ostatnie lata w naszej
przychodni. Józef przed wojskiem by³
pracownikiem Reniferu, po zakoñczeniu
s³u¿by zatrudni³ siê w papierni. Po kilku
latach, jako jeden z za³o¿ycieli Chojnowskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego
dosta³ tam posadê, a na emeryturê odchodzi³ jako pracownik Urzêdu Miejskiego.
W wolnym czasie lubili spotykaæ siê z przyjació³mi - porozmawiaæ o codziennych
sprawach, pograæ w karty, wybraæ siê na
potañcówkê. Józef dodatkowo z pasj¹
oddawa³ siê dzia³alnoœci spo³ecznej.
Dziœ nadal s¹ aktywni. Wci¹¿ spotykaj¹
siê ze znajomymi, chodz¹ na zabawy,
podró¿uj¹ i wci¹¿ chêtnie (teraz ju¿ oboje)
udzielaj¹ siê spo³ecznie.
Ich wielk¹ radoœci¹ s¹ wnuczêta - dwóch
wnuków i wnuczka oraz dwoje prawnucz¹t.
Na pytanie o receptê na d³ugie, zgodne
po¿ycie odpowiadaj¹ jednym g³osem:
- Zrozumienie, ustêpstwa i … ciche dni.
Podczas nich jest czas na przemyœlenie,
zastanowienie nad swoim postêpowaniem, atmosfera siê oczyszcza i przychodzi czas na przeprosiny.

Nasza redakcja do³¹cza siê do licznych
gratulacji i ¿yczeñ wszelkiej, wieloletniej jeszcze, pomyœlnoœci.
eg
Serdecznie dziêkujemy
Burmistrzowi Miasta Janowi Serkiesowi,
kierownik USC Marii Zawiœlañskiej,
prezes ZERiI Marii Steæ
za okazan¹ ¿yczliwoœæ i wsparcie
przy organizacji
niezwykle dla nas wa¿nej uroczystoœci
Jubilaci - Józefa i Józef Krajewscy

SKORANTA
na podium
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e Chojnowski Chór SKORANTA
zaj¹³ I miejsce na VIII Festiwalu Kolêd i Pastora³ek organizowanym przez
GOKiS Mi³kowice w Siedliskach.

Nasi chórzyœci prezentowali siê w kat.
Zespo³y, Szko³y ponadgimnazjalne
i Osoby doros³e. Gratulujemy!

Lutowe spotkanie Gildian
1 lutego w "KuŸni Talentów" znów spotka³
siê zwarty zastêp kulturalnych twórców. Pojawi³a siê na tym spotkaniu nowa osoba. Pani
Stanis³awa Szulakowska, czyli "Pani Stasia"
ze sklepu "Radiola". Ma³o kto wiedzia³ do
tej pory o zainteresowaniach pani Stanis³awy.
Jej pasj¹ jest filatelistyka i numizmatyka - pokaŸn¹ kolekcjê zbiera od lat 70-tych. Oprócz
tego jej czas wype³nia szeroko pojête rêkodzielnictwo i wypieki. Jest nadzieja, ¿e pani
Stasia zagoœci w naszej gromadce na sta³e.

Doœæ niespodziewanie pocz¹tek kulturalnej
dyskusji zdominowa³ temat jakoœci wspó³czesnego polskiego kina. To z kolei prze³o¿y³o
siê na w¹tek powo³ania Dyskusyjnego Klubu
Filmowego. Sami jesteœmy ciekawi, co z tego
wyniknie. Potem przyszed³ czas na dokonania poetów. Ludwika Suchecka zaprezentowa³a poemat "Bies³anie". Alina Szura
"¯ycie poety" napisa³a w wieku 14 lat! Polecam zainteresowanym obydwa dzie³a. Natomiast Jadzia Stopa przeczyta³a "Dosiêgn¹æ
Liliê" i pokaza³a obraz okaza³ego ptaka,
który mo¿na znaleŸæ w kalendarzu miejskim
na bie¿¹cy rok. Z ciekawym pomys³em wyszed³ dyr. MOKSiRu, Stanis³aw Horodecki.
Wyjazd Gildian do Legnicy lub Wroc³awia
na kulturaln¹ imprezê. 7 marca na spotkaniu
ustalimy szczegó³y.
Zapraszamy do naszego grona wszystkich
zainteresowanych.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
14 wspania³ych

