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“Kontrabasista”

NR 07 (878) ROK XXIV 14.04.2017 CENA 1,70 z³

- z Nowego Jorku
do Chojnowa

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych sk³adamy moc serdecznych
¿yczeñ wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o zdrowia,
wielu szczêœliwych chwil
i rodzinnej atmosfery przy œwi¹tecznym stole
Burmistrz
Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Skowroñski

Konwent w Chojnowie
5 kwietnia Chojnów by³ gospodarzem Konwentu wójtów
i burmistrzów powiatu legnickiego.

"Sprawni i niepe³nosprawni s¹siedzi kszta³tuj¹ Europê"
- wizyta goœci z Görlitz.

Sukcesy LMKS "SFORA" Chojnów - 30 razy na podium

10.lecie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
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Harmonogram realizacji Bud¿etu Obywatelskiego na rok 2017
wszed³ w kolejn¹ fazê. Do 15 marca mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ sk³adania propozycji projektów do wykonania. Do
koñca marca, powo³any przez burmistrza zespó³ do weryfikacji
projektów ocenia³ je pod k¹tem formalnoprawnym i merytorycznym. Nie wszystkie pomys³y przesz³y tê próbê. Z dwunastu
zg³oszeñ, do dalszego etapu zakwalifikowano piêæ.
Z bud¿etu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkañców oddano 200 tysiêcy z³ - 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po pó³nocnej stronie rzeki Skora
i 100 tysiêcy z³otych na projekty zlokalizowane na terenie
miasta po po³udniowej stronie rzeki.
Wœród wniosków dotycz¹cych pó³nocnej czêœci miasta zakwalifikowano tylko jeden projekt i dlatego nie wymaga on spo³ecznej konsultacji. W zwi¹zku z tym na Pl. Dworcowym bêdzie postawiona wiata przystankowa.
Na piêæ pozosta³ych projektów, od 8 maja do 7 czerwca bêdzie
mo¿na oddaæ swój g³os - mieszkañcy wybior¹ priorytetow¹
inwestycjê.
Karty do g³osowania bêd¹ wydawane w sekretariacie w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie.
Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e oddaæ jeden g³os.
G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie osobiœcie.
Wyniki g³osowania zostan¹
og³oszone do 12 czerwca 2017 roku.

"Sprawni i niepe³nosprawni
s¹siedzi kszta³tuj¹ Europê"

W œrodê 5. kwietnia odby³a siê w Chojnowie rewizyta goœci z Görlitz. By³a to
odpowiedŸ na wizytê naszych pracowników warsztatów terapii zajêciowej i domów pomocy œrodowiskowej w lipcu
ubieg³ego roku. Wtedy my poznaliœmy
metody pracy z niepe³nosprawnymi - ich
przygotowanie do ¿ycia zawodowego
i zdobywanie wzglêdnej samodzielnoœci.
W delegacji goœci zza Nysy uczestniczyli: radna powiatu Görlitz - znana
z organizacji polsko-niemieckich imprez
integracyjnych dla niepe³nosprawnych
w regionie przygranicznym, pracownica
tamtejszego ratusza, szefowa powiatowego wydzia³u pomocy niepe³nosprawnym i kierownik warsztatów terapii zajêciowej w Görlitz.

Na pocz¹tku goœcie odwiedzili chojnowskie Warsztaty Terapii Zajêciowej.
Po rzeczowej dyskusji o pracy z niepe³no-
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Lista projektów zg³oszonych do Bud¿etu Obywatelskiego
Miasta Chojnowa na rok 2017 zaopiniowania pozytywnie
(po³udniowa czêœæ miasta)

1. Budowa Linarium - Piramidy Wspinaczkowej przy ul.
£okietka
- pomys³odawca Pawe³ Grabek
- wartoœæ projektu 77.000,00 z³
***
2. Plac zabaw przy ul. Maczka
- pomys³odawca Andrzej Tracz
- wartoœæ projektu 35.000,00 z³
***
3. Wymiana istniej¹cej instalacji oœwietlenia ulicznego
przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie
- pomys³odawca Maciej Cieœla
- wartoœæ projektu 48.000,00 z³
***
4. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego
(wd³u¿ budynków
nr 2 i 4 od ul. Kiliñskiego do skrzy¿owania)
- pomys³odawca Jan Skowroñski
- wartoœæ projektu 74.621,23 z³

sprawnymi i wymianie doœwiadczeñ
zwiedzili tê instytucjê. Spodoba³ im siê
domowy klimat i to, ¿e podopieczni pod
nadzorem terapeuty sami przygotowuj¹
posi³ki - w Niemczech korzystaj¹ z cateringu i czêsto s¹ niezadowoleni z menu.
Kolejnym punktem wizyty by³ Œrodowiskowy Dom Samopomocy przy ul.
Reja. Œwie¿o wyremontowany budynek,
pracownie terapeutyczne i atmosfera panuj¹ca w domu zrobi³y na niemieckiej
delegacji du¿e wra¿enie.
Po krótkiej wizycie w "Niebieskim Parasolu" i rozmowie o problemach dotycz¹cych opieki nad seniorami wymagaj¹cymi d³ugoterminowej opieki, "blitzbesuch" w ¯³obku Miejskim - opieka nad
najm³odszymi, to nastêpna forma transgranicznej wspó³pracy, której bêdzie
patronowaæ Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich.

Nastêpnym punktem pobytu niemieckiej
delegacji by³ Œrodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sobieskiego. Goœcie
zwiedzili pracownie terapeutyczne, roz-

mawiali o metodach pracy z podopiecznymi. Ujê³a ich serdecznoœæ z jak¹
stykaj¹ siê niepe³nosprawni. W spotkaniu uczestniczy³a równie¿ przedstawicielka gminy Chojnów.

Wizytê zakoñczy³o spotkanie z burmistrzem Janem Serkiesem. Wymieniono
spostrze¿enia i doœwiadczenia. Goœcie
podkreœlali, ¿e bardzo du¿o siê w Polsce
zmieni³o, niepe³nosprawni coraz czêœciej
uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecznym, przestaj¹ byæ izolowani. Podkreœlano rodzinn¹
atmosferê panuj¹c¹ we wszystkich zwiedzanych instytucjach i to, ¿e w tak niedu¿ym mieœcie jak Chojnów, robi siê tak
wiele dla niepe³nosprawnych, co niew¹tpliwie jest zwi¹zane z przychylnoœci¹
miejscowych w³adz.
Obie wizyty wspó³organizowa³o Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast
Partnerskich.
ek
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Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Legnicy
informuje, ¿e do 26 kwietnia 2017r.
w ka¿d¹ œrodê od godz. 8.00 do godz.
15.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pracownik Urzêdu Skarbowego w Legnicy przyjmuje zeznania
podatkowe za 2016r.
Mo¿na te¿ z³o¿yæ zeznanie drog¹ elektroniczn¹ na specjalnie przygotowanym
stanowisku komputerowym w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie korzystaj¹c z pomocy pracownika urzêdu
skarbowego.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 t.j.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 07.04.2017 r. do
28.04.2017 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego oznaczonej numerem geodezyjnym 284/24 po³o¿onej
przy pl. Konstytucji 3 Maja w obrêbie
4 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr
37/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 07.04.2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w terminie do dnia 19.05.2017 r.
2) w dniach od 10.04.2017 r. do
02.05.2017 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanych gara¿ami po³o¿onych przy ul.
Drzyma³y przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców, oznaczonych numerami dzia³ek 209/41 i 209/46 wraz
z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dzia³ki
nr 464 stanowi¹cej drogê dojazdow¹ Zarz¹dzenie Nr 40/2017 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 22.05.2017 r.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
OG£ASZA NABÓR NA WOLNE URZÊDNICZE STANOWISKO
ds. inwestycji i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

I. Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze budowlane.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na stanowisku ds. inwestycji i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza specjalistyczna i umiejêtnoœæ stosowania odpowiednich przepisów z zakresu
zadañ realizowanych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego m in.
a) ustawy prawo budowlane,
b) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
c) ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego,
d) ustawy prawo zamówieñ publicznych.
2. Znajomoœæ zasad planowania i realizowania inwestycji.
3. Umiejêtnoœæ analizowania dokumentacji projektowej.
4. Praktyczna znajomoœæ programów komputerowych m in. EXCEL, WORD, programów do kosztorysowania.
5. Dobra organizacja pracy.
6. Dyspozycyjnoœæ.
7. Prawo jazdy kategorii B.
III. Zakres wykonywanych zadañ:
1. Sporz¹dzanie wniosków na dotacje, po¿yczki.
2. Koordynowanie prac zwi¹zanych z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie œrodków przez poszczególne wydzia³y i jednostki podleg³e.
3. Wspó³dzia³anie w realizacji inwestycji i remontów wykonywanych przez Urz¹d.
4. Planowanie strategii rozwoju inwestycyjnego miasta przy wspó³pracy z innymi
wydzia³ami i jednostkami organizacyjnymi gminy.
5. Przygotowywanie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ofert inwestycyjnych w celu pozyskania inwestorów (wspó³praca z Wydz. GR).
6. Gromadzenie informacji o mo¿liwoœciach pozyskiwania œrodków finansowych ze
Ÿróde³ zewnêtrznych, w tym w zakresie œrodków pomocowych Unii Europejskiej i przekazywanie ich podmiotom z terenu miasta.
7. Prowadzenie ewidencji instytucji finansuj¹cych i funduszy pomocowych dotycz¹cych
realizacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
8. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z wydawaniem zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV).
3. Kserokopia dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopie œwiadectw z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.
7. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat
zostanie zobowi¹zany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru).
8. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystaniu z pe³ni praw publicznych.
9.Oœwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia umo¿liwiaj¹cego podjêcie pracy
na wskazanym stanowisku.
10.Kserokopia dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystaæ z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorz¹dowych).
11.Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 21 kwietnia 2017r.w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Plac Zamkowy 1, pok. Nr 6 z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych”.Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okreœlonym wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1. Wymagane dokumenty powinny byæ podpisanei
opatrzone klauzul¹ „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji przebiegu naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz ustaw¹ z dnia
21 listopada o pracownikach samorz¹dowych (t.j Dz.U. z 2016r. poz. 902).
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Na XXXIV sesji
Marcowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa dotyczy³a miêdzy innymi dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej oraz podsumowania stanu bezpieczeñstwa po¿arowego i publicznego
w 2016 r.
Przewodnicz¹ca Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej - Maria Steæ przedstawi³a radnym funkcjonowanie komisji w minionym roku.
Zespó³ roboczy, który przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki mieszkaniowe w miejscach zamieszkania wnioskodawców, pracuje w sk³adzie czteroosobowym.
W roku 2016 Komisja odby³a 14 protoko³owanych spotkañ w Urzêdzie Miejskim, na których omówiono 466 spraw
mieszkaniowych dotycz¹cych m.in.: przed³u¿enia umowy najmu lokalu socjalnego, przydzia³u lokalu socjalnego, przydzia³u lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przydzia³u lokalu komunalnego po
œmierci najemcy lub wyprowadzeniu siê
najemcy, przydzia³u pomieszczeñ tymczasowych, lokalu do remontu we w³asnym zakresie. Œrednio na jednym spotkaniu omówiono 33 sprawy mieszkaniowe.
W terenie sprawdzono 137 wniosków
o przydzia³ mieszkania i podañ w sprawach spornych. Przydzielono ³¹cznie: 15
lokali mieszkalnych, 11 lokali po sp³aceniu zaleg³ego zad³u¿enia, 8 lokali socjalnych, 5 lokali zamiennych, 7 lokali po
œmierci najemcy, 8 lokali po wyprowadzeniu siê najemcy, 21 pomieszczeñ tymczasowych (w lokalach wspólnych), 2 lokale na czas remontu mieszkalnego dotychczasowego, z którego ze wzglêdu na
stan techniczny lokali, nale¿a³o przesiedliæ
mieszkañców.
Na 2017 rok sporz¹dzono listê przydzia³u lokali zamiennych, mieszkaniowych,
socjalnych, do remontu we w³asnym zakresie i przydzia³u lokali zamiennych
w zwi¹zku z remontem budynku przy ul.
Legnickiej 41AB, w którym na pierwszych miejscach znalaz³y siê rodziny
z listy 2016 w iloœci 25 rodzin\osób - spe³niaj¹cych warunki do przydzia³u mieszkania komunalnego. W roku 2017 zaplanowano przydzielenie 47 mieszkañ,
z tego 23 lokale zamienne, 20 lokali
mieszkalnych, 4 lokale socjalne.
Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wg oceny Komisji, wynosz¹ oko³o
67 mieszkañ. Mieszkania pozyskane z ruchu ludnoœci s¹ w bardzo z³ym stanie
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technicznym, wszystkie kwalifikuj¹ siê
do remontu. Remonty wykonuje ChZGKiM lub czêœciowo zainteresowani najemcy w ramach porozumienia z ChZGKiM.
O dzia³aniach Jednostki RatowniczoGaœniczej nr 3 w Chojnowie mówi³ komendant PSP w Legnicy m³. bryg. Zdzis³aw
Sokó³.

Jednostka specjalizuje siê w ratownictwie po¿arowym, technicznym oraz od
11.03.2015 r. w ratownictwie wysokoœciowym w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokoœciowego "Legnica - 3". Jednostka dysponuje siedmioma specjalistycznymi pojazdami.
S³u¿bê pe³ni tu 29 ratowników w 24h systemie zmianowym - 16 ratowników wysokoœciowych, 6 ratowników modu³u
GFFFV oraz dowódca modu³u i oficer
³¹cznikowy, ratownik Europejskiego
Mechanizmu Ochrony Ludnoœci oraz
2 dowódców JRG. Minimalna obsada
osobowa to 6 ratowników, w tym 2 ratowników wysokoœciowych.
W roku 2016 chojnowscy stra¿acy 60 razy wyje¿d¿ali do po¿arów, 107 do miejscowych zagro¿eñ. Odnotowano 8 fa³szywych alarmów.
W ramach prewencji JRG 3 Chojnów
przeprowadza³a æwiczenia w obiektach,
kontrole sprawdzaj¹ce, które ujawni³y 36
nieprawid³owoœci, wyda³a 17 decyzji administracyjnych.
Wa¿nym wydarzeniem prewencyjnym
by³o otwarcie œcie¿ki edukacyjnej "Ognik"
wybudowanej w ramach programu "Bezpieczna +", z której bardzo chêtnie korzystaj¹ nasi uczniowie.
Statystyki dotycz¹ce bezpieczeñstwa
przestawi³ radnym komendant KP Chojnów podkom. Krzysztof Lewandowski.
Na 31 grudnia 2016 roku W KP Chojnów zatrudnionych by³o 45 osób w tym
40 funkcjonariuszy, 5 pracowników cywilnych.
W minionym roku na terenie miasta odno-

