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Dla kolegów bryd¿ystów
15 lutego, w sali klubowej Domu Schrama odby³ siê turniej bryd¿owy,
w którym udzia³ wziê³o 16 par.

Wspólny dach nad g³ow¹
Remonty dachów, to jedne z wa¿niejszych
inwestycji w sferze komunalnej.

PPU „Narzêdziowiec” Sp. z o.o. - tradycja z przysz³oœci¹
To jedna z tych firm, które maj¹ wieloletni¹ tradycjê
i od lat funkcjonuj¹ w chojnowskim krajobrazie.

Dom Dziecka w Chojnowie
Z pocz¹tkiem marca, w budynku by³ego internatu przy ul. Sobieskiego
powiat uruchamia Dom Dziecka.

Sportowe zmagania
Trwa sezon rozgrywek gier zespo³owych. Nasi reprezentanci
przechodz¹ kolejne etapy kwalifikacji.

Dzieñ Chorego w Parasolu
13 maja 1992 roku Jan Pawe³ II ustanowi³ Œwiatowy Dzieñ Chorego.
Œwiêto, od lat celebruje „Niebieski Parasol”.

Spotkajmy siê w „Czwórce”
Dzieci ze œwietlicy SP 4 goœci³y m³odsze kole¿anki i kolegów
z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3.
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Monety na Allegro
Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 132/2012
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
3.12.2012 r. informujemy, ¿e rozpoczê³a siê
sprzeda¿ srebrnych monet niemieckich III
Rzeszy - skarb chojnowski”, które zosta³y
znalezione w 1992 r. w Chojnowie podczas
wykonywanych prac ziemnych.

Sprzeda¿ prowadzona jest w formie licytacji
za poœrednictwem portalu internetowego Allegro.
Kolejne monety bêd¹ wystawiane sukcesywnie w kompletach oraz pojedynczo.
Jak znaleŸæ aukcje na Allegro:
- w opcji “wyszukiwanie zaawansowane”
wpisaæ nick u¿ytkownika: umch
- lub w opcji “wyszukiwanie zaawansowane”
wpisaæ lokalizacjê: Chojnów
- lub wybraæ link do jednej z aukcji i tam wybraæ
opcjê: wszystkie przedmioty sprzedaj¹cego.
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* W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem osób
doros³ych zajêciami z podstaw obs³ugi komputera informujemy, ¿e zajêcia w Pracowni
Komputerowej MOKSiR w Domu Schrama
(sala nr 12) odbywaæ siê bêd¹: w poniedzia³ki
- 10.00 - 11.00; we wtorki - 12.00 - 13.00;
w œrody - 14.00 - 15.00.
Chêtnych prosimy o zapisy u prowadz¹cej pracowniê. Tam te¿ mo¿na uzgadniaæ ewentualne inne dni i godziny spotkañ.
* Na 1 marca zaplanowano miejski etap
wojewódzkiego konkursu recytatorskiego
Pegazik. Tego dnia w sali klubowej Domu
Schrama, od godz. 16.00 prezentowaæ siê bêd¹
laureaci etapu szkolnego - szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poezj¹, proz¹ i interpretacj¹ m³odych recytatorów.
* 16 marca 2013 r. zapraszamy do sali edukacyjnej Domu Schrama na kolejn¹ edycjê
Kiermaszu Wielkanocnego. Twórców
i rzemieœlników chc¹cych zaprezentowaæ swoje
wyroby prosimy o kontakt z sekretariatem
MOKSiR /tel. 76-81 88 621/. Pocz¹tek kiermaszu - godz. 10.00.

Podziêkowania od Owsiaka
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu;
1) w dniach od 12.02.2013 r. do 05.03.2013 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Witosa 30, ul. Kolejowej 27, 29, ul. Mickiewicza 12, ul. Piotra Skargi 14 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 lutego 2013 r. Nr 15/2013.
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 26.03.2013 r.

Podczas styczniowego fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, na chojnowskiej
scenie wyst¹pi³o kilkoro wykonawców, którym kilka dni temu Jurek Owsiak wys³a³ oficjalne podziêkowania. Takie same otrzyma³
organizator i wolontariuszki. To mi³e, ¿e doceniono zaanga¿owanie niewielkiej, lokalnej
spo³ecznoœci. Ten mi³y gest sprawi zapewne,
¿e wszystkim im bêdzie siê nadal „chcia³o,
chcieæ”.
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Informacja
dla wieczystych u¿ytkowników gruntu
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina,
i¿ z dniem 31 marca 2013 roku up³ywa
termin uiszczania op³at z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego gruntu.
Wp³at mo¿na dokonywaæ
w kasie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
lub na rachunek bankowy
URZ¥D MIEJSKI W CHOJNOWIE
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
13 8644 0000 0001 4906 2000 0020

Kalendarz imprez miejskich
marzec

W drewnie d³ubane
Po zajêciach w glinie i innych “miêkkich”
tworzywach przyszed³ czas na drewno...
Cz³onkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
pobieraj¹ce naukê w grupie Ireneusza Józefczuka
rozwijaj¹ warsztat artystyczny i obecnie pracuj¹ nad wyrobami w drewnie. Spod ich sprawnych d³oni i zwinnego d³uta, z drewnianych
bloków ju¿ wy³aniaj¹ siê pewne kszta³ty.
Pierwsze efekty obrazuj¹ zdjêcia zamieszczone

MOKSiR zaprasza
* MOKSiR od niedawna organizuje kursy
jêzyków obcych. Rozpoczê³y siê ju¿ zajêcia
z jêzyka angielskiego, trwaj¹ zapisy na jêzyk
niemiecki. Ze wzglêdu na spore zainteresowanie, tworzy siê tak¿e kolejna grupa jêzyka
angielskiego.
Kursy prowadzone s¹ na poziomie podstawowym, z za³o¿enia adresowane do osób
starszych, ale wiek nie jest tu wymogiem.
Ka¿dy zainteresowany mo¿e korzystaæ z zajêæ.
O szczegó³y pytaæ nale¿y w sekretariacie
MOKSiR, pod numerem tel. 76 8188621.

W darze
W odpowiedzi na apel Nadleœnictwa Z³otoryja
cz³onkinie pracowni malarskiej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, panie Anna Tarkowska
i Kazimiera Laskowska przekaza³y swoje
prace na aukcjê, z której dochód wspomo¿e
sparali¿owanego Tomasza Surmê. Wierzymy,
¿e malowane sercem prace, estetycznie
oprawione i przekazane na szczytny cel, znajd¹
nabywcê i wspomog¹ chorego Tomasza.

na stronie http://www.moksir.chojnow.eu.
Motywy roœlinne, zwierzêce, portrety nabieraj¹
kszta³tów i ducha. MOKSiR zapowiada wystawê rzeŸb na wiosnê.

1 marca - Etap miejski konkursu recytatorskiego “Pegazik” - Dom Schrama
4 marca - P³ywanie: Mistrzostwa Miasta
Szkó³ Podstawowych klas I - VI - basen
4-8 marca - Warsztaty Wielkanocne - muzeum
8 marca - Fina³ Tanecznej Listy Przebojów
- MOKSiR
8 marca - Kobietom o Kobietach “Seniority”
z U3W /wieczór poetycki/ - Dom Schrama
13 marca - Badminton - turniej rodzinny hala SP 4
16 marca - Konkurs Piosenki “Rozœpiewane
nutki” - Dom Schrama,
16 marca - Wiosenny Kiermasz Œwi¹teczny
- Dom Schrama
23 marca - Pi³ka Rêczna: Wojewódzki
Turniej o “PUCHAR WIOSNY” - PZS
23 marca - Dekoracje Wielkanocne- zajêcia
plastyczne dla dzieci - MBP
marzec - kwiecieñ - “Ka¿dy ma prawo do
sukcesu” , wystawa prac plastycznych uczniów
ze Szko³y Podstawowej Nr 4 wykonanych
w ramach projektu “Ka¿dy ma prawo do sukcesu”

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Chojnowskie rozmaitoœci
W sprawie PIT-ów

P ocz¹wszy

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 6 miasta
Chojnowa przy ul. S³owiañskiej (w rejonie ul. £u¿yckiej):

od 13 marca w ka¿d¹ kolejn¹

œrodê, a¿ do koñca kwietnia, w Urzêdzie Miejskim, wzorem lat poprzednich, uruchomiony
zostanie punkt przyjmowania druków rocznego zeznania podatkowego. W pokoju nr 5
(parter), od godziny 8.00 do godz. 15.00 pracownik Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowa³ i jednoczeœnie sprawdza³ prawid³owoœæ
wype³nionych dokumentów.