Mówi siê o nich seniorzy. Wyraz, który
ma wiele znaczeñ, najczêœciej kojarzy siê
z osob¹ starsz¹, niedomagaj¹c¹, ograniczon¹ fizycznie, upad³¹ na zdrowiu. Ta
definicja nijak jednak ma siê do seniorów z Chojnowa. Ci, którzy nale¿¹
w naszym mieœcie do Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów przecz¹ wszelkim
regu³om przypisywanym emerytom, rencistom i inwalidom.
Nasi seniorzy, to ludzie aktywni, energiczni, kreatywni, pe³ni empatii - to ludzie z pasj¹. Chojnowski Zwi¹zek liczy
ponad 100 osób. Za spraw¹ 14 Wspania³ych wszyscy pozostali w ci¹gu roku
s¹ wielokrotnie aktywizowani i maj¹
mo¿liwoœæ uczestniczyæ w wielu wspólnych wydarzeniach.
Sk¹d w jednostkach 70+ tyle zapa³u?
Gazeta Chojnowska - Jesteœcie jedyn¹
organizacj¹ w mieœcie mobilizuj¹c¹
starsz¹ czêœæ naszej spo³ecznoœci.
Przewodnicz¹ca Maria Steæ - W naszym
zwi¹zku jest 150 cz³onków. To ludzie,
którzy po przejœciu na emeryturê czy
rentê nie chc¹ zamykaæ siê w czterech
œcianach i w przys³owiowych bamboszach
tkwiæ przed telewizorem. Pragn¹ byæ
jeszcze aktywni, uczestniczyæ w lokalnym
¿yciu, spotykaæ siê z ludŸmi. Wœród nich
jest garstka, która anga¿uj¹c swój czas
i si³y pragnie pozosta³ym (a przy okazji
tak¿e sobie) to zapewniæ.
G.Ch. - Mówi Pani o tych 14 Wspania³ych?
Maria Steæ - Tak. To dziêki nim ka¿da
nasza - nazwijmy impreza - cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem i coraz wiêcej
osób zg³asza chêæ uczestnictwa.
Teresa Niwiñska - Jeszcze nie tak dawno organizowa³yœmy spotkania dla 2025 cz³onków. Teraz na liœcie jest 80-100.
To nas mobilizuje.
G.Ch. - Ka¿da impreza wymaga przygotowania - logistyki, transportu,
zaopatrzenia, lokalu, opracowania
bud¿etu... Zw³aszcza, kiedy robicie
bale na prawie 200 osób.
Eugenia Budakiewicz - Musimy te¿
zadbaæ o obs³ugê i porz¹dek. Wszystko
robimy sami. Jest nas 14 osób i ka¿dy
ma przypisane zadania.
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Jan Liczner - Ja chêtnie udostêpniam
swój samochód. Kiedy robi siê spotkanie
na ponad 100 osób, ¿adna z naszych pañ
nie przyniesie zakupów w siatkach.
Siadamy do auta i robimy kilka rund po
naszych sklepach.
Krystyna Szatkowska - Wczeœniej planujemy menu i staramy siê znaleŸæ promocje.
Bo¿ena Sambor - 1400 pierogów czy
dania dla 150 osób to nie jest dla mnie
problem. Zdarza³o siê, ¿e wyrabia³am
ciasto na 13 tysiêcy pierogów. Lubiê to.
Cieszy mnie, kiedy mogê pomóc. No a
kiedy s³yszê jeszcze komplementy z sali,
to pe³na satysfakcja.
Zofia i Grzegorz Kobiernik - Przy tego
typu imprezach jesteœmy w gotowoœci
oboje - nasze zadanie - przynieœ, wynieœ,
pozamiataj...
Maria Ho³owacz - No i orkiestrê trzeba
zamówiæ, a w trakcie imprezy zadbaæ, by
nikomu niczego nie brakowa³o.
Zbigniew Niwiñski - ¯eby dania dociera³y ciep³e, a kawa i herbata trafia³y wed³ug zamówienia.
Tadeusz £omnicki - A po wielogodzinnej zabawie - sprz¹tanie. Zbieranie, zmywanie, uk³adanie, zamiatanie...
G.Ch. - Najpopularniejsze s¹ chyba
Wasze bale - andrzejkowe, op³atkowe
i tzw. "jajeczko"?
Maria Steæ - To dla nas najwiêksze wyzwania, bo zapraszamy na nie wszystkich
chêtnych spoza zwi¹zku. A jest ich tylu,
¿e musimy odmawiaæ ze wzglêdu na
ograniczenia lokalowe. Ale dajemy radê,
a nasi goœcie opuszczaj¹c nad ranem salê
dopytuj¹ o kolejny termin zabawy.
Józef Kulas - W ci¹gu roku organizujemy wiele innych okolicznoœciowych spotkañ dla naszych cz³onków - Dzieñ Matki, Dzieñ Kobiet, Dzieñ Babci, Dziadka,
T³usty Czwartek... i oczywiœcie wycieczki.
Bo¿ena Liczner - Na tego typu spotkania ka¿da z nas piecze ciasto, zrobi jak¹œ
sa³atkê. W przypadku wycieczek wiele
czasu zajmuje wyszukanie oferty, takiej,
która nie bêdzie za droga, która bêdzie
atrakcyjna tematycznie, a miejsce docelowe nie bêdzie zbyt oddalone od Chojnowa.
G.Ch. - Nasuwa siê pytanie, po co to
robicie?
Maria Steæ - ¯eby spêdziæ mi³o czas,
¿eby komuœ zrobiæ przyjemnoœæ, ¿eby
czuæ siê potrzebnym, ¿eby jeszcze na
koñcu tych naszych dni, ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia.
Taka natura. Nie lubimy stagnacji.
Janina Rogal - Nie wyobra¿am sobie
siedzenia w domu. Pomagam najlepiej
jak potrafiê, a ka¿d¹ proœbê o wsparcie
traktujê jak wyró¿nienie.
Bogus³awa Klimek - Przenios³am siê do
Chojnowa z Wroc³awia bêd¹c ju¿ na eme-