towano 177 przestêpstw, w tym 116 przestêpstw w 7 podstawowych kategoriach
(rozboje, bójki i pobicia, uszkodzenia
cia³a, kradzie¿e mienia, kradzie¿e pojazdów, kradzie¿e z w³amaniem oraz zniszczenia mienia) i 61 w kategoriach przestêpstw kryminalnych, to jest o 167 przestêpstw mniej w kategoriach przestêpstw
kryminalnych i 8 mniej w podstawowych
kategoriach, ni¿ w analogicznym okresie
ubieg³ego roku.
W wyniku dzia³añ operacyjnych i procesowych aresztowano na okres 3 miesiêcy
4 sprawców rozboju oraz kradzie¿y dwóch
samochodów, które odzyskano kilka godzin po zdarzeniu, 2 sprawców handlu
narkotykami, trzem podejrzanym udowodniono dokonanie 9 kradzie¿y mienia
z terenu marketu Intermarche, zatrzymano sprawcê 10 kradzie¿y mienia (elektronarzêdzia), aresztowano na okres 3 miesiêcy 4 sprawców, którym udowodniono
dokonanie m.in. trzech rozbojów (³¹cznie
7 zarzutów), udowodniono podejrzanemu dokonanie 6 w³amañ (w³amanie do
SP nr 4, w³amanie do samochodu oraz
w³amanie do koœcio³a pw. NPNMP).
W pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) KMP Legnica osadzono
w 2016 roku 142 zatrzymanych, w tym 11
osób doprowadzonych do wytrzeŸwienia.
W 2016 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnowie wykonali 4,516
s³u¿b patrolowych i obchodowych. Œrednio na teren miasta na dobê s³u¿bê pe³ni³o 12 policjantów. Zatrzymali na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa
69 osób, przeprowadzili 2973 interwencji, wylegitymowali 2424 osób, zatrzymali 51 poszukiwanych, w tym 4 osoby
poszukiwane listem goñczym, osadzono
w MIW Legnica 102 osoby, w PDOZ 131
osób, celem wytrzeŸwienia w PDOZ 11
osób.
Na terenie Komisariatu Policji w Chojnowie siedzibê ma III Ogniwo Wydzia³u
Ruchu Drogowego Komendy Policji
w Legnicy. Policjanci na co dzieñ kierowani s¹ do s³u¿by na terenie miasta i gminy Chojnów oraz Gminy Mi³kowice. Funkcjonariusze w trakcie swoich czynnoœci
w 2016 roku zatrzymali 37 nietrzeŸwych
kierowców, wykonali 11127 badañ trzeŸwoœci, wylegitymowali ³¹cznie 8.920
osób. Na terenie miasta odnotowano 97
kolizji drogowych, 4 wypadki drogowe,
zatrzymano 15 nietrzeŸwych kieruj¹cych.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Na XXXIV sesji
Sprawozdanie 2/2017
z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 27 lutego 2017 r.
do dnia 29 marca 2017 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
* Zakoñczono przebudowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz kanalizacji
ogólnosp³awnej z przykanalikami w ulicach: Niemcewicza - Ma³achowskiego
(etap I) oraz w ul. Witosa na odcinku od
ul. Kolejowej do ul. Koœciuszki.
* Kontynuowana jest budowa chodnika
z Michowa do Chojnowa.
* Rozpoczêto przebudowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz kanalizacji
ogólnosp³awnej z przykanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów
Getta Warszawskiego (etap II i III).
* Og³oszono trzeci przetarg nieograniczony na budowê k³adki dla pieszych nad
rzek¹ Skora w ci¹gu ulicy Matejki. Pierwszy i drugi przetarg uniewa¿niono ze
wzglêdu na ceny ofert znacznie przewy¿szaj¹ce wartoœæ kosztorysu inwestorskiego.
* Uniewa¿niono przetarg nieograniczony
na przebudowê drogi dojazdowej do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego w Chojnowie wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
(miejsca postojowe) oraz na przebudowê
ul. Reymonta i ul. Ogrodowej - etap I
z powodu cen ofert przewy¿szaj¹cych
kwoty przeznaczone w bud¿ecie na realizacjê zadañ.
* Og³oszono przetarg nieograniczony na
cztery odrêbne zadania zwi¹zane z budow¹ parkingów i miejsc postojowych:
- budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR;
- budowa parkingu dla samochodów
osobowych przy ul. Grunwaldzkiej;
- przebudowa dojazdu do budynku nr 12
przy ul. Sikorskiego z w³¹czeniem do ul.
Bohaterów Powstania Warszawskiego;
- przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ci¹gów
pieszych wraz z wymian¹ nawierzchni
jezdni od ul. Kiliñskiego do skrzy¿owania.
* Zakupiono 170 t. kruszywa bazaltowego w celu utwardzenia i wyrównania
dróg gruntowych (ul. Bielawska, £u¿ycka, Fabryczna, aleja lipowa przy ul. Samorz¹dowej).
* Zakupiono tonê masy asfaltowej na
zimno do bie¿¹cego uzupe³niania ubytków w jezdniach.
* Usuniêto star¹ nawierzchniê asfaltow¹
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na ul. D¹browskiego od ul. Bielawskiej
do ul. Reymonta, wyrównano i uzupe³niono kostkê granitow¹.
* Rozstrzygniêto przetarg na obs³ugê terenów zielonych w 4 czêœciach. W roku
2017, analogicznie do roku 2016, na terenach zielonych do dnia 31.11.2017r. bêd¹
pracowa³y 4 firmy.
* Przeprowadzono korekty koron drzew
i zdjêto posusz przy ul. Sobieskiego, Rzemieœlniczej, Krasickiego, Kolejowej,
Chmielnej, P. Skargi, Legnickiej, Boh.
Getta Warszawskiego, Paderewskiego i Wojska Polskiego.
* Opracowano listê przydzia³u lokali komunalnych na rok 2017.
* Zamówiono 8 ozdobnych koszy ¿eliwnych do zbiórki odpadów ulicznych w Rynku.
* Wyst¹piono do 4 producentów w celu
pozyskania korzystnej oferty na zakup
³awek i koszy betonowych do Parku Piastowskiego.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- lokal mieszkalny przy ul. Rynek 6/4,
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej,
- 12 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul.
Parkowej.
- 2 dzia³ki zabudowane gara¿ami przy ul.
D¹browskiego,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹
przy ul. Legnickiej przeznaczon¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców 2 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat.
* Przygotowano i og³oszono przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda¿ trzech
dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej.
* Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomoœci
niezabudowanej po³o¿onej przy ul. Solskiego o pow. 957 m2, przeznaczonej pod
zabudowê jednorodzinn¹, stanowi¹cej
w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê 80.000 z³
brutto, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.
* Wydano zgodê na wykreœlenie hipoteki
ustanowionej z tytu³u bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu, w zwi¹zku
z up³ywem 5 lat od dnia jego nabycia od
miasta.

* Wydano 8 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i postanowienie pozytywnie opiniuj¹ce podzia³ dzia³ki po³o¿onej przy ul. Kopernika pod wzglêdem
zgodnoœci z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta.
* Wydano dwie decyzje zezwalaj¹ce na
usuniêcie drzew:
- dla Wspólnoty Mieszkaniowej dot. usychaj¹cych 2 drzew gatunku lipa przy ul.
Ogrodowej z obowi¹zkiem nasadzeñ zastêpczych,
- dla BMC Poland Sp. z o.o. dot. zagra¿aj¹cych 10 drzew gatunku brzoza, d¹b,
lipa i topola przy ul. Fabrycznej 1, z obowi¹zkiem nasadzeñ zastêpczych.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
* Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 30
wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; rozpatrzono 15 wniosków
przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na
kwotê 4.196 z³.
Wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 29.727,37 z³.
* Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpatrzono 20 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego - wyp³acono dodatki na kwotê 2.134,30 z³.
* Œwiadczenia wychowawcze 500+:
przyjêto i rozpatrzono 11 wniosków wyp³acono 1.116 œwiadczeñ na kwotê
555.871,50 z³.
* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji
wojskowej wezwano 58 mê¿czyzn z rocznika podstawowego, 7 z rocznika starszego - zg³osi³o siê ³¹cznie 58 mê¿czyzn.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego
m.in.:
* Przyjêto 195 wniosków o wydanie aktów
stanu cywilnego;
* Wydano 242 odpisy aktów stanu cywilnego;
* Sporz¹dzono 38 przypisków, 22 wzmianki przy aktach stanu cywilnego, 3 akty
urodzenia, 4 akty ma³¿eñstwa i 17 aktów
zgonu;
* Przeprowadzono 152 migracje aktów;
* Sprostowano i uzupe³niono 4 akty stanu cywilnego;
* Wpisano 4 zagraniczne dokumenty stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji;
* Sporz¹dzono 2 wnioski o nadanie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

