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Dotacja na basen
Piotr Borys - wicemarsza³ek województwa dolnoœl¹skiego kolejny raz odwiedzi³ teren budowy basenu. Tym razem
z rewelacyjn¹ dla miasta informacj¹ - Urz¹d Marsza³kowski przyzna³ na tê inwestycjê 3 mln 100 tys. z³ dotacji.

Chojnowska majówka
Œwiêto pracy, rocznica akcesji do Unii Europejskiej, rocznica Konstytucji 3 Maja - jest co œwiêtowaæ w pierwszych dniach maja.
Wydaje siê, ¿e chojnowianie efektywnie wykorzystali tych kilka dni wolnego w ró¿ny sposób spêdzaj¹c czas.
Gros mieszkañców odpowiedzia³o na zaproszenie MOKSiR bior¹c udzia³ w proponowanych przez tê placówkê imprezach.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* prace na budowie basenu przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Widaæ ju¿ zarys
pomieszczeñ i nieckê basenu. Stanê³y tak¿e
mury szatni i zaplecza;

rozmaitoœci

winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 05.06.2009 r.
3) w dniach od 30.04.2009 r. do 21.05.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ki nr 213/16 i 214/19, po³o¿one przy ul. Legnickiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Nr 52/2009).
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 12.06.2009 r.

Wizyta Marsza³ka w Chojnowie

* trwa remont w kaplicy na cmentarzu komunalnym, wykonawca prowadzi prace tynkarskie i posadzkarskie;
* na terenie stadionu KS Chojnowianka
rozpoczêto renowacjê kortów tenisowych;
* rozpoczêto prace przy budowie sieci wodoci¹gowej w ul. Okrzei;
* og³oszono przetarg na budowê wielofunkcyjnego boiska przy SP3. Otwarcie ofert
nast¹pi 18 maja.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 22.04.2009 r. do 13.05.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - nieruchomoœæ zabudowana oznaczona numerem
geodezyjnym 454/5 po³o¿ona przy ul. Koœciuszki 28B w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 kwietnia 2009 r. Nr 45/2009).
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 03.06.2009 r.
2) w dniach od 24.04.2009 r. do 15.05.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
w budynkach po³o¿onych przy ul. Grunwaldzkiej 8 i ul. Reja 5 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
24 kwietnia 2009 r. Nr 46/2009.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
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Piotr Borys - wicemarsza³ek województwa
dolnoœl¹skiego kolejny raz odwiedzi³ teren
budowy basenu. Tym razem z rewelacyjn¹
dla miasta informacj¹ - Urz¹d Marsza³kowski
przyzna³ na tê inwestycjê 3 mln 100 tys. z³
dotacji.
Wizyta by³a te¿ okazj¹ do podsumowania dotychczasowej wspó³pracy i mo¿liwoœci dalszej pomocy przez Urz¹d Marsza³kowski. Na
przestrzeni kilku ostatnich tygodni Chojnów
z kasy marsza³kowskiej otrzyma³ dotacje
wspieraj¹ce zarówno miejskie inwestycje, jak
i miejsk¹ kulturê. Oprócz wspomnianych œrodków na basen, miasto dosta³o ponad 442.858 z³
z projektu Dolnoœl¹skiego Funduszu Pomocy
Rozwojowej w 2009 roku na kanalizacjê
w Rynku i ulic przyleg³ych. 12 tys otrzymali
tak¿e organizatorzy Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego.
Marsza³ek P. Borys zadeklarowa³ poparcie
inicjatyw chojnowskiego samorz¹du równie¿
w przysz³oœci.