ryturze. Od razu zapisa³am siê do Zwi¹zku.
To by³a jedna z najlepszych decyzji.
G.Ch. - Ludzie doceniaj¹ ile pracy
wk³adacie w przygotowania?
Maria Steæ - Liczba chêtnych mówi
sama za siebie. Przyznam jednak, ¿e
docieraj¹ do nas bardzo przykre opinie.
A to, ¿e pewnie du¿o na tym zarabiamy,
a to, ¿e w tym wieku powinniœmy siedzieæ w domu i wnuków pilnowaæ, a to,
¿e g³upoty nam w g³owie... To bardzo
przykre. Rozliczamy siê przed swoimi
zwierzchnikami z ka¿dej z³otówki, mo¿emy te¿ to zrobiæ na proœbê ka¿dego
zainteresowanego - nie mamy nic do
ukrycia. Wnuki czy inni cz³onkowie naszych rodzin wrêcz podziwiaj¹ nasz¹
aktywnoœæ, czêsto nas wspieraj¹, pomagaj¹ i s¹ dumni z tak zaradnych seniorów
rodu. A nazywanie g³upotami naszych
pasji i chêci do ¿ycia, nawet nie bêdê
komentowaæ. Na szczêœcie to jednostkowe
g³osy. Tych pochlebnych jest zdecydowanie wiêcej. I one daj¹ nam, jak to m³odsi
mówi¹, power’a. Podobnie, jak wsparcie
i sympatia w³adz miasta. Za wszystkie te
pozytywne emocje serdecznie dziêkujemy.
G.Ch. - Rozumiem, ¿e dzia³alnoœæ
w zwi¹zku to Wasza pasja.
14 Wspania³ych jednym g³osem - To
pasja, to coœ co nas nakrêca, co daje
poczucie wspólnoty, odrywa od trosk
i mobilizuje do aktywnoœci. Czêsto zmêczenie czujemy w ca³ym ciele, ale to
dowodzi, ¿e wci¹¿ jeszcze ¿yjemy.
A zadowolenie z zadowolenia innych bezcenne...
Miêdzy podawaniem posi³ków, zmywaniem naczyñ, zbieraniem statków ze
sto³u, ta grupa emerytów znajduje si³y na
zabawê z innymi. Na wycieczce nadaj¹
marszowy rytm i kombinuj¹, jak jeszcze
uatrakcyjniæ napiêty program. A pomiêdzy w³asnymi wydarzeniami udzielaj¹
siê w innych lokalnych organizacjach wspieraj¹c swoim doœwiadczeniem i niespo¿yt¹,
jak siê okazuje, energi¹.
Tak trzymaæ!
rozmawia³a Emilia Grzeœkowiak
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Pêdz¹ wnuki ulicami z ogromnymi laurkami…
Imprezy na Dzieñ Babci i Dziadka w MOKSiR
Kto mnie mo¿e kochaæ wiêcej?
Zmarznê - grzejesz moje rêce
Zszywasz spodnie, budzisz rano
Miód smarujesz mi na chlebie
Ty mnie kochasz - a ja babciu
Bardzo, bardzo kocham Ciebie.

"Dzi-Wnu", to tradycja, któr¹ od wielu
lat kultywuje chojnowski MOKSiR.
"Dziadkom-Wnuki" - tak nale¿y t³uma-

czyæ nazwê imprezy - jest artystycznym
show w podziêkowaniu dla Babæ i Dziadków za troskê, pomoc, naukê i obecnoœæ.
Jak, jeœli nie radoœci¹, recytacj¹, œpiewem
i tañcem, maluch mo¿e wyraziæ wdziêcznoœæ i sprawiæ doros³ym przyjemnoœæ.
Ka¿dy wnuczek i ka¿da wnuczka na scenie,
to duma wielka i wzruszenie ogromne.
Tego dnia zatem ca³a publicznoœæ z poruszeniem oklaskiwa³a swoje pociechy wystêpuj¹ce na deskach sali widowiskowej
Domu Kultury.

Przepiêkny i mi³y prezent sprawi³a
Agnieszka Szumi³o chojnowskim
Dziadkom i Babciom. Pracownia
Wokalna, której szefuje przygotowa³a
specjalny wystêp z okazji œwiêta naszych
seniorów.

27 stycznia w sali widowiskowej
MOKSiRu mia³o miejsce widowisko
muzyczne pt. "Œpiewamy sercem".
Wyst¹pili adepci Pracowni Wokalnej,
dzia³aj¹cej ju¿ od 3 lat przy naszym
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Ja Dziadziusia kocham szczerze,
w jego s³owa zawsze wierzê.
To naprawdê trzeba przyznaæ,
Dziadek fajny jest mê¿czyzna.
B¹dŸ zdrowy dziadku kochany
i b¹dŸ zawsze razem z nami!

Sceniczne podziêkowania ¿ywio³owym
tañcem rozpocz¹³ "Karambol". Po nim,
we fragmencie "Królowej Œniegu" zaprezentowa³y siê dzieci z grupy teatralnej "Ma³y Antrakt". I tak na zmianê "Ma³y Karambol II", "Pche³ki", "Ma³y
Karambol”, “Ma³e Pche³ki”.
Taniec, recytacja, kolejny spektakl,
instrumentalny wystêp Alinki Malik wszystko dla kochanych Babæ i Dziadków, których wnuczêta obdarowa³y dodatkowo papierowymi kwiatkami, s³odkoœciami i owocami.
eg

domu kultury. Na scenie mo¿na by³o
podziwiaæ i wys³uchaæ artystów, którzy
pod czujnym okiem pedagog A. Szumi³o
szkol¹ trudn¹, a zarazem piêkn¹ sztukê
œpiewu.

Zaprezentowa³y siê wszystkie grupy –
najm³odsi, m³odziaki, starszaki i doroœli.
Repertuar by³ doœæ urozmaicony: piosenka dzieciêca, rozrywkowa, operowa oraz
kabaretowa.

Babcie i Dziadkowie, którzy tego dnia
wys³uchali niezwyk³ego koncertu, na
pewno byli zadowoleni. Ka¿dy wystêp
by³ nagradzany rzêsistymi brawami.