5

Konwent w Chojnowie
5 kwietnia Chojnów by³ gospodarzem Konwentu wójtów i burmistrzów powiatu legnickiego. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e
przedstawiciele starostwa powiatowego, którzy omówili dzia³ania dotycz¹ce powiatowych dróg.
Goœciem Konwentu by³ równie¿ Dolnoœl¹ski Kurator Oœwiaty
Roman Kowalczyk, którego burmistrz Jan Serkies zaprosi³ na
spotkanie w zwi¹zku z omawian¹ reform¹ oœwiaty.
Zmiany w szkolnictwie zapowiedziane na najbli¿szy rok szkolny dotycz¹ wszystkich gmin. Ka¿da z nich wci¹¿ pracuje nad
reorganizacj¹, ma wiele jeszcze pytañ, dlatego konwent z udzia³em Kuratora by³ dobr¹ okazj¹ do dyskusji i uzyskania informacji.
Po spotkaniu Dolnoœl¹ski Kurator Oœwiaty odwiedzi³ chojnowskie placówki oœwiatowe. Podczas wizyt w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1

i Gimnazjum Nr 2 burmistrz Jan Serkies informowa³ o planowanych zmianach zwi¹zanych z reform¹ zgodnie z Uchwa³¹
Rady Miejskiej Chojnowa z dn. 30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Uchwa³a Nr XXXIV/172/17 Rady Miejskiej Chojnowa:
http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki/953/Uchwala_12-04-2017_10-2930.pdf

eg

M³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie znów zda³a celuj¹co !!!
31 marca 2017 roku Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna we Wroc³awiu og³osi³a wyniki egzaminów zawodowych z sesji
zimowej: styczeñ-luty 2017r.
Zdawalnoœæ Egzaminu Zawodowego
Zawód \ Kwalifikacja
PZS w Chojnowie
Województwo Dolnoœl¹skie
Technik Ekonomista
A.36 Prowadzenie rachunkowoœci
90,0%
74,6%
Technik Pojazdów Samochodowych
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespo³ów
i zespo³ów pojazdów samochodowych
90,9%
86,6%
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu
obs³ugi pojazdów samochodowych
83,3%
47,1%
Technik Mechanik
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urz¹dzeñ
80,0%
59,9%
Technik Hotelarstwa
T.12. Obs³uga goœci w obiekcie œwiadcz¹cym
us³ugi hotelarskie
75,05%
90,5%
Technik ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych
T.15. Organizacja ¿ywienia
i us³ug gastronomicznych
91,7%
62,0%

Z nami mo¿esz osi¹gn¹æ wiele… !!!
POWIATOWY ZESPÓ£ SZKÓ£ W CHOJNOWIE - wykaz zawodów i kwalifikacji w tych zawodach
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10 lat DKK
300 spotkañ, 250 przeczytanych ksi¹¿ek,
14 spotkañ autorskich, uczestnictwo
w Ogólnopolskich Dyskusjach Literackich, organizacja obchodów Œwiatowego Dnia Czytania Tolkiena - to bilans dzia³alnoœci chojnowskiego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, który 6 kwietnia
uroczyœcie obchodzi³ jubileusz 10 leci.

Spotykaj¹ siê w Miejskiej Bibliotece
Publicznej od dekady. Sk³ad osobowy
przez ten czas nieco siê zmienia³, dziœ
jednak DKK tworz¹ stali, ambitni entuzjaœci literatury, którym od pocz¹tku

asystuje moderatorka Klubu Anna Kopyra - kieruje dyskusj¹ i czuwa nad jej w³aœciwym przebiegiem.

Swoj¹ rocznicê obchodzi³ tego dnia Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki "£garz" skupiaj¹cy doros³ych czytelników, ale w naszym mieœcie swoimi odczuciami, interpretacjami i emocjami dziel¹ siê po przeczytaniu ksi¹¿ki tak¿e m³odsi. M³odzie¿owe Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki funkcjonuj¹ w Gimnazjum nr 1 i Nr 2 oraz Powiatowym Zespole Szkó³.
Obchody zainaugurowa³ wernisa¿ wystawy fotograficznej poœwiêconej wieloletnim i ró¿norodnym dzia³aniom Klubu.
Bo DKK nie ogranicza siê do wymiany

pogl¹dów na temat przeczytanych tekstów. Goœcie okolicznoœciowej galerii
mieli okazjê dowiedzieæ siê o kilkunastu
spotkaniach autorskich, organizowaniu
£garskiej Nocy Œwiêtojañskiej, udziale
w Ogólnopolskich Dyskusjach Literackich czy w Œwiatowym Dniu Czytania
Tolkiena.
Ekspozycjê w holu biblioteki uzupe³ni³a
prezentacja multimedialna w Sali Edukacyjnej.
Jubileusz by³ okazj¹ do podziêkowañ i gratulacji dla cz³onków oraz sympatyków
dyskusyjnych klubów. Pami¹tkowe kubki wrêczono wszystkim zaanga¿owanym
w chojnowski DKK.
Epilogiem wydarzenia by³y wspólne dysputy - tego dnia, niekoniecznie o literaturze.
Gratulujemy, a w prezencie cytujemy
maksymê Józefa Czechowicza - polskiego poety awangardy dwudziestolecia miêdzywojennego:
"Kto czyta - ¿yje wielokrotnie,
kto zaœ z ksi¹¿kami obcowaæ nie chce,
na jeden ¿ywot jest skazany."
eg

Konkurs Piosenki Obcojêzycznej
"Ladies and gentlemen! Damen und
Herren! Madame, Monsieur!" Tymi
s³owami, jak co roku rozpocz¹³ siê
X Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki
Obcojêzycznej "Piosenki jak mosty".
Konkurs odby³ siê 7 kwietnia w Szkole
Podstawowej nr 3. W tym dniu sala gimnastyczna by³a wype³niona po brzegi. Jak
zwykle by³o mi³o i przyjemnie. Konkurs
poprowadzi³y uczennice kl.V Marta Jadach i Martyna £osiñska.
Komisja w sk³adzie: Gra¿yna Klucznik
wicedyrektor SP3, Miros³awa Spes SP3
Iwona Nowicka SP4, Aleksandra Kostyszyn SP Okmiany, Malwina Stal SP Budziwojów, Katarzyna Szyde³ko ZSP Rokitki,
Krzysztof Walicki SP Krotoszyce - wys³ucha³a 40 utworów uczniów kl. 1-6. Uczniowie zaœpiewali piosenki w jêzyku angielskim,
niemieckim, francuskim i hiszpañskim.
Najlepsi byli:
kategoria kl.1-3
I miejsce - Martyna Czajka kl.3 Chojnów
"Only hope" (j.angielski)
II miejsce- Maria Perlak kl.3 SP3 Chojnów "Derniere Danse" (j.francuski)
III miejsce - Jakub Cieœlak kl.1 SP3 Chojnów"Sofia" (j.hiszpañski)
wyró¿nienie: Amelia Lubaszewska kl.3
SP Okmiany "Lush life" (j.angielski), Natalia Janczynska, Hanna Henœ, Zuzanna
Kopczyñska kl.2 SP4 Chojnów "Sofia"
(j.hiszpañski)
kategoria kl.4-6
I miejsce - Lili Rogusz kl.4 SP Chojnów
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"Shape of you" (j.angielski), Olimpia Siemieñczuk SP Stary £om "No one" (j.
angielski), Salme Rabeei kl. 6 SP4 Chojnów " Rolling in the deep" (j. angielski)
II miejsce - Piotr Suchecki kl.5 SP3
Chojnów "Hallelujah" (j.angielski)
III miejsce - Bartosz Panas kl.5 SP
Okmiany "El mismo sol" (j. hiszpañski)
wyró¿nienia - Magda Lenart kl.5 SP Budziwojów "Roar" (j.angielski), Jakub
Koziar kl.5 SP4 Chojnów "Hallelujah"
(j.angielski), Wiktoria Michalska kl. 6 SP
Krotoszyce " The show" (j.angielski),
Debora Luberda kl.5 SP4 Chojnów "Rolling in the deep" (j. angielski).
Nagroda specjalna dyrekcji SP3 Chojnów
Lili Rogusz, Zofia Budakiewicz, Dominika Wieczorek, Martyna Wieczorek.
***
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom za
pomoc w organizacji koncertu: Ambasada Szwajcarii w Warszawie, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Austriacki w Warszawie,
Fundacja British Counsil w Warszawie,
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji
Europejskiej we Wroc³awiu, Intermarche
Chojnów.
Podziêkowania dla Jakuba Kucharskiego
i Arkadiusza Gawrona z kl.5 SP3 Chojnów za obs³ugê techniczn¹ koncertu.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom, rodzicom i opiekunem. Do zobaczenia za rok!
Justyna Piróg
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Wy b r z m i a ³ y j u b i l e u s z o w e N u t k i
Za nami XV, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki “Rozœpiewane Nutki”. Rekordowa pod wzglêdem
liczby uczestników, przyznanych nagród
i wyró¿nieñ oraz - czasu trwania.
Z najliczniejszej - 52. osobowej grupy
reprezentantów szkó³ podstawowych na
scenie ostatecznie wyst¹pi³o 50 m³odych
wokalistów. Naprawdê by³o kogo pos³uchaæ i oklaskiwaæ. Zas³u¿enie! Przed
niektórymi byæ mo¿e d³u¿sza droga na
szczyt, za to inni ju¿ go osi¹gnêli. Rewia
talentów, pasji, ciê¿kiej pracy nad opanowaniem trudnej przecie¿ sztuki wokalnej i aktorskiej - tego byliœmy œwiadkami od godz. 9.00 w sali widowiskowej
Domu Kultury. Mam wra¿enie, ¿e przynajmniej kilka z nazwisk, które zapowiadano na chojnowskiej scenie, ju¿
wkrótce bêdzie mia³o szansê liczyæ siê
na estradach ca³ej Polski. Rosn¹ nam talenty i to cieszy!