Zapraszamy na kryt¹ p³ywalniê
w Chojnowie
Godziny otwarcia:
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7:00 do 22:00
- sauna od godz. 16:00; sobota od 10:00 do 22:00 - sauna od 10:00;
niedziela od 8:00 do 22:00 - sauna od 8:00.
Oferta
* basen p³ywacki o wymiarach 12,5 m x 25,0 m
* basen rekreacyjny z rw¹c¹ rzek¹, hydromasa¿em
i wodnym gejzerem
* 2 wanny jacuzzi
* sauna fiñsk¹
* sauna parow¹
* ³¹ka solarn¹
* prysznic wra¿eñ
Cennik
Hala basenowa
- doroœli - 8, 00 z³/h (dop³ata za ka¿de rozpoczête 6 minut - 80 gr.)
- dzieci, m³odzie¿ szkolna, studenci do 25 roku ¿ycia - 6,00 z³/h
(dop³ata za ka¿de rozpoczête 6 minut - 60 gr.)
- bilety rodzinne (minimum 3 osoby) „2+1” lub „1+2” - 6,00 z³/h
od osoby (dop³ata za ka¿de rozpoczête 6 minut - 60 gr.)
- basen+sauna - 12,00 z³ (dop³ata za ka¿de rozpoczête 6 minut 1,20 gr.)

z Karnet 50 z³ - wartoœæ 55 z³; okres wa¿noœci 30 dni
z Karnet 100 z³ - wartoœæ 115 z³; okres wa¿noœci 60 dni
z Karnet 200 z³ - wartoœæ 240 z³; okres wa¿noœci 90 dni
z Karnet 600 z³ - wartoœæ 750 z³; okres wa¿noœci 180 dni
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
26 marca 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 20 marca
2013 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-wym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg,
zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 540,00 z³ - dot.
dz. 185/13, 500,00 z³ - dot. dz. 185/14, 590,00 z³ - dot. dz. 185/18,
530,00 z³ - dot. dz. 185/19 i 520,00 z³ - dot. dz. 185/20. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 czerwca 2012 r.,
drugi 5 wrzeœnia 2012 r., trzeci 23 paŸdziernika 2012 r., czwarty
12 lutego 2013 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wspólny dach nad g³ow¹
Remonty dachów w naszym mieœcie, podobnie jak w innych miastach,
to jedne z wa¿niejszych inwestycji w sferze komunalnej.
Dach budynku jest czêœci¹ nieruchomoœci wspólnej, s³u¿y wszystkim
w³aœcicielom, nawet tym, których lokale bezpoœrednio z nim nie
s¹siaduj¹. Oznacza to, ¿e koszty utrzymania i remontu dachu obci¹¿aj¹ wszystkich cz³onków wspólnoty w wysokoœci proporcjonalnej do
wielkoœci udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej. Wynika to z art. 12
ust. 2 , a tak¿e z art. 207 .
O remoncie dachu, jako czêœci wspólnej budynku, decyduj¹ w³aœciciele lokali mieszkalnych i u¿ytkowych. W budynku do 7 lokali
(wspólnota ma³a) decyzjê podejmuj¹ jednog³oœnie wszyscy w³aœciciele. Je¿eli lokali jest wiêcej ni¿ 7 (wspólnota du¿a) decyzje podejmuje siê wiêkszoœci¹ g³osów. W przypadku braku zgody w³aœcicieli
w ma³ej wspólnocie lub zaskar¿enia podjêtej uchwa³y w sprawie
remontu przez w³aœcicieli we wspólnocie du¿ej, sprawy rozstrzygane
s¹ przez s¹dy.
W budynkach stanowi¹cych 100% w³asnoœci gminy decyzjê o remoncie dachu podejmuj¹ s³u¿by techniczne - w przypadku naszego miasta
- Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zdarza siê, ¿e w³aœciciele mieszkaj¹cy na ni¿szych kondygnacjach nie
wyra¿aj¹ zgody na remont dachu. Czêsto nie rozumiej¹, czy raczej nie
chc¹ zrozumieæ, zasadnoœci remontu, nie dostrzegaj¹ problemu
s¹siadów z wy¿szych piêter, kieruj¹ siê osobistymi wzglêdami finansowymi i odmawiaj¹ zgody na konieczny remont. W takiej sytuacji
pozostaje tylko s¹dowe rozstrzygniêcie sporu.
W Chojnowie, raczej do takich zdarzeñ nie dochodzi. Mamy ponad
240 obiektów wspólnotowych i ok. 60 budynków gminnych. Czêœæ

z nich wymaga remontów, niemniej na przestrzeni kilku ostatnich lat
wiele takich remontów wykonano.
W 2012 roku na podstawie podjêtych przez wspólnoty mieszkaniowe
uchwa³ na wykonanie kapitalnych remontów dachów
- w ramach prac zleconych tj. wykonawcy wy³onieni w procedurze
przetargu nieograniczonego lub w drodze zapytania ofertowego
przeprowadzono prace na 9 budynkach,
- zlecono wykonanie projektów budowlanych i przygotowano proceduralnie do realizacji - 5 budynków,
- rozpoczêto procedury na wy³onienie wykonawców na kapitalne
remonty dachów bez koniecznoœci zlecania projektu budowlanego
w oparciu o kosztorysy inwestorskie sporz¹dzone przez ChZGKiM 5 budynków,
- dla 2 budynków stanowi¹cych 100% gminy zlecono opracowanie
dokumentacji budowlanej oraz wykonano kapitalny remont dachu
ceramicznego i dachu papowego w jednym budynku,
- trwaj¹ procedury polegaj¹ce na wy³onieniu wykonawców na kapitalny remont dachu - 4 budynki.