Wystêpy pociech zapewne na d³ugo
zapadn¹ w pamiêæ.
Taka impreza, to na pewno niezwyk³e
doœwiadczenie dla ka¿dego z wokalistów - obycie ze scen¹, pokonywanie
tremy i eliminowanie b³êdów - warsztaty
przy pe³nej widowni i ¿yczliwym
aplauzie.
pm
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Op³atek z tradycj¹
Ta tradycja kultywowana jest od wielu lat.
Ka¿dego roku, pod koniec stycznia Burmistrz Miasta Chojnowa i Wójt Gminy
Chojnów zapraszaj¹ œrodowisko Kombatantów i Sybiraków na spotkanie op³atkowe, by razem celebrowaæ jedno z najbardziej klimatycznych œwi¹t.
29 stycznia w Domu Schrama za œwi¹tecznym sto³em zasiedli cz³onkowie Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i By³ych WiêŸniów Politycznych, Zwi¹zku
Sybiraków oraz zaproszeni goœcie - m.in.
ksiê¿a chojnowskich parafii, przedstawiciele zaprzyjaŸnionych organizacji pozarz¹dowych, s³u¿by mundurowe.

Op³atkowe spotkanie rozpoczêto chwil¹
ciszy w ho³dzie tym, którzy odeszli. Moment niezwykle poruszaj¹cy w tym gronie bowiem cz³onków nie przybywa nazwisk na liœcie zwi¹zkowców z ka¿dym rokiem ubywa. Dlatego tak wa¿ne
jest, by podtrzymywaæ tradycjê, by ¿yj¹cym daæ poczucie uznania ich zas³ug,
by doceniaæ poœwiêcenie i tragiczne
prze¿ycia wojennych lat. Tego typu spotkania s¹ dla wszystkich czasem wyj¹tkowym i symbolicznym wyrazem wspólnoty. Cennym gestem s¹ tak¿e przyz-

Kino
KULTURA
Czasem to, co najprostsze, najbardziej oczywiste, okazuje siê byæ
najlepszym rozwi¹zaniem. Podjêto
ju¿ decyzjê dotycz¹c¹ nazwy chojnowskiego kina. KULTURA. Tylko i a¿
tyle. Bez udziwnieñ. Bez nadmiernego patosu. Ale zobowi¹zuj¹co.
KULTURA. Po prostu.
Autork¹ propozycji, a wiêc po trosze
matk¹ chrzestn¹, jest pani Ma³gorzata Górnicka. W dowód uznania
i wdziêcznoœci zosta³a uhonorowana
filmowym karnetem oraz stylizowan¹
fili¿ank¹. Dla wszystkich pozosta³ych,
którzy równie¿ wziêli udzia³ w zabawie i podali swoje dane wraz z oœwiad-
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nawane medale. Decyzj¹ Dolnoœl¹skiego
Wojewódzkiego Zarz¹du ZKRPiBWP we
Wroc³awiu w tym roku uhonorowano
25 osób, które w szczególny sposób zas³u¿y³y siê dla œrodowiska kombatanckiego.
Ich listê odczyta³ wiceprezes Zarz¹du
Kazimierz Wilk, który wspólnie z w³adzami samorz¹dowymi dekorowa³
wyró¿nionych:
Odznaczeni odznak¹ "Za Zas³ugi dla
ZKRP i BWP":

Celuch Tadeusz - cz³onek wspieraj¹cy
- poczet sztandarowy; Liczner Jan cz³onek wspieraj¹cy - poczet sztandarowy; Reichert Artur - cz³onek wspieraj¹cy - poczet sztandarowy; Pu³ka
Helena - cz³onek wspieraj¹cy, od 2010 r.
prowadzi biuro M/G ZKRP i BWP
w Chojnowie; Skowroñski Jan - cz³onek
wspieraj¹cy Ko³o Miejskie w Chojnowie.
Odznaczeni odznak¹ "Kombatancki
Krzy¿ Zwyciêstwa":
Serkies Jan - Burmistrz M. Chojnów;
Pyrz Andrzej - Wójt. Gm. Chojnów;
Kiernicki Adam - Prezes Zarz¹du Ko³a
Miasta Chojnów

czeniem o wyra¿eniu zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konkursu, przygotowano tak¿e stylizowane miejskie
fili¿anki.
Upominki do odbioru w recepcji kina,
od wtorku do niedzieli w godz. 15.0020.00.
Przypominamy listê osób, które
wziê³y udzia³ w zabawie: Wies³aw
Wojciechowski, Agnieszka ¯elazna, Sebastian Szymkowiak, Piotr
Lisiecki, Pawe³ Pi³at, Ewa Siudak
(Legnica), Agnieszka Kwiatkowska
(Jezierzany), Piotr Misikiewicz,
Agnieszka Wo³oszyn, Joanna
Galik, Monika Sobczak, Mariusz
Szewczyk, Grzegorz Kwaœniak,
Ma³gorzata Krzywda, Dorota Krasoñ, Halina Chyb, Krystyna
Czapska, Krzysztof Klementowicz.

oraz kombatanci:
Borysionek Jan (odznaczenie poœmiertne), Fudel Marian, Hapon
W³adys³aw, Janukowicz Antoni,
Kopeæ Pawe³, Salecki Roman, Witków
Weronika, Zachary Jan, Zambela
Micha³, Fedczyszyn W³adys³aw,
Grzeœkowiak Franciszek, Huculska
Weronika, Jasiñski Leon, Kucaj
Bronis³aw, Rudek W³adys³aw, Stuczyñski Leonard, Wajdzik Jan.