wodnicz¹ca) oraz Kamil Lis i Wojciech
Kyc - stanêli wiêc przed niezmiernie
trudnym zadaniem wy³onienia najlepszych z najlepszych. Ostatecznie zadecydowali tak:

Szko³y podstawowe
- I miejsce ex aequo - Emilia Nowak
i Karina Skwarczyñska.
Równorzêdne II miejsca - Zuzanna
Lemantowicz i Alena Tomaszewska.
Takie same dwa równorzêdne miejsca III
- Laura Bieñ i Martyna Czernik.
A do tego wyró¿nienia - Anna Sobkowicz,
Julia Wêg³owska, Micha³ £ysy, Lena
Szymañska, Aleksandra Kociemba,
Martyna Kuzniak, Oliwia Stefanowska,
Jagoda Rataj.
Swoje nagrody wrêczy³a radna Krystyna
Czapska. Powêdrowa³y one do Ma³gorzaty Pyrz, Salmy Rabeei i Piotra Sucheckiego.

Ze zg³oszonej do konkursu 17. osobowej
grupy gimnazjalnej ostatecznie zaprezentowa³o siê 15. uczestników. Najmniej
liczna okaza³a siê grupa najstarsza w sumie zaprezentowa³o siê piêciu wykonawców. Tu tak¿e warto by³o uwa¿nie
s³uchaæ - zdolnej muzycznie m³odzie¿y
pojawi³o siê w Chojnowie mnóstwo.
Jurorzy - Magdalena Marchewka (prze-

Swoj¹ nagrodê w imieniu fundacji polsko-niemieckiej wrêczy³ te¿ Wojciech
Kyc. Przypad³a Otylii Pachli. A jeszcze
mo¿na by³o wskazaæ piosenki i wykonawców godnych uznania…

Wœród gimnazjalistów jurorzy postanowili nie przyznawaæ I miejsca.
II miejsce przyznano Zuzannie Krupie,
równorzêdne III miejsca - Agnieszce
Kochanek i Angelice Maszczak.
Wyró¿nieniem uhonorowano Nataliê
Sig³ow¹, Juliê Marciniszyn i Majê
Kowalsk¹.
Nagroda radnej Krystyny Czapskiej
powêdrowa³a do Natalii Sig³owej, nagrodê fundacji polsko-niemieckiej w jej
imieniu wrêczy³ Dominice Paw³owskiej
Wojciech Kyc.

Najstarsi uczestnicy zas³u¿yli, zdaniem
jurorów, na miejsce II (Paulina Kurczab)
i miejsce III (Eni Haliloviæ).
Nagroda radnej Krystyny Czapskiej powêdrowa³a do £ukasza Zagrajka.
sh

Tancerki zespo³u KARAMBOL II br¹zowymi medalistkami
na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Nowoczesnego WORLD DANCE Sosnowiec 2017
25 marca w Sosnowcu odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tañca Nowoczesnego
WORLD DANCE. Do rywalizacji

stanê³y zespo³y z ca³ej Polski. Wœród
nich znalaz³y siê chojnowianki z zespo³ów KARAMBOL i KARAMBOL II.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e tancerki
z zespo³u KARAMBOL II wywalczy³y
br¹zowe medale. GRATULACJE!!!
moksir
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Dzieñ Partnerstwa
- prezentacje Mnichovo Hradištì
Chojnów ma obecnie trzy miasta partnerskie: Egelsbach (Niemcy/Hessen),
Commentry we Francji i Mnichovo Hradištì w Czechach. 19 maja br. bêdziemy
w naszym mieœcie po raz pierwszy obchodziæ Dzieñ Partnerstwa. Z tej okazji chcemy Pañstwu przybli¿yæ nasze miasta partnerskie.
W tym odcinku Mnichovo Hradištì.
Umowê partnersk¹
podpisano 17 wrzeœnia
2016r. w Mnichovo
Hradištì, a 11 listopada
2016r. w Chojnowie.
Po³o¿one jest w pó³nocnej czêœci Republiki Czeskiej, w kraju œrodkowoczeskim, 160 km od Chojnowa.
Za³o¿one w 1250 roku, dziœ obszarem
3433 ha, obejmuje 9 so³ectw i liczy ok.
8200 mieszkañców.
Kiedyœ miasteczko rolnicze, rozwinê³o
siê i obecnie kojarzone jest z przemys³em lekkim, a samorz¹d nagradzany
jest za przychylnoœæ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, tanie grunty i otwartoœæ urzêdu miejskiego.
W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat miasto
rozbudowa³o siê. Powiêkszy³a siê baza
budownictwa mieszkaniowego oraz socjalnego. T³o kulturowe zapewnia teatr
miejski, kino i zmodernizowana biblioteka publiczna oraz Leisure Centre miejsce wielu dzia³añ spo³ecznych.

Od bajki do bajki
Projekt "Od bajki do bajki": cykl przedsiêwziêæ promuj¹cych polsk¹ literaturê
dla dzieci - bajki. Jest skierowany do
dzieci, ma pobudzaæ i rozwijaæ zainteresowania czytelnicze oraz aktywnoœæ
twórcz¹ w oparciu o literaturê. W ramach projektu, od kwietnia do listopada
2017 r., przeprowadzone bêd¹ ró¿norodne dzia³ania czytelnicze, literackie
i artystyczne: warsztaty, spotkania autorskie, zajêcia "Bajki pod S³oneczkiem",
konkursy, przedstawienie teatralne.
Projekt realizowany w szerokiej wspó³pracy z lokalnymi placówkami opiekuñczo-wychowawczymi, edukacyjnymi
i kulturalnymi.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie. Wspó³organizatorzy: ¯³obek Miejski "S³oneczko",
Ochronka Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek BDNP, Przedszkole Miejskie nr 1,
Przedszkole Miejskie nr 3, Szko³a Podstawowa nr 3, Szko³a Podstawowa nr 4,
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
W szko³ach podstawowych zostali powo³ani koordynatorzy - nauczyciele bibliotekarze: Ewa Wiêcek, El¿bieta Rusiecka.

Œwi¹teczne warsztaty
Od 28 marca do 31 marca w Muzeum
Regionalnym prowadzone by³y warsztaty wielkanocne.
Z zajêæ tworzenia œwi¹tecznych jaj, stroików i ozdób skorzysta³o ponad 300 uczniów szkó³ podstawowych oraz dzieci
z chojnowskich przedszkoli.