w godzinach od 8.00 do 14.00 i od 16.00 do
18.00. My zadbamy, aby by³ przeniesiony do
punktu zbiórki.
Uwaga mieszkañcy ulic: P. Skargi, Rynku,
Niemcewicza, Grottgera, M. Reja, Legnickiej,
Paderewskiego, Kiliñskiego, Chrobrego, £okietka, Sikorskiego, Bohaterów Powstania
Warszawskiego, Maczka i Œciegiennego
w dniu 12 maja 2009 roku mo¿ecie pañstwo
wystawiæ zu¿yty sprzêt przy œmietnikach
w godzinach od 8.00 do 14.00 i od 16.00
do 18.00.
Koordynatorami zbiórki jest grupa “Or³ów”
z klasy IIa z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
W organizacji akcji pomaga Urz¹d Miasta
i Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Dbaj o przysz³oœæ swoj¹ i dzieci,
nie wyrzucaj elektroœmieci,
lecz przynieœ je do nas 12 maja
- ul. Konarskiego 4
CZEKAMY!

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie,

pl. Zamkowy 1a
****
terapeuta ds. uzale¿nieñ
Wojciech Machnik przyjmuje:
- I czwartek miesi¹ca w godz. 13.30-16.30
- II czwartek miesi¹ca w godz. 15.30-18.30
- III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30-18.30

****

Uwaga - zbiórka elektroœmieci
Ju¿ 12 maja 2009 roku (wtorek) odbêdzie siê
kolejna zbiórka elektroœmieci. Je¿eli w domu
zalega zepsuty sprzêt elektryczny i elektroniczny przynieœ go do Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika, ul. Konarskiego 4

konsultant ds.dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30-18.30

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
zaprasza
* 16 maja 2009r., godz. 10.00 – sala widowiskowa

X Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych

STONOGA
* 20 maja 2009r., godz. 10.00 – sala widowiskowa
IV Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska

SILEBIA
Wstêp na imprezy bezp³atny
GAZETA CHOJNOWSKA NR 9/696

Chojnowskie rozmaitoœci
Wybory do Europarlamentu
7 czerwca obywatele 27 pañstw Unii Europejskiej wybieraæ bêd¹
swoich przedstawicieli do europejskiego parlamentu. W niemal
oœmiuset osobowym rz¹dzie swoje miejsce znajdzie 50 reprezentantów Rzeczpospolitej Polskiej. Kto z Polaków bêdzie mia³ wp³yw na
tworzenie prawa dla europejskiej wspólnoty zale¿y wy³¹cznie od nas
i naszego udzia³u w wyborach. Dlaczego warto i nale¿y pójœæ do urn?
Bo to My decydujemy oddaj¹c swój g³os, bo wybrani bêd¹ Naszym
g³osem w Europie, bo na tym polega demokracja czy wreszcie, dlatego,
¿e to niewielki wysi³ek, a sprawa powa¿nej wagi.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
1) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

2) drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 4 maja 2009 r.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ze zm.) podaje siê do publicznej
wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla
przeprowadzenia wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 7 czerwca 2009 r.

G³osowanie odbêdzie siê w lokalach wyborczych w dniu 7 czerwca
2009 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00.
Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu
Miejskim Nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 przystosowany jest
dla wyborców niepe³nosprawnych.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 9/696

3) czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœci oznaczone nr 457/7, 154/8 i 231/7 przechodz¹ sieci
infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia
dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie
kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ
prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
10 czerwca 2009 r. o godz. 1100 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 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 4 czerwca 2009 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, 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/. 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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
480,00 z³ – dot. dz. nr 457/7 i 159/3, 680,00 z³ – dot. dz. nr 154/8, 350,00 z³
– dot. dz. nr 231/7.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci: nr 154/8 odby³ siê dnia
28 listopada 2008 r., nr 159/3 odby³ siê 21 stycznia 2009 r., nr 231/7 odby³
siê 7 maja 2008 r. Drugi przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci nr 231/7 odby³
siê dnia 23 lipca 2008 r., trzeci przetarg odby³ siê dnia 13 listopada 2008 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 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na XXXVIII sesji
To jedna z wa¿niejszych sesji w roku. Kwietniowe obrady dotyczy³y udzielenia absolutorium
burmistrzowi z tytu³u wykonania bud¿etu za
2008 rok.
Zanim radni podjêli w tej sprawie uchwa³ê
wys³uchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i poszczególnych Komisji Rady.
Ka¿da z nich mia³a pozytywny wydŸwiêk,
radni zatem jednog³oœnie udzielili burmistrzowi
absolutorium uznaj¹c tym samym prawid³owoœæ wykonywania zadañ bud¿etowych.
Rajcy zapoznali siê tego dnia tak¿e z informacj¹ o przygotowaniach do Dni Chojnowa