Po tej ceremonii modlitw¹ i poœwiêceniem op³atków Dziekan Dekanatu Chojnów ks. Marek Osmulski rozpocz¹³ czêœæ
œwi¹teczn¹ spotkania. Przy wtórze tradycyjnych kolêd, ³ami¹c siê op³atkiem,
sk³adano sobie serdeczne ¿yczenia i z przyjemnoœci¹ biesiadowano, opowiadaj¹c
historie sprzed lat.
eg

Stwórzmy DKF!
28 stycznia w MOKSiRze mia³o miejsce spotkanie za³o¿ycielskie DKF (Dyskusujnego Klubu
Filmowego). Niestety – przysz³o zaledwie parê
osób. Mi³oœnicy ambitnej kinematografii jednak
nie poddaj¹ siê. Ustalono kolejny termin spotkania – 11 lutego – godzina 19:00 w holu Domu
Kultury. Przypomnijmy: DKF skupia ludzi,
którzy preferuj¹ kino ambitne, czyli nierzadko
antykomercyjne. Takie filmy, ogólnodostêpne
stacje telewizyjne lub kina emituj¹ sporadycznie.
Przyk³adem mo¿e byæ dorobek Marii Sadowskiej
("Dzieñ Kobiet") lub dzie³a Felliniego. ¯eby
powo³aæ do ¿ycia DKF musi zg³osiæ siê ok. 40-50
osób. Koszt wypo¿yczenia filmu nie jest ma³y.
Im wiêcej bêdzie chêtnych – tym karnet tañszy.
Zapraszamy wiêc serdecznie 11 lutego
o godzinie 19:00 do MOKSiRu na drug¹ próbê
stworzenia w Chojnowie DKF-u!
pm
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Op³atek, Dzieñ Babci i Dziadka,
Z³ote Gody, karnawa³...
... tyle okolicznoœci z³o¿y³o siê na styczniowe spotkanie cz³onków Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwalidów, którzy
23 stycznia w Domu Schrama wspólnie
celebrowali te wydarzenia.
Rozpocz¹³ je Marsz Weselny Mendelsona. To na czeœæ 50. rocznicy œlubu
cz³onków ZERiI Józefy i Józefa Krajewskich, którzy w³aœnie w tym gronie, wœród
przyjació³ i cz³onków rodziny pragnêli
uczciæ swoje œwiêto (czytaj str 6).

¯yczenia z okazji Dnia Babci i Dziadka
oraz Nowego Roku z³o¿yli wszystkim
emerytom ks. Jaros³aw Górecki i burmistrz
Jan Serkies. Krótka modlitwa, dzielenie siê
op³atkiem i wspólnie odœpiewana kolêda,

by³y dope³nieniem oficjalnej czêœci
spotkania.
Potem chojnowscy seniorzy oddali siê
wspania³ej zabawie przy muzyce zespo³u
Blue Band i towarzyskim, serdecznym
"pogaduchom".
eg

W ostatnim numerze G.Ch. w artykule "Emeryci s¹ the best" podaliœmy nieprawid³owe imiê Pani,
która na zabawê op³atkow¹ przygotowa³a 1400 pierogów.

Serdecznie przepraszamy Pani¹
Bo¿enkê - nieocenion¹ pomoc
kulinarn¹ przy niemal wszystkich
uroczystoœciach zwi¹zkowych.

Wernisa¿ wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”
Jak co roku, nowy sezon w Galerii M³odych
Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczê³a wystaw¹ prac plastycznych uczestników Zespo³u Placówek Specjalnych w Legnicy,

Warsztatu Terapii Zajêciowej oraz Œrodowiskowego Domu Samopomocy „Lilia”
i Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnowie. Tegoroczna wystawa prezentuje twórczoœæ 51 osób. Prace malarskie
i rêkodzielnicze s¹ bardzo ró¿norodne i kolorowe, dopracowane w szczegó³ach i bardzo
wyj¹tkowe. A jest ich ³¹cznie a¿ 175!
Wernisa¿ wystawy, który odby³ siê 20 stycznia, zgromadzi³ w Galerii M³odych uczestników wszystkich oœrodków. Pocz¹tek spotkania uœwietni³a recytacj¹ swoich wierszy
Ewa Paluszczak, uczestniczka Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie.
Nastêpnie opiekunki: Emilia Zimnow³odzka,
Alina Wierzbicka, Anna Radwan i Kinga
Burdzy opowiedzia³y o pracy swoich podopiecznych. To przemi³e spotkanie by³o dos-

10

kona³¹ okazj¹ do mobilizacji tych niesamowitych artystów.
W ka¿dym roku poziom prac jest bardzo
wysoki, a pomys³ów nie brakuje.
Jako podziêkowanie wszyscy autorzy otrzymali od w³adz miasta kalendarze, w których
zamieszczone s¹ prace osób zrzeszonych w Gildii Artystów Chojnowa.

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y
Specjalnej Troski w Chojnowie
dziêkuje wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy przekazali
1% podatku dla naszego stowarzyszenia.
Zarz¹d pragnie poinformowaæ, ¿e
dziêki Pañstwa wsparciu nasi podopieczni mogli pojechaæ na wycieczkê do wroc³awskiego ZOO, zorganizowan¹ z okazji Dnia Dziecka.
Chcemy równie¿ podziêkowaæ
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich,
które corocznie wspiera cz³onków
naszego stowarzyszenia ofiarowuj¹c paczki œwi¹teczne.
W ubieg³ym roku wsparli nasz¹
organizacjê równie¿: Hurtownia
Pasmanteryjna Pañstwa Sajnóg,
Firma Euro-Clean Pana Roberta
Kwiatkowskiego.
Ka¿da forma pomocy jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem i przyczynia siê do tego, ¿e
mo¿emy sprostaæ wymaganiom terapeutycznym dzieciaków, które szczególnie potrzebuj¹ naszej pomocy.
Prosimy nie zapomnieæ o nas
wype³niaj¹c tegoroczne
zeznanie podatkowe.
„W ¿yciu bowiem istniej¹ rzeczy,
o które warto walczyæ do samego
koñca”.
Paulo Coelho
Zarz¹d, rodzice i dzieci.