Projekt dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Muzeum Regionalne
w Chojnowie
oraz
Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Elbl¹gu
zapraszaj¹ na wystawê

Wikingowie Truso - Legenda Ba³tyku
wernisa¿ 21.04.2017r.
godz. 17.00

Wizytówk¹ miasta jest okaza³y barokowy zamek, w którym swoj¹ siedzibê
ma teatr, muzeum, a dodatkow¹ atrakcj¹
s¹ zamkowe komnaty, unikalna kolekcja
delft fajansu i biblioteka Wallenstein.
Baza oœwiatowa to trzy przedszkola, trzy
szko³y podstawowe, gimnazjum i szko³a
muzyczna.
cdn
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Warsztaty prowadzone przez Agnieszkê
Dudê i Annê Dudar dotyczy³y ró¿nych
technik i ró¿nych materia³ów. W zamkowym lapidarium - miejscu dla wielu
wyj¹tkowym, odwiedzonym po raz pierwszy, powstawa³y m.in. kolorowe pisanki malowane woskiem na gor¹co i farbowane oraz a¿urowe jajka gniazdka.
eg
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“Kontrabasista” - z Nowego Jorku do Chojnowa
Na scenie jeden aktor, kilka rekwizytów
(wœród nich dominuj¹cy kontrabas) i 90
minut monologu…- 24 marca chojnowianie mieli niepowtarzaln¹ okazjê
uczestniczyæ w wybitnym monodramie
"Kontrabasista" w wykonaniu aktora
teatru "Maska", pana Krzysztofa Rogacewicza. Skorzysta³o z niej ponad 50 osób.

Szkoda, ¿e nie wiêcej, bo ten spektakl
grany od kilkunastu lat przez Jerzego
Stuhra w sumie ponad szeœæset razy,
zawsze przy wype³nionej po brzegi sali,

wystawiany by³ nie tylko w naszym kraju, ale te¿ w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Australii i W³oszech.
Krzysztof Rogacewicz, który podj¹³ siê
ryzyka mierz¹c siê z nie³atw¹ rol¹, niezwykle emocjonalnym tekstem i legend¹
polskiego teatru, udŸwign¹³ ciê¿ar, a jego doskona³y warsztat doceniono w listopadzie ubieg³ego roku w Nowym Jorku, gdzie "Kontrabasista" w jego wykonaniu zdoby³ 1 nagrodê na The World`s
Largest Solo Theatre Festival!
Z Nowego Jorku na deski chojnowskiej
sceny - wydarzenie niebywa³e. Niech

Niezbadane œ cie¿ki Z aczarowanego L asu
The Tolkien Society w 2003 roku og³osi³o 25 marca Œwiatowym Dniem Czytania Tolkiena. Tê datê wybrano z jednego wa¿nego powodu - pokonanie najwiêkszego wroga Œródziemia, Saurona.
W tym czasie na ca³ym œwiecie organizowane s¹ ró¿ne imprezy, których celem
jest popularyzacja twórczoœci J. R. R. Tolkiena. W roku 2017 mottem Dnia Tolkiena jest "Poezja i Pieœñ”.
Do obchodów tolkienowskich przy³¹czy³
siê, ju¿ po raz trzeci, Chojnów, z wielkim zaanga¿owaniem M³odzie¿owego
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki. Organizatorami wydarzenia by³y: Szko³a Podstawowa nr 3, Szko³a Podstawowa nr 4,
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Miejska Biblioteka Publiczna. W ramach programu przeprowadzony zosta³ konkurs
Bitwa o Œródziemie, a tak¿e specjalna
impreza, która odby³a siê 30 marca. Tak
jak i w poprzednich latach mia³a siê odbyæ
w Parku Œródmiejskim, ale ponownie
z powodu niesprzyjaj¹cej aury zosta³a
przeniesiona do biblioteki, która na kilka
godzin zamieni³a siê w Zaczarowany Las
Toma Bombadila.
Spotkanie rozpoczê³o siê od mini wyk³adu hiril Eldy - Ewy Wo³oszyn, szkolnego koordynatora MDKK, na temat roli
poezji i pieœni w ¿yciu cz³owieka. Nastêpnie wys³uchaliœmy wiersza "Pieœñ
Alfwina gdy zobaczy³ wschodz¹ca Gwiazdê Ëarendila" w wykonaniu dwóch powabnych elfek - Darii i Dominiki.
Po tym wprowadzeniu, ka¿dy z piêciu zespo³ów wybranych ze szkó³ podstawo-
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wych wylosowa³ nacjê Œródziemia, jak¹
bêdzie reprezentowaæ podczas konkursu
Zaczarowany Las Toma Bombadila. I tak
w bibliotece zagoœcili entowie, krasnoludowie, hobbici, elfowie i ludzie. W konkursowych bojach o zaszczytne miano
Dru¿yny Pierœcienia pomagali im starsi
koledzy z gimnazjów, którzy pe³nili rolê
elfów przewodników i jurorów.
Dru¿yny z zapa³em pod¹¿a³y po niezbadanych œcie¿kach Zaczarowanego Lasu. Do wykonania mia³y piêæ zadañ sprawdzaj¹cych umiejêtnoœci logicznego myœlenia, translatorskie i wyobraŸniê. Wykona³y je z wielkim zaanga¿owaniem
i wróci³yby szybko do Rivendell gdyby
nie piêæ zagadek. Aby odszukaæ miejsca
ich ukrycia trzeba by³o nie lada œmia³ka.
Nie wszystkie zespo³y odnalaz³y te tajemne miejsca i nie wszystkie udzieli³y
poprawnych odpowiedzi.
Po wyczerpuj¹cych zmaganiach, kiedy
ju¿ zespo³y bezpiecznie powróci³y do
Imladris, nast¹pi³o podliczanie punktów.
Najwiêcej uzyska³a Dru¿yna Ludzi, czyli
uczniowie z klasy VI C ze Szko³y Podsta-

¿a³uj¹ wszyscy ci, którzy z tej okolicznoœci nie skorzystali.
Opowiadanie "Kontrabasisty" mija siê z celem. Doskona³e aktorstwo Rogacewicza
trzeba prze¿yæ, zobaczyæ, doznaæ osobiœcie. Doœæ powiedzieæ, ¿e jednoaktowy
monolog przepe³niony grotesk¹, œmiechem, nostalgi¹, dramatem, to osobliwy
¿yciowy bilans niespe³nionego muzyka,
w historii którego ka¿dy mo¿e odnaleŸæ
w³asn¹ dolê i niedolê.
Wspania³y tekst, wspaniale zagrana rola,
wspania³e widowisko.
eg

wowej nr 4, i to jej przypad³ tytu³ Dru¿yny Pierœcienia.
Zanim jednak rozdano nagrody, nast¹pi³a
uroczystoœæ uhonorowania osób, które
ju¿ po raz trzeci a zarazem ostatni - bo
ucz¹ce siê w gimnazjum - ruszy³y z nami
w t¹ przedziwn¹ podró¿ po tolkienowskim œwiecie. Otrzyma³y zaszczytne
miano Stra¿ników Ksi¹g z Lothorien,
a tej nobilitacji dokona³a radna Krystyna
Czapska, która tak¿e ufundowa³a dla
nich piêkne wisiorki w kszta³cie liœci
z Lorien.
A potem ju¿ nast¹pi³o wrêczenie nagród
konkursowych dla wszystkich dru¿yn –
tolkienowskich ksi¹¿ek zakupionych
przez miejsk¹ bibliotekê.
Niestety, konkurs Bitwa o Œródziemie
pozosta³ nierozstrzygniêty. Nap³ynê³o
kilka prac, ale ¿adna z nich nie by³a
bezb³êdna. W przysz³ym roku ponowimy
konkurs. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ siê
œmia³kowie i zwyciêzca.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w chojnowskich obchodach Dnia Czytania
Tolkiena, bardzo dziêkujemy.
Anna Idreneth Kopyra
moderator DKK i MDKK przy MBP
w Chojnowie
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7, po³o¿onego w klatce 10 w budynku szeœcioklatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4, usytuowanym na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 09.10.2101 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022072/2