Chojnowskie impresje filmowe
Bez rozbudowanej fabu³y i zbêdnych dialogów, za to z wizjonerskim
przekazem i artystycznym kolorytem - tak podsumowaæ mo¿na efekt
pierwszej edycji chojnowskiego Konkursu Filmowego “Chojnowskie
Impresje”.
- Konkurs, któremu patronuje portal chojnow.pl, Biblioteka Miejska
w Chojnowie oraz Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika og³oszony
zosta³ w minionym roku szkolnym - mówi pomys³odawca Andrzej
Urban, dyrektor Gimnazjum nr 2. - Udzia³ móg³ wzi¹æ w nim ka¿dy
mieszkaniec miasta i gminy Chojnów. Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki filmowej oraz promocja naszej najbli¿szej okolicy.
Uczestnicy mieli za zadanie nakrêciæ film nie przekraczaj¹cy 5 minut,
którego treœæ zwi¹zana bêdzie z Chojnowem lub naszymi najbli¿szymi
okolicami. Forma dopuszcza³a du¿¹ dowolnoœæ jeœli chodzi o temat,
sposób przekazu treœci - zadanie g³ówne to zainteresowaæ widza. I tak
wœród filmów mamy reporta¿e oraz filmy fabularne i fabularyzowane,
których treœæ i twórcy zwi¹zani s¹ z Chojnowem.
20 lutego w Domu Schrama odby³a siê uroczysta gala konkursu
po³¹czona z prezentacj¹ filmów. Publicznoœæ obejrza³a 9 pozakonkursowych i 6 konkursowych projekcji. Wczeœniej filmy poddane by³y
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ocenie przez 14.osobowe jury. Podczas gali og³oszono werdykt
i wrêczono nagrody. Najwy¿sze uznanie w oczach sêdziów zdoby³
film Bartka Gajdy i Kacpra Majocha pt. “CHORROR”. Byli uczniowie
Gimnazjum nr 2 zdobyli tym samym nagrodê g³ówn¹. Autorzy tego
obrazu zostali dodatkowo uhonorowani nagrod¹ Rady Miejskiej Chojnowa.
Przyznano tak¿e dwa wyró¿nienia - Rafa³owi Wyciszkiewiczowi za
„W Chojnowie nic siê nie dzieje” oraz £ukaszowi Kindlowi i Kamilowi
Balickiemu za film pt. „Chojnów.
Laureaci otrzymali cenne nagrody - ró¿nej klasy kamery cyfrowe,
nagrody ksi¹¿kowe, pi³ki no¿ne i pami¹tkowe statuetki.
Wszystkie filmy obejrzeæ mo¿na na chojnow.pl i you tube. Amatorskie
produkcje byæ mo¿e nie s¹ najwy¿szych lotów, ale bior¹c pod uwagê
wiek i doœwiadczenie twórców oraz ich mo¿liwoœci techniczne,
a przede wszystkim pasjê pocz¹tkuj¹cych filmowców - naszym zdaniem
obrazy s¹ godne polecenia. Tym bardziej, ¿e odkrywaj¹ prawdê,
której na co dzieñ nie dostrzegamy.
Organizator serdecznie dziêkuje wszystkim zaanga¿owanym w przygotowanie konkursu i gali fina³owej oraz sponsorom - burmistrzowi
Chojnowa Janowi Serkiesowi, wójtowi Mieczys³awowi Kasprzakowi,
przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Janowi Skowroñskiemu,
Barbarze Landzberg - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oraz portalowi chojnow.pl .
eg

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Dzieñ Chorego w Parasolu
lat temu, dok³adnie 13 maja 1992 roku Jan Pawe³ II ustanowi³
Œwiatowy Dzieñ Chorego. Obchody tego œwiêta wyznaczono
na 11 lutego, gdy¿ tego dnia w 1984 r. og³oszono pierwszy w dziejach
Koœcio³a List Apostolski Jana Paw³a II „Salvifici doloris”, poœwiêcony
wartoœci ludzkiego cierpienia.
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List Apostolski Jana Paw³a II „Salvifici Dolores odnosi³ siê do ewangelicznej nauki o cierpieniu i zachêca³ „do dialogu, spotkania i wspó³pracy
w budowaniu spo³ecznoœci, która poprzez troskê o cierpi¹cych bêdzie
czyniæ postêpy na drodze sprawiedliwoœci, wolnoœci, mi³oœci i pokoju”.
W tym roku przewodni¹ myœl¹ obchodów by³o has³o „IdŸ, i ty czyñ podobnie!” przywo³uj¹ce biblijn¹ przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie.
eg

Ten dzieñ to okazja do pochylenia siê nad tymi, którzy w sposób szczególny w swoim ¿yciu doœwiadczaj¹ bólu i cierpienia. W intencji ludzi
chorych w wielu koœcio³ach i kaplicach szpitalnych odprawiane s¹
Msze œwiête, udzielany jest tak¿e sakrament chorych.
Œwiêto, od lat celebruje „Niebieski Parasol”. Tegoroczne uroczystoœci
tradycyjnie rozpoczêto w kaplicy Msz¹ œw., któr¹ koncelebrowali
ks. Marek Osmulski i ks. Piotr GóŸdŸ.
Uroczysty obiad dla pensjonariuszy i goœci zaproszonych by³ niecodzienn¹
okazj¹ do spotkania cierpi¹cych ze wspomagaj¹cymi. Nastrój tej
chwili nada³ krótki program artystyczny przygotowany przez Gosiê
Szklarz i akompaniuj¹cego jej na gitarze Dariusza Matysa.

Dom Dziecka w Chojnowie
Z pocz¹tkiem marca w Chojnowie uruchomiony zostanie Dom Dziecka. Placówka mieœciæ siê bêdzie w budynku by³ego internatu PZS
przy ul. Sobieskiego.
Obecnie w obiekcie dobiegaj¹ koñca prace
remontowe, doposa¿ane s¹ pokoje. Schronienie i opiekê znajdzie tu 14 dzieci.
- Zadania w zakresie pieczy zastêpczej powiat
ma w swoich obowi¹zkach - mówi wicestarosta
Lilia Walasek. Funkcjonuj¹cy na terenie
powiatu Dom Dziecka w Golance Dolnej nie
zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Nale¿a³o
podj¹æ decyzjê czy umieszczamy dzieci w placówce poza powiatem czy uruchamiamy
w³asn¹. Zadecydowa³a ekonomia. Finansowanie
naszego dziecka w s¹siednim powiecie jest
zdecydowanie dro¿sze ni¿ utrzymanie we w³asnym. St¹d postanowienie o przystosowaniu
dwóch piêter budynku, w którym od niedawna
funkcjonuje tak¿e Œrodowiskowy Dom Samopomocy.
Pomieszczenia sanitarne, kuchenne, gospodarcze, administracyjne, szeœæ 2-3 osobowych
pokoi, œwietlica, jadalnia, to zaplecze przygotowane dla czternaœciorga dzieci w ró¿nym
wieku i wykwalifikowanej kadry.
Prowadzenie domów dziecka jest zadaniem
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w³asnym powiatu z zakresu pieczy zastêpczej.
Starosta wykonuje je za poœrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Finansowanie w g³ównej mierze tak¿e spoczywa na powiecie. Od niedawna jednak
znowelizowane przepisy nak³adaj¹ obowi¹zek
partycypowania w kosztach utrzymania dziecka
gminy w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce jego
zamieszkania.

Gimnazjum nr 1, gdzie mieœci siê m.in. szkolna
sto³ówka, funkcjonowa³ dom dziecka za³o¿ony
przez Fundacjê Peipego.
eg

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e instytucja tego typu
w naszym mieœcie, to novum. Tymczasem
z naszych informacji wynika, ¿e 116 lat temu
- w roku 1897 roku, w obecnym budynku

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu
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Nasze talenty
***
£ukasz Sypieñ spe³nia marzenia
Ka¿dy kto wierzy³ w mrówcz¹ pracowitoœæ
i s³owiañsk¹ cierpliwoœæ £ukasza Sypienia

mo¿e zatem mówiæ o swoim pierwszym profesjonalnym nagraniu - nie tylko materia³u
p³ytowego, ale i teledysku. To jeden z kolejnych kroków do muzycznej kariery.