i organizowanego w ich ramach Festiwalu
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego. Na posiedzeniu mówi³a o tym Elwira K¹dzio³ka pracownik MOKSiR.
Œwiêto miasta zaplanowano w tym roku na
6 czerwca. Opracowano ju¿ plan przebiegu
imprez, wyznaczono trasy objazdu i sposoby
ich zabezpieczenia, wybrano dostarczycieli
niezbêdnych us³ug.
Gwiazd¹ imprezy bêdzie Pawe³ Kukiz i zespó³
Piersi. Na scenie zobaczymy tak¿e Kapelê
z ul. Hutniczej ze Stronia Œlaskiego, rodzime
zespo³y muzyczne, formacje taneczne oraz
grupê Acapulco graj¹c¹ znane przeboje w³oskie.

VII ju¿ Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego zyska³ uznanie w oczach komisji
Urzêdu Marsza³kowskiego oceniaj¹cej wnioski
na dotacje unijne i przyzna³ organizatorom
12 tys. z³ dofinansowania.
O szczegó³ach imprezy mieszkañcy dowiedz¹
siê wkrótce z plakatów.
Mi³ym akcentem w trakcie sesji by³y podziêkowania starosty powiatu legnickiego J. Humennego dla chojnowskiej rady za 10.letni¹
wspó³pracê. Z tej okazji starosta uhonorowa³
radnych okolicznoœciowym medalem.
eg

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 26 marca 2009 r. do dnia 29 kwietnia 2009 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Trwa budowa miêdzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - prace
postêpuj¹ zgodnie z harmonogramem rzeczowo
-finansowym.
2. Trwaj¹ prace przy modernizacji kaplicy
cmentarnej na cmentarzu komunalnym.
3. Rozpoczêto budowê sieci wodoci¹gowej
w ul. Okrzei. Uzyskano po¿yczkê na realizacjê
inwestycji z WFOŒ i GW w kwocie 59.100 z³.
4. Og³oszono przetarg nieograniczony na budowê wielofunkcyjnego boiska sportowego
o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem
przy Szkole Podstawowej Nr 3.
5. Przygotowywana jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia na przebudowê sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w rejonie Rynku
i przyleg³ych ulic - inwestycja poprzedzaj¹ca
rewitalizacjê Rynku.
6. Podpisano umowê i zatrudniono w ramach
prac interwencyjnych 5 osób na stanowisku
brukarz - 2 osoby od 02.04.2009 r. i 3 osoby
od 06.04.2009 r.
7. Prowadzona jest weryfikacja osób bezrobotnych do zatrudnienia od 04.05.2009 - 5 osób
w ramach prac interwencyjnych -brukarz
i 6 osób w ramach robót publicznych - melioranci.
8. Trwaj¹ prace remontowe wykonywane
w pomieszczeniu Urzêdu Miejskiego i pomieszczeñ Urzêdu Stanu Cywilnego.
9. Trwaj¹ prace aran¿acyjne przy dokoñczeniu otoczenia ogrodu zabaw na placu zielonym przy MOKSiR.
10. Uzupe³niono kamieniem drogowym zag³êbienia w nawierzchni ul. Matejki.
11. Przeprowadzono przegl¹dy gwarancyjne
wykonanych inwestycji w latach ubieg³ych:
a/ oœwietlenie uliczne: ul. Witosa - plac Dworcowy, ul. Wyspiañskiego, ul. Konopnickiej,
ul. Orzeszkowej, ul. Matejki, ul. Broniewskiego
- ul. Tuwima, ul. Kazimierza Wielkiego.
b/ budowa ulic: ul. ¯eromskiego, ul. £u¿ycka,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Spacerowa,
ul. Cicha, ul. M³ynarska, ul. Maczka, ul. £okietka,
ul. Tuwima, ul. Broniewskiego, ul. Samorz¹dowa.
12. Przeprowadzono równanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta: ul. Fabryczna, ul. Broniewskiego, ul. Rejtana, ul. Po³udniowa, ul. Konopnickiej, ul. Orzeszkowej.
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13. Zlecono zamontowanie 16 zegarów astronomicznych steruj¹cych oœwietleniem ulicznym w celu dok³adniejszego regulowania
czasu œwiecenia.
14. Wykonano prze³o¿enie chodnika z p³yt
betonowych miêdzy ul. Solskiego a ul. Bielawsk¹.
15. Zamontowano ogród zabaw przy ul. D¹browskiego - teren przy MOKS i R.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców 5 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% bonifikaty,
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹
przy ul. Królowej Jadwigi
- 3 dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy
ul. Bielawskiej za ³¹czn¹ kwotê 175.730 z³,
- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹
przy ul. Legnickiej przeznaczon¹ pod zabudowê gara¿ow¹,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem gospodarczym przeznaczon¹ pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. S³onecznej,
- 2 dzia³ki pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia o przetargach:
- na dzier¿awê 7 miejsc z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej zakoñczony
wy³onieniem dzier¿awcy jednego miejsca,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26 (by³y „Hosmet”),
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 przy
ul. D¹browskiego 11,
- na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego przy ul. Wolnoœci 1.
4. Wydano 2 decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Legnickiej w celu uregulowania
stanu prawnego,
- przy ul. Okrzei dla osoby prawnej w celu
sprzeda¿y dzia³ek.
5. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych na kwotê 2.690 z³.
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Œciegiennego - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cych drzew