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i M³odziezy
Specjalnej Troski
Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”, która
potrwa do koñca lutego.
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90 8644 0000 0000 0345 2000 0010
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Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Sztafet P³ywackich w Chojnowie
Po raz pierwszy uda³o siê przekonaæ w³adze Szkolnego Zwi¹zku Sportowego "Dolny Œl¹sk"
(o co zabiega³ Pan Andrzej Matuszewski) do organizacji Fina³u Dolnoœl¹skiego w Sztafetach
P³ywackich Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych na chojnowskim
basenie. Sztafety szkó³ podstawowych p³ynê³y na dystansie 8 x 25m, natomiast gimnazjaliœci
8 x 50m. W zawodach udzia³ wziê³y - szko³y podstawowe: 8 sztafet ch³opców i 10 sztafet
dziewcz¹t z eliminacji strefowych. W kategorii gimnazjów: 8 sztafet ch³opców i 7 sztafet
dziewcz¹t. £¹cznie 294 uczestników. W zawodach wyst¹pi³y sztafety z SP 4. Ch³opcy zakwalifikowali siê z zawodów strefowych (II miejsce), natomiast dziewczêta pop³ynê³y jako PK.
Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ ch³opców, którzy zajêli 4 miejsce.
Uroczystego otwarcia zawodów dokona³a Dyrektor SP 4, Pani El¿bieta Borysewicz.
Nad ca³oœci¹ zawodów czuwa³ Wiceprzewodnicz¹cy SZS "Dolny Œl¹sk", Pan Adam Szymczak.
Wyniki - szko³y podstawowe
Dziewczêta
Ch³opcy
1. SSP 72 Wroc³aw - 2`09"16
1. SSP 72 Wroc³aw - 2`05"07
2. SP 50 Wroc³aw - 2`13"14
2. SP 50 Wroc³aw - 2`08"64
3. SP 4 Œwidnica - 2`16"18
3. SP 4 Œwidnica - 2`11"18
4. SP 6 K³odzko - 2`17"89
4. SP 4 Chojnów - 2`20"07
5. SP 10 Bielawa - 2`19"13
5. SP 3 K³odzko - 2`22"27
6. SP 7 Legnica - 2`21"42
6. SP 11 Jelenia Góra - 2`23"02
7. SP 3 Bogatynia - 2`26"61
7. SP 7 Legnica - 2`25"19
8. SP 7 Lubin - 2`32"59
8. SP 4 Boles³awiec - 2`32"08
9. SP Oxpress Boles³awiec - 2`34"82
10. SP 4 Chojnów /PK/ - 2`36"17
Sztafeta ch³opców pop³ynê³a w sk³adzie: Bartosz Górnicki, Kacper K³usek, Bartosz Serkies,
Dominik Kwiatkowski, Miko³aj Gil, Marcel Bijak, Micha³ Janusz i Marcel Mazur.
Wyniki - szko³y gimnazjalne
Dziewczêta
Ch³opcy
1. GM 38 Wroc³aw - 5`19"90
1. GM 38 Wroc³aw - 4`20"40
2. GM 2 Lubin - 5`37"75
2. GM Rudna - 4`58"74
3. GM 5 G³ogów - 5`51"87
3. GM 2 Lubin - 4`59"24
4. GM 1 Œwidnica - 6`01"02
4. GM 3 Oleœnica - 5`01"22
5. GM 1 K³odzko - 6`01"56
5. GM 1 Oleœnica - 5`14"02
6. GM 2 Bogatynia - 6`05"65
6. GM 3 Lubañ - 5`14"84
7. SGMEE Kamienna Góra - 6`44"30
7. GM 2 Kamienna Góra - 5`26"42
8. ZGM Dzier¿oniów - 5`32"43
Puchary i medale za miejsca I - III ufundowa³ SZS
"Dolny Œl¹sk". Natomiast puchary za pozosta³e
miejsca we wszystkich kategoriach ufundowa³
Burmistrz Miasta Pan Jan Serkies. Wszystkie
sztafety mog³y do swoich szkó³ zawieŸæ pami¹tkowe puchary z Fina³u Dolnoœl¹skiego.
Podziêkowania dla sêdziów zawodów w osobach:
Andrzej Matuszewski, Ryszard Kopacki, Tomasz
B³aszczak, Maciej Cieœla i Adrian Wiatrowicz, dla
opieki medycznej w osobie Pani Gra¿yny Mazur. Podziêkowania kierujemy równie¿ do
kierownictwa i do Pañ z obs³ugi basenu, Dyrekcji Gimnazjum nr 1 w Chojnowie za oddelegowanie uczniów do pomocy organizacyjnej.

Koszykówka
Historyczny awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego uzyskali podopieczni Pana Andrzeja Matuszewskiego i Pana Tomasza
B³aszczaka. Zespó³ ch³opców z SP 4 wygra³ w Legnicy Fina³ Strefy Legnickiej
w Mini Koszykówce Ch³opców Szkó³ Podstawowych i na pocz¹tku marca wyst¹pi
we Wroc³awiu. W pierwszym meczu
ch³opcom towarzyszy³a ogromna trema,
lecz w meczu fina³owym okazali siê ju¿
zdecydowanie lepsi.
Kolejnoœæ:
1. SP 4 Chojnów
- awans do Fina³u Dolnoœl¹skiego
2. SP 9 Legnica