Poszukiwany
28 stycznia 2013 roku w Goliszowie oko³o
godziny 18 zagin¹³ piesek rasy Shih-tzu. Wabi
siê Kuki. Ma oko³o 9 miesiêcy, czarno-bia³e
umaszczenie i charakterystyczne d³ugie uszy.
Piesek wybieg³ na drogê i nie wróci³. Nigdy
nie by³o podobnych sytuacji, poniewa¿ piesek
boi siê oddalaæ daleko od domu bez swoich
w³aœcicieli. By³ kilka dni po wizycie u fryzjera, by³ ostrzy¿ony na krótko. Teraz mo¿e
wygl¹daæ nieco inaczej poniewa¿ sierœæ na
pewno bêdzie d³u¿sza. Bardzo prosimy
o pomoc!
ZA WSKAZANIE GDZIE JEST PIESEK
BARDZO WYSOKA NAGRODA !
Je¿eli zawua¿y³eœ, ¿e Twój s¹siad ma nowego
pieska podobnego do Naszego zadzwoñ pod
nr tel.: 725-348-849 lub 783-830-982.

w osi¹ganiu wymarzonego celu, z pewnoœci¹
siê nie zawiód³. Ten m³ody i zdolny chojnowski wokalista w³aœnie doszed³ do bram
komercyjnego sukcesu. Po uczestnictwie
w programie “Bitwa na g³osy” (cz³onek
dru¿yny Kamila Bednarka) tzw. przyczó³ek
marzeñ zosta³ zdobyty. Nie osiadaj¹c na laurach, trzeba by³o dzia³aæ dalej. Kolejnym
etapem by³ casting do nowego polskiego
boysbandu. £ukasz rywalizowa³ z wieloma
równie zdolnymi. Oceniano nie tylko sztukê
wokaln¹, emisjê g³osu, czystoœæ œpiewania,
artykulacjê czy znajomoœæ nut, ale przede
wszystkim osobowoœæ i wyrazistoœæ oraz
sceniczny charakter. £ukasz Sypieñ wszystko
to zaliczy³ pozytywnie i znalaz³ siê w czwórce szczêœliwców. Rozpoczêto sesjê nagraniow¹. Efekt pracy studyjnej us³yszymy na
wiosnê. P³yta uka¿e siê najprawdopodobniej
na prze³omie maja i czerwca. Czy piosenki
LOOKING 4 podbij¹ serca fanek i list przebojów? Gwarancj¹ jest to, ¿e materia³ na
debiutancki kr¹¿ek stworzyli i nagrywali muzycy Kasi Wilk. Bêdziemy wiêc mieli do czynienia z pop-rockiem? Wkrótce siê przekonamy. Pilota¿owy klip boys bandu ju¿ niebawem w TV.

***
Têgi umys³ Dawida Laskowskiego
Pod koniec grudnia Szkolna Akademia Wiedzy
og³osi³a Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy SEZAM, skierowany do uczniów klas
III-VI szko³y podstawowej i do gimnazjalistów. Uczestnicy rozwi¹zuj¹ testy z wybranego przedmiotu - jêzyka polskiego, matematyki, jêzyka agielskiego, jêzyka niemieckiego, przyrody i historii. Doœæ licznie w tym
konkursie zaznaczyli siê uczniowie chojnowskiej Szko³y Podstawowej nr 4. Z dum¹
donosimy, ¿e królow¹ nauk najlepiej
opanowa³ uczeñ klasy Va Dawid Laskowski.

Pejza¿e Wójcika
Muzeum Regionalne w najbli¿szy pi¹tek
(22 lutego) otwiera wystawê pt. „Franciszek
Wójcik MALARSTWO”.
Urodzony w Wojciechowie w 1903 roku artysta, od czasów II wojny œwiatowej, kiedy to
osiedli³ siê w Zakopanem, a¿ do œmierci
w 1984r., by³ jednym z najaktywniejszych
malarzy pracuj¹cych pod Tatrami.
Mia³ ponad 50 wystaw indywidualnych
w kraju i za granic¹, bra³ udzia³ w kilkudziesiêciu okrêgowych i ogólnopolskich wystawach
zbiorowych, by³ cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace cieszy³y siê spor¹ popularnoœci¹, za swoj¹ twórczoœæ by³ kilkakrotnie wyró¿niany.
Zapraszamy!

***
Debiut Gosi Szklarz
Swoje marzenia, spe³nia tak¿e Ma³gorzata
Szklarz - wokalistka, któr¹ czêsto us³yszeæ
mo¿na na chojnowskiej scenie. Gosia latem
ubieg³ego roku uczestniczy³a w warsztatach
organizowanych przez Fundacjê M³odzi
Artyœci, wspieraj¹c¹ talenty wokalne. Intensywne lekcje œpiewu, aktorstwa, pracy przed
kamer¹, zaowocowa³y wideoklipem i p³yt¹
uczestników warsztatów. Chojnowianka
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M³ody chojnowianin nie tylko zaj¹³ najwy¿sze, pierwsze miejsce w kraju, ale zdoby³
maksymaln¹ liczbê konkursowych punktów.
W najbli¿szym numerze postaramy siê
zamieœciæ wywiad z krajowym laureatem.
pm; eg
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M³odzi - przedsiêbiorc(z)y
Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê
zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakultetów,
niestety nie daj¹ gwarancji zatrudnienia w wyuczonym
zawodzie. W takiej sytuacji wielu z nich podejmuje
ryzykown¹ decyzjê o przejêciu spraw w swoje rêce
i za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

O takich ludziach - mieszkañcach Chojnowa - piszemy.
Cykl artyku³ów prezentuje m³odych „przedsiêbiorczych-przedsiêbiorców”, którzy udowadniaj¹, ¿e
chcieæ to móc.
Liczymy, ¿e odezw¹ siê kolejni odwa¿ni, którzy podziel¹
siê swoimi biznesowymi doœwiadczeniami.

PPU „Narzêdziowiec” Sp. z o.o.
- tradycja z przysz³oœci¹
Narzêdziowiec, to jedna z tych firm w naszym
mieœcie, które maj¹ wieloletni¹ tradycjê i od lat
funkcjonuj¹ w chojnowskim krajobrazie.
W przypadku tego przedsiêbiorstwa - od lat
dwudziestu, ale od kilkunastu miesiêcy zarz¹d
sprawuje tu dwóch „m³odych przedsiêbiorczych”.
Z prezesem Andrzejem Przytarskim i jego
zastêpc¹ Rafa³em Bajerem nasza Gazeta rozmawia³a krótko po objêciu przez nich kierownictwa.
Wtedy jeszcze trudno by³o rozmawiaæ o kondycji firmy, pierwszych decyzjach, wra¿eniach…
Jak dziœ, po pó³torarocznej pracy, postrzegaj¹
swoje pocz¹tki?
- Jesteœmy ambitni, lubimy wyzwania, ale mamy
te¿ œwiadomoœæ, ¿e pocz¹tki nigdy nie s¹ ³atwe
- twierdz¹ zgodnie. - Zak³ad, który funkcjonuje od 20 lat, tak naprawdê dawno temu przesta³
siê rozwijaæ, inwestowaæ - stan¹³ w miejscu,
a to gospodarcze samobójstwo.
Pierwsze dzia³ania nowego zarz¹du dotyczy³y
zmian organizacyjnych, kadrowych i strukturalnych. Innowacji wymaga³a administracja,
dzia³ techniczny, park maszynowy i system
informatyczny. Zatrudniono kadrê techniczn¹
- 4 techników, g³ównego in¿yniera, mechanika,
okrojono stanowiska biurowe, zweryfikowano kwalifikacje i zaanga¿owanie za³ogi
produkcyjnej.
- Ludzie, to nasz najwiêkszy potencja³ - mówi
prezes A. Przytarski - Zastaliœmy tu naprawdê
kompetentn¹ i odpowiedzialn¹ za³ogê. Nie
wszyscy jednak spe³niali nasze oczekiwania.
Niedostateczne kwalifikacje, czy zbyt ma³e
zaanga¿owanie w pracê zdyskwalifikowa³o
kilku pracowników. Nieliczne zwolnienia
pozytywnie wp³ynê³y jednak na komfort
pozosta³ych. A na tym bardzo nam zale¿y - na
podnoszeniu poziomu warunków pracy, na
stabilizacji i poczuciu bezpieczeñstwa.
Po kilku miesi¹cach zmodernizowano park
maszynowy. Na z³om trafi³y urz¹dzenia przestarza³e, niesprawne, nieu¿yteczne. W ich miejsce pojawi³y siê cztery nowe numeryczne maszyny, które zdecydowanie usprawni³y pracê,
podnios³y jakoœæ i precyzjê produkcji. Wkrótce
kolejne urz¹dzenia zostan¹ wymienione.
- To najwiêksze przedsiêwziêcie finansowe wyjaœnia wiceprezes R. Bajer. - Maszyny tego
typu nie nale¿¹ do tanich. Dodatkowym wydatkiem jest oprogramowanie, oprzyrz¹dowanie
czy kursy i szkolenia dla obs³ugi. Bez nich
jednak nie ma co mówiæ o rozwoju i wzroœcie
jakoœci us³ug.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 4/783