gatunku klon szt. 1, topola szt. 2 i jarz¹b szt. 1
dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie w zamian
za nasadzenie 8 szt. oraz odmawiaj¹c¹ zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku topola szt.1,
- przy ul. Ga³czyñskiego 8 - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 8 m2 powierzchni
poroœniêtej krzewami gatunku cyprysik dla
osoby fizycznej w zamian za nasadzenie 2 szt.
drzew,
- przy ul. Okrzei - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cych drzew gatunku grochodrzew szt 4, olsza szt. 1 i klon
szt. 1 dla firmy „APIS” S.J. w Chojnowie
w zamian za nasadzenie 12 szt.
7. Wydano 2 decyzje umarzaj¹ce postêpowanie w sprawie œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê nastêpuj¹cych
przedsiêwziêæ:
- rewitalizacja obszaru œródmiejskiego,
- przebudowa „Domu Schrama” na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 58 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
rozpatrzono 79 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 8.471,39 z³, (wydano
76 decyzji pozytywnych i 4 decyzje negatywne).
Za miesi¹c IV 2009 wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 41.015,38 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 101 wniosków,
wydano 92 dowody osobiste.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 13 decyzji administracyjnych,
4 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 10 zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 1 akt urodzenia, 19 aktów
ma³¿eñstwa, 12 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: 98 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 124 wnioski o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego, 2 korespondencje konsularne.
4. Sprawdzono oko³o 45 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP
o nadanie medali za d³ugoletnie
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej
przy ul. Witosa w Chojnowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/1 o pow. 4450 m2, wpisanej w
ksiêdze wieczystej Nr 13615.
boru tej formy na zabezpieczenie terminów zagospoCena wywo³awcza - 275.000,00 z³ (w tym VAT 22%).
darowania nieruchomoœci) lub nie zawarcie umoWadium - 55.000,00 z³.
wy w formie aktu notarialnego w podanym terOpis nieruchomoœci: teren o nieregularnym kszta³minie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
cie, u¿ytkowany dotychczas jako ogrody przydoPo nabyciu nieruchomoœci nabywca zobowi¹zany
mowe, poroœniêty pojedynczymi drzewami owocojest do z³o¿enia w Wydziale Finansów i Bud¿etu
wymi, dobry dostêp do drogi publicznej.
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie deklaracji poTeren posiada pe³ne uzbrojenie techniczne w ul. Witosa datkowej w zakresie podatku od nieruchomoœci.
i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
Korzystanie z wszelkich urz¹dzeñ infrastruktury
Obci¹¿enia: sieci¹ gazow¹, ciepln¹ cA2x100 ze komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia
studzienkami.
z dysponentami sieci i obci¹¿a ca³kowicie nabywcê