GAZETA CHOJNOWSKA NR 03/851

3. SP 3 Polkowice
4. SP 12 G³ogów

Zostañ policjantem
Zespó³ Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzi nabór
do s³u¿by w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy.
S³u¿bê w Policji mo¿e pe³niæ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej
opinii,
- nie karany i korzystaj¹cy z pe³ni praw
publicznych,
- posiadaj¹cy co najmniej œrednie wykszta³cenie,
- posiadaj¹cy zdolnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹ do s³u¿by w formacjach uzbrojonych, podleg³ych szczególnej dyscyplinie s³u¿bowej, której gotów jest siê
podporz¹dkowaæ,
- ponadto mê¿czyŸni powinni posiadaæ
uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej.
Osoby zainteresowane podjêciem s³u¿by
w Policji zapraszamy do Zespo³u Kadr
i Szkolenia KMP w Legnicy w celu z³o¿enia nastêpuj¹cych dokumentów:
- pisemne podanie o przyjêcie do s³u¿by
w Policji skierowane do Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wroc³awiu,
- wype³niony kwestionariuszy osobowy
kandydata do s³u¿by,
- dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane
wykszta³cenie i kwalifikacje zawodowe
(kserokopie - orygina³y do wgl¹du), w przypadku wystawienia tych dokumentów
w jêzykach obcych - ich t³umaczenie,
- kserokopia dowodu osobistego, prawo
jazdy,
- ksi¹¿eczka wojskowa, je¿eli kandydat do
s³u¿by jest objêty ewidencj¹ wojskow¹,
- kserokopie œwiadectw pracy lub s³u¿by
z poprzednich miejsc pracy lub s³u¿by, je¿eli wczeœniej kandydat do s³u¿by pozostawa³ w stosunku pracy lub w s³u¿bie.
Rekrutacja do s³u¿by w Policji odbywa
siê w sposób ci¹g³y - dokumenty mo¿na
sk³adaæ w dowolnym terminie.
Zespó³ Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ul. Asnyka 3 jest
czynny w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00
do 15.00, tel. kontaktowy 76-876-1460,
76-876-1509, 76-876-1516.

Sk³ad dru¿yny: Bart³omiej Bielak;
Micha³ Janusz; Jakub Jurasik; Maciej
Wengrzyn; Miko³aj Bielecki; Kacper
Letkiewicz; Marcel Mej; Kamil
Krynicki; Mateusz Cieœlak; Igor Czy¿
i Remigiusz Dola.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 15 stycznia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2016 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2015r., poz. 827 z póŸn. zm.), § 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1566 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 wrzeœnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2016 roku. (Dz. U. Z 2015 r. , poz. 1585) podajê do wiadomoœci, co nastêpuje:
1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwalifikacja
wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
* mê¿czyzn urodzonych w 1997 roku;
* mê¿czyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej;
* osoby urodzone w latach 1995-1996, które:
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej, ze wzglêdu na stan
zdrowia, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
- zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na stan zdrowia, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art. 28 ust.4 i 4”b”
Ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
* kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 koñcz¹ naukê w szko³ach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);.
* osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej do koñca roku kalendarzowego,
w którym koñcz¹ dwadzieœcia cztery lata, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt sta³y lub pobyt czasowy
trwaj¹cy ponad trzy miesi¹ce na terenie Chojnowa winny obowi¹zek ten spe³niæ w terminie od 15.02 do 17.02 2016 roku
w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy, ul. Pomorska 19
4. Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
*wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci;
- dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji wojskowej w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o mo¿liwe;
*powiatowej komisji lekarskiej – posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesiêcy przed dniem stawienia siê do kwalifikacji wojskowej;
*wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
- aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia g³owy) – nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego dokumentu osobistego;
- dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
- wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
5. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej
rozpoczêcia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w³aœciwego ze wzglêdu na ich nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy
miesi¹ce. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia siê do kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczêciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ
miejsce pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie art. 32
ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, nak³ada na osobê
podlegaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydent miasta), przed w³aœciw¹ komisj¹
lekarsk¹ lub przed wojskowym komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do wojskowej pracowni psychologicznej, albo nie przedstawi¹ dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane, na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej
wy¿ej ustawy, podlegaj¹ grzywnie albo karze ograniczenie wolnoœci.
7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. „b” oraz w pkt 2.5, zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej sk³adaj¹ w³aœciwemu
Wojskowemu Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
Wojewoda Dolnoœl¹ski
Pawe³ Hreniak
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Do sprzedania nowy dom wolnostoj¹cy w centrum Chojnowa przy ul. Witosa o pow. u¿yt.
90m2 + gara¿ o pow. 22m2. Dom parterowy
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza. Salon
z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc, pom.
gosp. Œciany porotherm, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe pod³ogowe.
Kocio³ kondensacyjny. Wykoñczony "pod
klucz". Do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Do sprzedania 5 domów piêtrowych w zabudowie szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami na dzia³kach ok. 4 arów. Parter: klatka
schodowa – schody zabiegowe, gara¿, garderoba, pom. gosp. (mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej). Piêtro:
salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc
osobno, do zagospodarowania poddasze.
Stan deweloperski.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Sprzedam dom w stanie surowym. Kolonia
Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów. Wiadomoœæ: tel.
606-819-429.
Do sprzedania 2 lokale us³ugowe w nowej
kamienicy przy ul. Rejtana o pow. ca³kowitej 54,8m2 i 40m2. Lokale w stanie deweloperskim: posadzki, instalacje, stolarka
drzwiowa i okienna + rolety. Do u¿ytku od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub
788-318-564.
Do sprzedania lokal us³ugowy w nowo budowanej kamienicy przy ul. D¹browskiego
o pow. ca³kowitej 33m2. Lokal w stanie deweloperskim. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3-pokojowe na IIIp., po remoncie, do zamieszkania od zaraz. Nowe okna, drzwi antyw³amaniowe, p³ytki, kafelki, panele, balkon
ocieplany. Cena 160 tys. Wiadomoœæ: tel.
609-950-328.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 51m2
na ul. Sikorskiego, IVp., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, balkon, piwnica.
Cena 98 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 662-681-713.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
70m 2 na ul. Gen. Maczka. Ip., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, balkon. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 608-111-657.