Prezesom uda³o siê tak¿e rozszerzyæ bazê
kontrahentów.
- Najlepiej uk³ada nam siê wspó³praca z polskimi firmami - mówi A. Przytarski - Pozyskaliœmy
nowych kooperantów, wracaj¹ do nas tak¿e
byli. Weszliœmy te¿ na rynek rosyjski, niemiecki
i holenderski.
Kilkanaœcie miesiêcy na dŸwigniêcie podupadaj¹cego zak³adu, to niewiele. Narzêdziowiec

zdaje siê jednak dowodziæ, ¿e sukcesywne,
przemyœlane wdra¿anie systemu naprawczego
stosunkowo szybko przynosi efekty. Fakt ten
przeczy te¿ plotkom, jakie nie tak dawno
zaniepokoi³y pracowników. Firma, wbrew
temu co mówi siê na mieœcie, nie og³asza
upad³oœci.
- Informacja o likwidacji Narzêdziowca bardzo
nas zaskoczy³a. Sk¹d taka pog³oska? Zapewniam, ¿e firma ma siê coraz lepie, a jej przysz³oœæ nie jest zagro¿ona - uspokaja prezes.
W cyklu „M³odzi-przedsiêbiorc(z)y” przedstawiamy pocz¹tkuj¹cych lokalnych biznesmenów, próbuj¹cych drogi zawodowej na
w³asny rachunek.
Dla prezesów Narzêdziowca, zarz¹dzanie
firm¹, to te¿ swego rodzaju novum. Maj¹ jednak bran¿owe kwalifikacje i wieloletnie
doœwiadczenie. Czy maj¹ te¿ rady dla pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców?
- Dzia³alnoœæ gospodarcza, to naprawdê ciê¿ki
kawa³ek chleba. Wymaga wielu wyrzeczeñ,
poœwiêcenia, a przede wszystkim wiedzy.

W³asnego biznesu nie polecamy te¿ niecierpliwym - na profity liczyæ mo¿na po wielu,
wielu miesi¹cach (latach), wielogodzinnej
pracy.
W naszym kraju niezwykle trudno jest „robiæ
biznes”. Rozwój firmy ograniczaj¹ zazwyczaj
finanse. Istotnym obci¹¿eniem s¹ wysokie
œwiadczenia pracownicze i podatki. Trudno
pozyskaæ po¿yczki czy kredyty, bo niezwykle
ciê¿ko znaleŸæ bank, którego warunki bêdziemy
spe³niaæ. Znamy to z autopsji. Na szczêœcie s¹
banki, które sk³onne s¹ do rozmów i kompromisów. Po d³ugich poszukiwaniach znaleŸliœmy taki.
Na liczne projekty pomocowe dla przedsiêbiorców, te¿ trudno liczyæ - albo nie dotycz¹
naszych preferencji, albo wymagane nak³ady
w³asne przerastaj¹ beneficjenta. Nie chcemy
jednak zniechêcaæ - próbowaæ trzeba. Maj¹c
na wzglêdzie potrzeby klienta (nie szybki
zysk), odpowiedni¹ wiedzê, zapa³ i œwiadomoœæ ciê¿kiej, rzetelnej pracy - mo¿e siê udaæ.
Nam siê udaje…
eg
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W Chojnowie najlepszy Bartosz
Pi¹ta edycja Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera
portalu LCA.PL Gazety Legnickiej wy³oni³a ju¿ zwyciêzców. Jakub
Grzegorzewski (MiedŸ Legnica, pi³ka no¿na)i Bogus³aw Baniak (trener
MiedŸ Legnica) zdobyli najwiêksze poparcie kibiców, Fabian Sulisz
zosta³ najpopularniejszym sportowcem m³odzie¿owym. Przyznano
tak¿e statuetkê „Sportowa Osobowoœæ Roku”, któr¹ otrzyma³

Andrzej Dade³³, w³aœciciel pi³karskiej spó³ki MKS MiedŸ Legnica.
Plebiscyt jednoczeœnie przebiega³ w gminach powiatu legnickiego.
Najwiêcej g³osów z Chojnowa wp³ynê³o na Bartosza Hanieckiego
(Chojnowianka Chojnów, pi³ka no¿na), który swoj¹ nagrodê
Najpopularniejszego Sportowca Roku odebra³ podczas uroczystej gali,
15 lutego w Sunny Music Club.
Gratulujemy!
eg

Mi³oœæ w roli g³ównej
Kilka tygodni organizator konkursu walentynkowego czeka³ na prace sercem malowane
i pisane. Jurorzy ocenili je 11 lutego. W ka¿dej
z zaproponowanych grup - A /szko³y podstawowe/, B - /gimnazja/, C - /doroœli/ znaleŸli
siê chêtni, by podj¹æ próbê nie³atwego przecie¿ mówienia o uczuciach.
Owoce pracy artystycznej mo¿na by³o obejrzeæ w Dniu Zakochanych w Domu Schrama.
Wtedy te¿ og³oszono werdykt i rozdano nagrody.
W konkursie udzia³ wziê³o blisko 30 osób.
W wiêkszoœci chojnowian, choæ zdarzy³y siê te¿
propozycje przestrzennie odleg³e - z Wieliczki,
Nowej Huty, Berlina...
Zainteresowanych bli¿szym poznaniem nades³anych prac, odsy³amy do domu Schrama,
gdzie stworzono walentynkow¹ instalacjê.

Wyniki konkursu:
KAT. A – KARTKA WALENTYNKOWA
I miejsce- Gabriela Spes
I miejsce - Martyna Kowaliñska
II miejsce - Weronika Godecka
III miejsce - Sara Ku³acz
KAT. B - KARTKA WALENTYNKOWA
I miejsce- Daria Drozd
II miejsce - Jowita Klimkiewicz
II miejsce - Martyna Bek
wyró¿nienie - Ewelina Kopeæ
wyró¿nienie - Ewa Wiêcek
wyró¿nienie - Iwona Jurczyk
KAT. C – KARTKA WALENTYNKOWA
I miejsce - Ma³gorzata Krzywda
I miejsce - Anna Wójcik
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KAT. C - WIERSZ
I miejsce- Anna Piliszewska
II miejsce- Bogdan Nowicki
III miejsce- Ma³gorzata Krzywda
***
Organizator - Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji - serdecznie dziêkuje firmom, które
w³¹czy³y siê do tegorocznej walentynkowej
zabawy i ufundowa³y od siebie dodatkowe
nagrody. Restauracji POD JELENIEM - za
desery Magdy Gessler, pizzerii PICCOLO
MONDO - za pizzê, restauracji DUSZKA za lodowe desery, restauracji NIEZ£Y M£YN
- za dania obiadowe, portalowi CHOJNOW.PL
- za indywidualnie zdobione kubki i wreszcie
F.H. WIOLEX - za walentynkowe maskotki.
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Spotkajmy siê w „Czwórce”
23 stycznia i 15 lutego w Szkole
Podstawowej nr 4 dzieci ze œwietlicy goœci³y swoje m³odsze
kole¿anki i kolegów z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3.
Niespodziank¹ dla przedszkolnych
grup „zerowych” by³ teatrzyk pod
tytu³em „W krainie baœni” przygotowany pod kierunkiem pañ:
Bo¿eny Szarek i Doroty Chopkowicz w wykonaniu uczniów ze
œwietlicy z klas drugich i pierw-

szych. Przedstawienie przedszkolakom i ich paniom bardzo siê
podoba³o.
Nastêpnie dzieci zwiedza³y szko³ê,
m.in. salê teatraln¹, pracowniê
komputerow¹, pracowniê przyrodnicz¹ z tablic¹ interaktyw-n¹,
salê audio, bibliotekê i spotka³y
siê z pielêgniark¹ szkoln¹ pani¹
Gra¿yn¹ Mazur.
Na pami¹tkê pobytu przedszkolaki
otrzyma³y ulotki dotycz¹ce szko³y.