Zarz¹dzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z 2 lutego 2017 r. w/w lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y w formie przetargu.
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, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 9, poz. 377 z dnia
16.04.1999 r.), ujêta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne. W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Budynek wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹ - oœwietleniow¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, telefoniczn¹, grzewcz¹ c.o. eta¿owe ( ka¿dy lokal posiada w³asny piec c.o.).
W zwi¹zku z planowanymi pracami remontowymi czêœci wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16
zaci¹gnê³a kredyt, który podlegaæ bêdzie sp³acie do 2036 roku.
W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten
cel bêdzie wynosi³a 2,60 z³/m2.
Przetarg odbêdzie siê 12 maja 2017 r. o godz. 1230 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 5 maja 2017 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemn¹ zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu
rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). 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,
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zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpowiadaj¹cy formie wnoszenia.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli
uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
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¿ 1 550,00 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), 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
w dniu 06.04.2017 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ od 12.04.2017 r. do 05.05.2017 r.
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 76/81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Sukcesy “Sfory”
Po miesiêcznej nieobecnoœci w naszej
sta³ej bazie spotkañ, jak¹ jest Restauracja
"KuŸnia", jej podwoje w kwietniu, zosta³y ponownie otwarte. Dlatego bez
przeszkód, w pierwszy kwietniowy poniedzia³ek nasze kulturalne spotkanie
dosz³o do skutku. Tym razem gildianie
spotkali siê w sk³adzie: Ma³gorzata
Krzywda, Stanis³awa Szulakowska,
Andrzej Bobik, Stanis³aw Horodecki,
Bogdan i Piotr Misikiewicz, Wies³aw
Wojciechowski. Ostatni wymieniony
zdominowa³ praktycznie spotkanie. Ze
wzglêdu na zawodowe obowi¹zki, chojnowianin od dziecka (obecnie mieszkaniec Lubina) rzadko odwiedza KuŸniê
Talentów. By³a zatem okazja, by bli¿ej
przyjrzeæ siê twórczoœci i dokonaniom
pana Wies³awa.

Maluje obrazy i tworzy ilustracje. Zagorza³y fan komiksów. Bierze udzia³ w konkursach plastycznych o zasiêgu ogólnopolskim. Liczne dyplomy œwiadcz¹ o docenieniu talentu tego artysty. Dostrzegli
to m.in. prof. Jan Miodek, minister kultury Piotr Gliñski oraz pewne wydawnictwo, które wypuœci³o na rynek "Supe³kowe £amig³ówki" dla dzieci, ozdobione ilustracjami naszego gildianina.
Zleceñ ma sporo, st¹d czas wolny to abstrakcja. Taki jest jednak los ka¿dego
wziêtego artysty.
Dla zmiany nastroju pojawi³ siê wiersz
pt. "Czas wiosny" specyficznie opisuj¹cy obecny okres pogodowo-przedœwi¹teczny.
Jest ju¿ zmiana w ekspozycji w naszej
Galerii. Zgodnie z zapowiedzi¹ s¹ to
zdjêcia Piotra Misikiewicza (chojnowskie czworonogi i Bogdana Misikiewicza (kultowe postaci polskiego rocka).

8 maja (poniedzia³ek ) nasze kolejne
spotkanie o godz. 18.00.
Oczywiœcie w "KuŸni Talentów".
pm; fot bm
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- 30 razy na podium
Srebrny medal Martyny Merunowicz
na Miêdzynarodowym Pucharze Polski
w Taekwondo Olimpijskim
Bydgoszcz Cup 2017
W dniach 25-26.03.2017 r. odby³ siê Miêdzynarodowy Puchar Polski w Taekwondo
Olimpijskim Bydgoszcz Cup 2017. Na
matach turnieju rywalizowa³o ponad 700
zawodników z Polski, Litwy, Czech, Bia³orusi, S³owacji i Irlandii. Rywalizacja
odby³a siê w formule walki sportowej Kyorugi przy u¿yciu elektronicznego systemu
liczenia punktów EBP firmy DaeDo. Reprezentacja LMKS "SFORA" Chojnów
w sk³adzie: M³odzicy Martyna Merunowicz, Micha³ Czatrowski i Kadet Eliza
Laskowska równie¿ zaciekle walczyli
o cenne punkty. Niestety jedynie Martynie
Merunowicz uda³o siê wywalczyæ srebrny
medal w kategorii M³odziczek +57 kg,
trzeba równie¿ podkreœliæ, i¿ Martyna startowa³a w wy¿szej kategorii wagowej ni¿
zazwyczaj, co by³o dla niej nie lada wyzwaniem. Micha³ Czatrowski startuj¹cy w kategorii M³odzik - 30 kg uleg³ swojemu przeciwnikowi w 1/8 fina³u zajmuj¹c 9 lokatê,
natomiast Eliza Laskowska startuj¹ca w kategorii wiekowej Kadet - 55 kg przegra³a
ze swoj¹ oponentk¹ w æwieræfinale plasuj¹c siê na 5 miejscu.

Ten wyjazd by³ bardzo cennym doœwiadczeniem dla naszych m³odych zawodników, którzy mogli walczyæ przy u¿yciu, na
co dzieñ niedostêpnego dla nich, sprzêtu
EBP (Electronic Body Protector) firmy
DaeDo, pokaza³ efekty dotychczasowego
treningu oraz uwidoczni³ niedoci¹gniêcia,
nad którymi bêdziemy ciê¿ko pracowaæ,
aby nastêpnym razem wypaœæ o wiele lepiej
na zmaganiach.
14 zawodników wraca z 10 medalami
z turnieju w Kórniku
1 kwietnia by³ dla naszych m³odych zawodników nie lada wyzwaniem, dla niektórych pierwsze zmagania na macie i sprawdzenie swojego ducha walki i rywalizacji.
I uda³o siê !
Kategoria Dzieci:
Julia Domañska 2 m w walkach,
Micha³ Kud³aty 2 m w walkach,
Karol Struski 3 m w walkach,
Gracjan Sitarz 3 m w walkach,
Franciszek Olszewski 3 m w walkach.

Kategoria m³odzików:
Martyna Merunowicz 2 m w walkach,
Micha³ Czatrowski 3 m w walkach.
Kategoria Kadet:
Eliza Laskowska 3 miejsce
Kategoria Masters +35:
Rados³aw Dyrkacz 2 m w walkach,
Krzysztof Domañski 3 m walkach
Wielki szacunek dla wszystkich, gratulacje za wygrane, z przegranych wyci¹gniemy naukê.
II turniej w ci¹gu jednego weekendu
Noc z soboty na niedzielê bardzo krótka,
ale reprezentacja LMKS SFORA 2 kwietnia wystartowa³a w I Kolejce Wielkopolskiej Ligi Taekwondo w Œwiêciechowie.
Weekend skoñczyliœmy z dorobkiem 20
medali w walkach i konkurencjach sprawnoœciowych.

Dzieci:
Fabian Merunowicz 3 m sprawnoœciówka.
Julia Domañska 2 m walki,
Micha³ Kud³aty 2 m walki,
Marcel Domañski 1 m i 3 m sprawnoœciówka,
Franciszek Olszewski 3 m walki,
Karol Struski 3 m walki
M³odzik:
Martyna Merunowicz 2 m walki, 3 m i 3
m sprawnoœciówka,
Konrad Ksiê¿yk 3 m walki,
Pawe³ Tarasiewicz 3 m walki, 2 m i 3 m
sprawnoœciówki.
Kadet:
Eliza Laskowska 2 m walki.
Junior:
Arkadiusz Domañski 2 m walki.
Gratulujê wygranych tych du¿ych i ma³ych, ka¿da potyczka to ogromna nauka dla
nas wszystkich. Przygotowujemy siê do
kolejnych zawodów, które ju¿ niebawem.
trener - Yevgen Nikitin
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MA£¯EÑSKIE PORACHUNKI
21.04.2017 o godz. 17:00
22.04.2017 o godz. 17:00
Ib i Edward maj¹ ju¿ doœæ swoich ¿on oraz dotychczasowego
¿ycia i chêtnie zakosztowaliby na nowo swobody. Przy
kieliszku snuj¹ misterny plan, a potem wynajmuj¹ p³atnego
zabójcê, który ma im pomóc odzyskaæ wolnoœæ...
WSZYSTKO ALBO NIC
21.04.2017 o godz. 19:00
22.04.2017 o godz. 19:00
To historia Lindy, która odk³ada na wiecznoœæ marzenia o
karierze literackiej i sprzedaje harlekiny w ciasnej, ale w³asnej
ksiêgarni. Sfrustrowana brakiem faceta i otoczona przez rozerotyzowanych przyjació³, swoje poszukiwania mi³oœci koñczy
na Jakubie, cynicznym i wyrachowanym biznesmenie, który
rozgrywa tê znajomoœæ niczym partiê szachów...