Sprzedam mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow.
52m2 pod klucz. Salon z kuchni¹, sypialnia,
przedpokój, ³azienka z wc. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398 lub 788-318-564.
Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow.
od 40m2 do 78m2. Mieszkania o funkcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ z balkonami, mieszcz¹ siê w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku z wind¹. W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk parkingowych i 15
komórek. Atrakcyjna lokalizacja ok 200m
od centrum. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, garderoba, przedpokój, spi¿arka.
Wysoki parter, s³oneczne, w centrum.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe – kuchnia, ³azienka, 2 dzia³ki, pom. gospodarcze,
do remontu. Cena 30 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 607-286-335.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Witosa, w starym budownictwie, pow. 42m2, pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie centralne gazowe,
niski czynsz, piwnica, komórka.
Cena 78 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 665-062-444.
Zamieniê mieszkanie 2. pokojowe 40m2
przy ul. Koœciuszki Ip., na wiêksze na parterze.
Wiadomoœæ: tel. 609-783-793.
Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie w mieœcie 1/3 zabudowy gospodarczej w Michowie, przez jezdniê w Chojnowie. Pow.
mieszkalnych wraz z piwnicami, strychami,
stodo³¹, wiat¹ i dwoma gara¿ami oraz ziemi¹ – 25 ar. Wiadomoœæ: tel. 666-085-482.

Dzia³ki
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
o pow. 1100m2, d³. 45m, szer. 25m. Cena
55 tys. do negocjacji, s¹ media i drogi, na
granicy Konradówka – Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Inne
Zamieniê w³asnoœciowy gara¿ w zabudowie
szeregowej na osiedlu przy ul. Parkowej na
gara¿ po³o¿ony w obrêbie ul. Koœciuszki.
Wiadomoœæ: tel. 604-834-339.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Kolejowej,
80m2, 3 pokoje, 2 kuchnie, ³azienka, przedpokój, strych, piwnica, komórka, parking
w podwórzu. Cena ok. 150 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 535-955-108.

Sprzedam nowe ko³paki do kó³ 15. Cena - 30 z³.
Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 64m2
przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc osobno, balkon, piwnica. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 788-318-564.

Sprzedam rower holenderski marki BURGERS.
Cena - 100 z³. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.
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Sprzedam pod³ogê zabezpieczaj¹c¹ do baga¿nika do Renault Scenic II. Cena - 100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

Sprzedam komplet opon letnich 14/65/175
produkcji niemieckiej EVENT. Cena – 100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

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
“GAZETA CHOJNOWSKA”

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, tel. 76
818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl, http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
Sk³ad Redakcyjny:redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak,
wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,
DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

13

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym o pow. u¿yt. 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej,
w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 219 000,00 z³.
Wadium - 43 800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której znajduje siê
pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest
pojedynczymi drzewami ( 6 sztuk ). Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu
zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie
dotyczy drzew, których wiek nie przekracza
10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest
siatk¹ metalow¹ na podmurówce wraz z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci
infrastruktury technicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej
zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez
dzia³kê swobodny do nich dostêp w celu ich
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r. nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem 245 P,S - funkcja przemys³owa i sk³adowa.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 09.03.2016 r.
o godz. 1300 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 34102052260000610205198520 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 02.03.2016 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 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 (j.t.
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,

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 10,
po³o¿onego w budynku wielolokalowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy
ul. Samorzadowej 4c w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr
LE1Z/00027575/3:

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. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 09.032016 r. o godz. 10 00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000-610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 02.03.
2016 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
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z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 2190,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 071020-52260000-62020-5196-920 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), 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 21.05.2015 r,
drugi przetarg odby³ siê w dniu 10.11.2015 r.,
trzeci przetarg odby³ siê 19.01.2016r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod nr tel. 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej stronie:
bip.chojnow.net.pl.

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 /j.t. 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¿ 1200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
07102052260000620205196920 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 (j.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774), 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 w/w 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¿ lokalu
odby³ siê 10.11.2015 r. , drugi odby³ siê 19.01.2016r.
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 08.02.2016r. - 02.03.2016r. w godz. 1000 do
1400 - 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 84. 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¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa - £okietka), dla
których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr
LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
09 marca 2016 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pi¹ty 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 zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 09 marca 2016 r. o godz. 1100 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dn. 02 marca 2016 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
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inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 02 marca 2016 r. na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). 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. z 2014 r., poz. 1490 j. t./.
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¿ 50,00 z³. 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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 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.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 19.01.2016r.
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.
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 /j.t.. 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¿ 1050,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), 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 w/w 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
w dniu 11.02.2015 r., drugi przetarg odby³ siê 20.05.2015 r., trzeci odby³
siê 10.11.2015 r., czwarty przetarg odby³ siê 19.01.2016r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 8.02.2016r.- 2.03.2016r. w godz. 1000 do 1400
- 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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Chojnowskie Dzieciaki

Natalia Jarosz – 5 lat.
Uszczêszcza na zajêcia grupy tanecznej "Ma³y Karambol 2". Lubi te¿
koniki pony, ogl¹daæ bajki i jeŸdziæ
na rowerze.

Na Dzieñ Babci i Dziadka