Napoleoñska Noc w Muzeum
Wszystkich, którzy uczestniczyli
w pierwszej edycji chojnowskiej
Nocy w Muzeum, z pewnoœci¹
ucieszy fakt, ¿e trwaj¹ ju¿ przygotowania do kolejnej. W ubieg³ym roku kilkaset osób, do póŸnych godzin nocnych wspaniale
bawi³o siê w salach i ogrodach
Zamku Piastowskiego, chêtnie
odwiedza³o te¿ Basztê Tkaczy.

Tegoroczna Noc w Muzeum dopiero 17 maja, jest zatem du¿o
czasu na przygotowania.
eg

Dla kolegów bryd¿ystów
15 lutego, w sali klubowej Domu Schrama, odby³ siê turniej bryd¿owy, w którym udzia³ wziê³o 16 par.
Bryd¿yœci od lat organizuj¹ spotkania turniejowe dedykuj¹c je swoim
zmar³ym kolegom, st¹d nazwa „Turniej Bryd¿a Sportowego Par Pamiêci Kolegów”.
Na zaproszenie chojnowskiego organizatora odpowiedzieli gracze
z Boles³awca, Z³otoryi, Legnicy i Mi³kowic. Przez kilka godzin rozgrywano partie, które wy³oni³y medalistów. Wœród nich niestety nie
znaleŸli siê chojnowianie.
I miejsce Raczyñski Wojciech + Poznar Jerzy (Legnica)
II miejsce Nizia³ek Ryszard + Wodziñski Ryszard (Legnica - Mi³kowice)
III miejsce Molenda Jaros³aw + Molenda Rafa³ (Boles³awiec)
- Chcia³bym podkreœliæ, ¿e uczestnicy byli zachwyceni warunkami mówi organizator Henryk Wiszniewski - Podoba³y siê wnêtrza
odrestaurowanego Domu Schrama, atmosfera turnieju i organizacja.
Liczê, ¿e w przysz³ym roku powtórzy siê zainteresowanie turniejem
i Chojnów ponownie goœciæ bêdzie tak licznie przyby³ych bryd¿ystów.
Pierwsze trzy pary zosta³y nagrodzone pucharami Burmistrza
Chojnowa. Nagrody rzeczowe ufundowa³ organizator.
eg
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Organizator - Muzeum Regionalne
we wspó³pracy z Partnerstwem
Doliny Skory - zapewnia, ¿e tegoroczna „Noc…” bêdzie co najmniej tak atrakcyjna jak poprzednia.
Potrzebne jednak niewielkie zaanga¿owanie chojnowian. Impreza
przebiegaæ bêdzie w klimatach
epoki napoleoñskiej nawi¹zuj¹cej
do wydarzenia, które bêdzie mia³o
miejsce tydzieñ póŸniej - inscenizacji bitwy pod Chojnowem.
Mi³o bêdzie jeœli odwiedzaj¹cy tego
dnia muzeum, przyodziej¹ szaty
z okresu cesarza Bonaparte. Dla
niezorientowanych Gazeta Chojnowska, która patronuje „Nocy…”,
publikuje kilka wzorów ówczesnych trendów. Strój z epoki nie
jest wymagany, ale warto nieco
siê potrudziæ, bo na przebranych
czekaj¹ niespodzianki.

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski
Powo³ane zosta³o w dniu 2 kwietnia 1993 roku, a wiêc istniejemy
ju¿ 20 lat.
Celem Stowarzyszenia jest opieka
nad dzieæmi z ró¿nymi schorzeniami. Obecnie w Stowarzyszeniu jest ich 23 i z roku na rok jest
nas coraz wiêcej. S¹ to dzieci
z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, z autyzmem, z zespo³em
Downa i innymi genetycznymi
chorobami.
Wychodz¹c z inicjatyw¹ pomocy
organizujemy dla naszych podopiecznych zajêcia rehabilitacyjne,
terapeutyczne i spotkania integracyjne takie jak: Miko³aj, dzieñ
dziecka i wiele innych. Dzieci ze
Stowarzyszenia wyje¿d¿aj¹ na
turnusy rehabilitacyjne organizowane nad morzem. Dziêki uprzej-

moœci Burmistrza Miasta Pana
Jana Serkiesa nasze dzieci maj¹
mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z chojnowskiego basenu.
Nasi podopieczni s¹ to dzieciaki
pe³ne chêci do ¿ycia, weso³e, pragn¹ce zrozumienia i mi³oœci. Potrzebuj¹ jednak naszej pomocy. Pomocy najbli¿szych w ¿yciu codziennym, ale przede wszystkim
pomocy specjalistów, dziêki którym ³atwiej im bêdzie zrozumieæ
otaczaj¹cy je œwiat i przystosowaæ
siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie, kiedy
w przysz³oœci stan¹ siê ju¿ doros³e.
Dlatego Pañstwa
pomoc jest tak wa¿na.
Je¿eli chcia³byœ przekazaæ 1% swojego podatku na nasze stowarzyszenie bêdziemy bardzo wdziêczni.
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Sportowe zmagania
Koszykówka
12 lutego w hali SP 4 odby³y siê eliminacje
w ramach podstrefy legnickiej w mini koszykówce
dziewcz¹t szkó³ podstawowych z udzia³em
SP 18 Legnica, SP 3 Z³otoryja i SP 4 Chojnów. Na zawody nie przyjecha³ zespó³
z Bolkowa.
Wyniki gier:
SP 18 Legnica - SP 3 Z³otoryja 13:5 (12:1)
SP 3 Z³otoryja - SP 4 Chojnów 13:22 (5:8)
SP 18 Legnica - SP 4 Chojnów 12:38 (8:18)
Kolejnoœæ:
SP 4 Chojnów
2
4:0
60 - 25 (+35)
SP 18 Legnica
2
3:2
25 - 43 (-18)
SP 3 Z³otoryja
2
2:4
18 - 35 (-17)
Do zawodów fina³owych (odbêd¹ siê
w Polkowicach) awans uzyska³y zespo³y: SP 4
Chojnów i SP 18 Legnica.
Najskuteczniejsz¹ i najlepsz¹ zawodniczk¹
zosta³a Alicja Malik (SP 4) uzyskuj¹c 24pkt.
Sk³ad zespo³u SP 4 i uzyskane punkty: Alicja
Malik (24), Hanna Zawada (14), Joanna Mróz
(8), Natalia Sankiewicz (6), Julia Pacho³ek
(2), Adrianna Kapral (6), Julia Wiszniewska,
Pola Rokus, Weronika Bielecka, Kamila
GwóŸdŸ.
Prowadz¹cy zespó³ - Andrzej Matuszewski.
Awans do zawodów fina³owych uzyskali
równie¿ ch³opcy z SP 4 zajmuj¹c na zawodach
w Legnicy drugie miejsce za SP 9 Legnica
i przed SP Wojcieszów.