GHOST IN THE
SHELL
28.04.2017
o godz. 17:00 i 19:00
To rzecz zawieszona na
granicy ekstrawaganckiego
kina akcji oraz fantastyki
naukowej z ambicjami, o
ni¿szej temperaturze i wolniejszym rytmie ni¿ wiêkszoœæ hollywoodz kich superprodukcji.

ZAJ¥C MAX RATUJE WIELKANOC
22.04.2017 o godz. 15:00
Maksa poznajemy na bruku wielkiego miasta, gdzie w czapce
nasuniêtej na uszy i têgimi rapsami na ustach próbuje zwi¹zaæ
koniec z koñcem. Synonimem spo³ecznego awansu jest dla
niego cz³onkostwo w ulicznym gangu, lecz tu¿ za rogiem, w
pobliskim lesie, kryje siê zupe³nie inny œwiat; baœniowa
kraina...

MASZ POMYS£ NA BIZNES? ZG£OŒ SIÊ DO NAS! DOTACJA NA ZA£O¯ENIE W£ASNEJ FIRMY
(max. 34 000,00 z³)

JEŒLI JESTEŒ:
osob¹ po 30 roku ¿ycia pozostaj¹c¹ bez zatrudnienia i mieszkasz na terenie powiatów: górowski, jaworski,
jeleniogórski ziemski, legnicki ziemski, polkowicki, z³otoryjski
oraz znajdujesz siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. spe³niasz jedno z poni¿szych kryteriów:
* jesteœ kobiet¹,
* jesteœ osob¹ po 50 roku ¿ycia,
* jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹,
* jesteœ osob¹ d³ugotrwale bezrobotn¹ (powy¿ej 12 m-cy),
* jesteœ osob¹ o niskich kwalifikacjach (masz wykszta³cenie co najwy¿ej œrednie),

TO ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W PROJEKCIE:
"W£ASNA FIRMA INWESTYCJ¥ W SUKCES"
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
- poradnictwo zawodowe
- szkolenia i doradztwo dot. zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
- dotacjê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (œrednio 22 000 z³)
Wiêcej informacji w biurze projektu:
- wsparcie pomostowe (œrednio 1000 z³/m-c) przez 12 m-cy
Agencja
Rozwoju Spo³ecznego "ARS" Sp. z o.o.
od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci
ul. Koœciuszki 25/1, 59-220 Legnica
Tel. 533-334-034
Mail: rekrutacja@arslegnica.pl, www.arslegnica.pl
Projekt "W³asna firma inwestycj¹ w sukces" jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 wspó³finansowany przez UE w ramach EFS.
Dofinansowanie z UE: 1 935 112,00 PLN
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale

Sprzedam mieszkanie w Okmianach. w³asnoœciowe 2 pokojowe
o pow. 61,30m2, cena 75 000z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 667-797-626. (0959)
Sprzedam dom w Michowie - mo¿na przeznaczyæ na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ o pow. 0,38ar. Wiadomoœæ: tel. 794-908-509. (2064)
Sprzedam atrakcyjne dzia³ki budowlane w Michowie o pow. 10 ar,
s¹ media. Wiadomoœæ: tel. 794-118-134. (2063)
Posiadam do wynajêcia mieszkanie 2.pokojowe w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 664-439-197. (03711)
Do wynajêcia mieszkanie w Jaroszówce - 3 pokoje z kuchni¹,
wc, ³azienk¹, balkon - ³¹cznie 76m2, gara¿, piwnica u¿ytkowa,
dzia³ka 5 arów. Wiadomoœæ: tel. 606-832-852. (04730)

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ: te. 600-124-919.
(04118)

Sprzedam dzia³kê pod gara¿ na ul. Zielonej, 19m2, nr 20/52,
pe³na dokumentacja, cena 6 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 725-294-703.
(04430)

Inne

Wynajmê gara¿ blaszany, okolice Rynku za 200 z³/m-c lub
gara¿ murowany du¿y, wysoki 28m2 z nadbudówk¹ - mo¿liwoœæ
przechowywania ró¿nego rodzaju sprzêtu za 400 z³/m-c.
Wiadomoœæ: tel. 608-572-936. (1625)
Sprzedam skrzypce du¿e i ma³e oraz akordeon Weltmeister (120
basów, 11 registrów). Wiadomoœæ. tel: 794-354-502. (0998)

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 14, po³o¿onego w klatce 4 budynku piêciokondygnacyjnym, trzyklatkowym, ca³kowicie podpiwniczonym, bez poddasza przy ul. Grunwaldzkiej 2, 4, 6 w Chojnowie, na
dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/10 o pow. 1432 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do 13.08.2103 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023705/6.

Zarz¹dzeniem Nr 28/2016 Burmistrza
Miasta Chojnowa z 3 marca 2016 r. w/w
lokal zosta³ przeznaczony do sprzeda¿y
w formie przetargu.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Na podstawie ceny osi¹gniêtej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz
z udzia³em w czêœciach wspólnych budynku oraz cena za udzia³ w u¿ytkowaniu
wieczystym nieruchomoœci gruntowej,
z zachowaniem proporcji wynikaj¹cych
z ceny wywo³awczej.
Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % u³amkowej
ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 %
u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31
marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w dniu sprzeda¿y.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako
lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002
Rady Miejskiej w Chojnowie z 30 stycznia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego
Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.) ujêta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. W ewidencji gruntów
dzia³ka oznaczona jest symbolem B - tereny
mieszkaniowe. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê 12 maja 2017 r.
o godz. 1000 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
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nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do 5 maja 2017 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 dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy
ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
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, uniewa¿nienia lub zakoñczenia
wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzoziemiec
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez
cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz.
1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca
winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów
cytowanej wy¿ej ustawy.
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¿
500,00 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 (Dz. U.z 2016r. poz. 2147 t.j.),
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 24.05.2016 r., drugi 18.08.2016 r.,
trzeci 25.10.2016 r., czwarty 16.12.2016 r.,
pi¹ty 15.02.2017 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ od 12.04.2017 r.
do 05.05.2017 r. w godz. 1000 do 1400 klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76/8188-370. 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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 1
miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:

Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿ytkowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do
drogi publicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi
wewnêtrzne o nawierzchni utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹,
jako u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej.
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czerwca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172,
poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN
i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy
dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10
przebiega sieæ uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce nr 43/19 przebiega
korytarz napowietrznej linii energetycznej SN
(20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni,
w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³ki,
swobodny do niej dostêp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli
projektowana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci, prze³o¿y j¹ na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
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Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie
istniej¹cego zainwestowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca przejmie
nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym
istniej¹cym w dniu podpisania protoko³u.
W przypadku wzrostu wartoœci nieruchomoœci
z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê 12 maja 2017 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl.
Zamkowy 1.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub dokument
œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
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, uniewa¿nienia lub
zakoñczenia wynikiem negatywnym, w sposób
odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci
ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu do 5 maja 2017 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowodzie wp³aty.

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).
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.
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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), 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¿ nieruchomoœci
odby³ siê 30.08.2016 r., drugi 07.10.2016 r.,
trzeci 16.12.2016 r., czwarty 17.02.2017 r.
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

Rozœpiewane Nutki 2017

Bruno Szwajka - 5 lat
Trenuje pi³kê no¿n¹ w Chojnowiance, w niedziele jeŸdzi na
rowerku, lubi lody i spacery z suni¹ Misi¹.

fot.: moksir; chojnow.pl; gazeta chojnowska