Pi³ka rêczna
Nie dane by³o reprezentantkom SP 4 zbyt
d³ugo odpoczywaæ, gdy¿ terminarz zawodów
szkolnych jest napiêty i 14 lutego startowa³y

Wyniki gier:
SP 5 Jawor - SP 9 Legnica
4:20
SP 9 Legnica - SP 4 Chojnów 19:13
SP 5 Jawor - SP 4 Chojnów
4:29

Podziêkowania
dla Banku Spó³dzielczego
w Chojnowie
(3:8)
(11:7)
(2:16)

Kolejnoœæ:
SP 9 Legnica
2
4:0
39 - 17 (+22)
SP 4 Chojnów
2 2:2
42 - 23 (+19)
SP 5 Jawor
2
0:4
8 - 49 (-41)
Awans do zawodów fina³owych (Lubin, 06-03)
uzyska³y zespo³y: SP 9 Legnica i SP 4 Chojnów.
Sk³ad zespo³u SP 4: bramkarki - Hanna
Zawada i Weronika Bielecka. Zawodniczki
z pola gry: Alicja Malik /10 bramek/, Joanna
Mróz /20/, Rokus Pola /7/, Kapral Adrianna /3/,
GwóŸdŸ Kamila /3/, Pacho³ek Julia, Marcinów Oliwia, Pyczel Aleksandra, Sankiewicz
Natalia. Najskuteczniejsz¹ zawodniczk¹ zwodów zosta³a Joanna Mróz - 20 bramek.
Prowadz¹cy zespó³ - Andrzej Matuszewski.

Uczniowski Klub Kolarski “ORIENS MTB”
pragnie serdecznie podziêkowaæ Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w Chojnowie
za wspó³finansowanie zakupu nowego
roweru firmy “TREK”(szosa) dla Alicji
Ga³as - obiecuj¹cej zawodniczki, która

Siatkówka
14 lutego w salach sportowych Gimnazjum
nr 1 (dziewczêta) i Gimnazjum nr 2 (ch³opcy)
odby³y siê eliminacje powiatowe. W zawodach
wziê³y udzia³ tylko szko³y chojnowskie.
Wyniki gier:
- dziewczêta
GM 1 Chojnów - GM 2 Chojnów
3:0
/25:10; 25:12; 25:14/
- ch³opcy
GM 2 Chojnów - GM 1 Chojnów
3:0
/25:17; 25:19; 25:23/
Do zawodów podstrefy legnickiej awans
uzyska³y dziewczêta i ch³opcy z GM 1.
Sk³ad zespo³u dziewcz¹t: Klaudia Kania, Katarzyna Chowaniec, Paulina Ferenz, Martyna Lizak,
Kamila Janczyñska, Karolina Lutostañska,
Natalia Flisak, Patrycja Ziembowska.
Prowadz¹cy zespó³ - W³odzimierz Zatorski
Sk³ad zespo³u ch³opców: Kuks Marek, Lizak

w lipcu 2012r. do³¹czy³a do Klubu. Ju¿
pierwsze zawody zakoñczy³a na dobrym
V miejscu, jednak najwiêkszym jej osi¹gniêciem jest II miejsce w Ogólnopolskim
Kryterium Kolarskim o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa w kategorii ¿akinia, oraz zdobycie tytu³u I vicemistrz
w Miêdzyszkolnych Mistrzostwach Dolnego
Œl¹ska MTB Szkó³ Podstawowych, które
odby³y siê w chojnowskim parku.
Owocna wspó³praca z Zarz¹dem Banku
Spó³dzielczego w pe³ni pomaga w realizacji
zamierzonych celów w sezonie kolarskim.
Z wyrazami szacunku
Zarz¹d i cz³onkowie
UKK”ORIENS MTB”
w Chojnowie

Pi³ka no¿na
W ostatniej rubryce, poœwiêconej dru¿ynie
seniorskiej Chojnowianki o wynikach w grach
kontrolnych, pisaliœmy, ¿e jest nieŸle. Teraz
donosimy, ¿e jest bardzo dobrze! £¹cznie
w ostatnich dwóch sparingach pi³karze Chojnowianki strzelili a¿ 9 bramek, trac¹c raptem 2.
9 lutego - KS Chojnowianka Chojnów Piast Wykroty 3:1 (1:0).
Bramki - Michu³ka - 2; Myd³owski - 1.
16 luty - KS Chojnowianka Chojnów Konfeks Legnica 6:1 (1:1)
Bramki - Œwiat³oñ, Michu³ka, Gromala,
Myd³owski, Rajczakowski, Koziñski.
w eliminacjach podstrefy legnickiej w mini
pi³ce rêcznej. W zawodach udzia³ wziê³y: SP 5
Jawor, SP 9 Legnica (klasa sportowa) i SP 4
Chojnów. Nie przyjecha³ zespó³ SP Œwierzawa.
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Piotr, Zazulczak Marcin, Krasoñ Robert, Socha
Kacper, Rudnicki Micha³, Ró¿añski Damian,
Ostapiuk Tomasz, Wylêg³y Marcel ,Krazan
Robert, Bencal Pawe³.
Prowadz¹cy - Bartosz Gêbala.

Wszystkie mecze odby³y siê w obiektach
Miedzi Legnica.
Kolejne sprawdziany to:
23 lutego - mecz ze Stal¹ Chocianów.
02 marca - pojedynek z BKS Boles³awiec.
pm
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Wioœlarskie zmagania
lutego w Œcinawie odby³y siê zawody na ergonometrach wioœlarskich o puchar burmistrza Œcinawy pana Andrzeja Holdenmajera. Do udzia³u w zawodach zosta³a zaproszona grupa realizuj¹ca
w Gimnazjum nr 1 projekt „Kajakowa szko³a, czyli uczymy siê
Polski”. Czteroosobowa reprezentacja pojecha³a do Œcinawy z pani¹
Bon¹ Szaban - koordynatorem projektu i panem Maciejem Cieœl¹.
Zawody rozgrywane by³y w nowym obiekcie - Centrum Turystyki
i Kultury, w przestronnej i ³adnej sali. Gimnazjum nr 1 reprezentowali:
Aleksandra Najda, Karolina Szaban, Wojciech Borkowski i Karol
Biernacki. Gimnazjaliœci startowali w nastêpuj¹cych konkurencjach:
indywidualnie na 250 m, dru¿ynowo na 1000 m i w konkurencji
rodzinnej na 500 m (dru¿yny Szaban i Cieœla).
Zawody zdominowane by³y przez dru¿yny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
M³odzie¿ z Chojnowa jako jedyna ekipa reprezentowa³a szko³ê. Bêd¹c
nowicjuszami w tej dyscyplinie sportu nie mieli szans na pokonanie
którejkolwiek z dru¿yn stra¿ackich. Jednak byli bardzo zadowoleni ze
swojego wystêpu, a czasy jakie uzyskali, by³y bardzo dobre - indy-
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widualnie poni¿ej minuty, zespo³owo - 4 min 3 s. Wrócili ze Œcinawy
w œwietnych humorach gotowi sprawdziæ siê ponownie za rok.
O projekcie edukacyjnym „Kajakowa szko³a, czyli uczymy siê Polski”
mo¿na przeczytaæ na stronie: www.zolty-kajak.gim1chojnow.pl
b.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci
zabudowanej gara¿em, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa
(w rejonie ul. Samorz¹dowej), dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00028862/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta nieruchomoœæ ujêta jest jako KS-1 gara¿e istniej¹ce i projektowane.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 20 marca 2013 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 110,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 9 paŸdziernika 2012 r., drugi 11
grudnia 2012 r., trzeci 12 lutego 2013 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 25.02.-20.03.2013 r. Klucze dostêpna 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 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Karpi³owski ocenia Wyciszkiewicza
Dosyæ dawno na ³amach GCh nie pisaliœmy
o poczynaniach chojnowskiego fotografika
Rafa³a Wyciszkiewicza. Nie znaczy to, ¿e
zaprzesta³ on swojej pasji. Wrêcz przeciwnie
- w dalszym ci¹gu rejestruje najwa¿niejsze
wydarzenia w mieœcie i okolicy, fotografuje
modelki, umieszczaj¹c efekty na prywatnej stronie
internetowej www.wyciszkiewicz.chojnow.eu.
Swoje zdjêcia fotografik wysy³a na internetowe portale fotograficzne, poddaj¹c je krytyce zarówno redakcji, jak i ogl¹daj¹cych.
Kilka jego fotografii zosta³o wyró¿nionych,
a zdjêcie czytaj¹cej dziewczynki opublikowano w najnowszym numerze ogólnopolskiego magazynu fotograficznego Foto
Kurier. Zosta³o ono wybrane do rubryki,
gdzie znany i zas³u¿ony fotografik Leonard
Karpi³owski, autor wielu ksi¹¿ek fotograficznych i wyk³adowca w szkole reklamy, dokonuje dok³adnej analizy zdjêæ. Praca
Chojnowianina zosta³a oceniona pozytywnie,
czego gratulujemy autorowi.
Zainteresowanym podajemy adresy portali,
gdzie publikuje Rafa³:
http://www.rafalwyciszkiewicz.foto-kurier.pl/
http://ciany.galeria.recenzja.pl/
http://www.dfv.pl/gallery/members/Ciany.html
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Serdeczne podziêkowania dla Norberta Ziomek i Lecha Blecharza z sekcji PZHGP
Chojnów oraz Mieczys³awa Biegalskiego i Zbigniewa Kociuby z oddzia³u
w Chojnowie za okazane wsparcie i ¿yczliwoœæ w tych trudnych dla nas chwilach
oraz dla wszystkich hodowców go³êbi za udzia³ w ceremonii pogrzebowej

œp. Edwarda Odziñskiego
sk³ada ¿ona z rodzin¹

Serdeczne podziêkowanie dla dyrekcji
oraz pracowników CHZGKiM w Chojnowie
za okazan¹ pamiêæ podczas
ceremonii pogrzebowej

œ.p. Edwarda Odziñskiego
sk³ada ¿ona z rodzin¹

Wyrazy szczerego podziêkowania
dla pracowników i dyrekcji Przedszkola
Miejskiego nr 3 za uczestnictwo
w ostatniej drodze

Serdecznie dziêkujê
wszystkim,
którzy dzielili
z nami smutek i ¿al,
okazali wiele serca
i ¿yczliwoœci
podczas ceremonii
pogrzebowej

œ.p. Edwarda
Odziñskiego
¿ona z rodzin¹

œ.p. Edwarda Odziñskiego
sk³ada ¿ona z rodzin¹

Ks. Markowi Osmulskiemu, organiœcie Tomaszowi Susmêdowi
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

œp. Bogus³awy Bartoszuk (zd Ró¿ana)
podziêkowania za wsparcie, pamiêæ o zmar³ej i wszelk¹ pomoc

sk³ada pogr¹¿ona w smutku rodzina
12
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2013 roku
Na podstawie § 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada
2009 roku, w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202,
poz. 1566 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Ministra Obrony Narodowej z dn. 04 grudnia
2012 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2013 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1358) podajê do wiadomoœci,
co nastêpuje:
1. W okresie od dnia 04 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
2.1 mê¿czyzn urodzonych w 1994 roku,
2.2 mê¿czyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej,
2.3 osoby urodzone w latach 1992-1993, które:
a) 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,
b) 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 po
zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie
art.28 ust.4 i 4”b” Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
2.4 kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013
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);.
2.5 osoby, które ukoñczy³y 18 lat ¿ycia i zg³osi³y siê ochotniczo
do pe³nienia s³u¿by wojskowej, 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
Miasta Chojnowa winny obowi¹zek ten spe³niæ w terminie 14, 15, 18 marzec 2013 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy, ul. Pomorska 19
(Spó³dzielczy Dom Kultury „Atrium”).
4. Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
4.1 wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na
ustalenie to¿samoœci,
b) dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do
kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji

GAZETA CHOJNOWSKA NR 4/783

5.

6.

7.

wojskowej w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o
mo¿liwe.
4.2 powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiêcy przed
dniem stawienia siê do kwalifikacji wojskowej.
4.3 wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
a) aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia
g³owy) - nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego
dokumentu osobistego,
b) dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
c) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do 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 podlegaj¹cej stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczêciu kwalifikacji
wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce
pobytu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad
trzy miesi¹c, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed
opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
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 (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.,
poz. 461z póŸn.zm), 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 (prezydentem 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.
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
Aleksander Marek Skorupa
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam dom w Starym £omie wraz
z zabudowami, dzia³ka 1ha, sad, studnia, gara¿
i woda miejska, cena 155 tys. Wiadomoœæ:
tel. 506-088-140.
Sprzedam dom - Osiedle Wyspiañskiego
w Chojnowie, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, IIIp., czêœciowo umeblowane, cena do
negocjacji, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
przy ul. Paderweskiego 2, stare budownictwo,
IIp., pow. 63,90 m2, po remoncie, 2 pokoje,
sypialnia, ³azienka, kuchnia, przedpokój,
ogrzewanie i woda - piec gazowy. Cena do
uzgodnieni. Wiadomoœæ: tel. 607-363-500.
Sprzedam mieszkanie o pow. 59 m2, Ip.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, po generalnym
remoncie, w Chojnowie. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 534-709-666.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego o pow.
47,60 m 2 , 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon. Mieszkanie œrodkowe, ciep³e po³o¿one na IIIp. w bloku. Cena 140 tys z³.
Wiadomoœæ: tel. 531-605-245.
Sprzedam kawalerkê o pow. 36 m 2 ,
na IIIp. w Chojnowie, przy ul. Sikorskiego.
Wiadomoœæ: tel. 601-799-584.
Sprzedam pilnie mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 46 m2, IVp., ul. Chrobrego. Cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 683-591-745
lub 722-190-896.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
bezczynszowe w Rokitkach, pow. 78m 2 ,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, co. Miejsce na
ogródek i gara¿. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, I p.,
œrodkowe, ciep³e o pow. 38,5 m2, plus gara¿,
po atrakcyjnej cenie 50.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 533-997-998.
Sprzedam mieszkanie w Jerzmanowicach
o pow. 79,8 m2 plus 2 dzia³ki o pow. 0,0364
i 0,0035 ha. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 535-239-235.

Praca
Poszukujê opiekunki do ca³odobowej
opieki nad starszym ma³¿eñstwem w miejscowoœci Okmiany. Praca 5 dni w tygodniu od
marca 2013 r. Wiadomoœæ: tel. 784-958-997.

Inne
Wynajmê sklep z wyposa¿eniem lub bez
w centrum Chojnowa. Powierzchnia ok. 45 m2.
Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 791-489-119.
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Parking strze¿ony
Chojnów; ul. Koœciuszki 26
tel. 792 479-400
724 053-870
881 715 750
* monitorowany
* dozorowany
* ogrodzony
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty 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:

h

Tani abonament
roczny i miesiêczny!

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
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
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. (076) 818-66-84; fax: (076) 818-75-15,
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych
w Krakowie, nak³ad: 800 eg.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz,
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik
ul. Okrzei 2, Chojnów
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 4/783

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 26 marca 2013 r.
o godz. 11.00 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 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 20 marca 2013 r.
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 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.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
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 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia 2012 r., drugi
6 listopada 2012 r., trzeci 8 stycznia 2013 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 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Mi³oœæ w roli g³ównej
- konkurs Walentynkowy

Chojnowskie Dzieciaki

Kinga Mielniczek lat 5,5
- lubi lody czekoladowe, ogl¹daæ bajki
i malowaæ kredkami.