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia do- nieruchomoœci. Istniej¹ce na nieruchomoœci urz¹stêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrodzenia infrastruktury technicznej i komunalnej
jenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia
mog¹ byæ wykorzystywane przez nabywcê tylko
nie ujawnionych na mapie sieci.
i wy³¹cznie na warunkach okreœlonych przez dysW planie zagospodarowania przestrzennego miasta
ponenta tych urz¹dzeñ.
Chojnowa nieruchomoœæ oznaczona symbolem W przypadku gdy przebiegaj¹ce sieci lub urz¹70MW/MN, przeznaczona jest pod zabudowê mieszdzenia wystêpuj¹ce na nieruchomoœci koliduj¹z
kaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹. Dopuszcza realizacj¹ zamierzonej inwestycji nabywca zobosiê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê us³ug nieuci¹¿liwych
wi¹zany jest do ich prze³o¿enia w³asnym kosztem
wbudowanych lub w wyodrêbnionych obiektach
i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami bran¿ogospodarczych. Linia zabudowy 10m od krawêdzi
wymi i w³aœcicielami sieci .
jezdni. Zabudowa 3-5 kondygnacyjna, w tym podNabywca nieruchomoœci gruntowej zobowi¹zany
dasze u¿ytkowe.
jest do zakoñczenia zabudowy w terminie 3 lat,
Termin zakoñczenia zabudowy - 3 lata.
co oznacza wybudowanie budynku w stanie suroNieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób wym zamkniêtym. Termin ten biegnie od dnia sprzetrzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Na- da¿y (akt notarialny) i obowi¹zuje tak¿e nastêpbywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
ców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem, nabywca zobowi¹zany jest do jego
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj- zg³oszenia do u¿ytkowania we w³aœciwym Urzêdzie.
nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy W razie niedotrzymania terminów wy¿ej okreprzetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
œlonych nabywca zobowi¹zany jest do zap³aty kar
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium.
umownych w wysokoœci; 10% ceny nabycia nieOsoby prawne przystêpuj¹ce do przetargu winny
ruchomoœci gruntowej w pierwszym roku po bezprzed³o¿yæ w Wydziale Gospodarki Gruntami
skutecznym up³ywie terminu jej zagospodarowai Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnia, a za ka¿dy nastêpny rok o dalsze 10% tej ceny.
nowie, Pl. Zamkowy 1, II piêtro - pokój nr 12 Zap³ata kar umownych zabezpieczona zostanie
w terminie do dnia 4 czerwca 2009 r. aktualny
poprzez ustanowienie na nieruchomoœci hipoteki
odpis z w³aœciwego rejestru (orygina³ lub poœwiad- kaucyjnej do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub
czon¹ za jego zgodnoœæ kopiê) w³aœciwe pe³nowp³atê kaucji na konto Urzêdu w wysokoœci 20 %
mocnictwa, dowód to¿samoœci osoby reprezenwylicytowanej ceny gruntu, któr¹ to formê nabywca
tuj¹cej podmiot.
okreœli po zakoñczeniu licytacji, przed podpisaNabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców
niem protoko³u z przetargu.
mo¿e nast¹piæ w przypadku uzyskania zezwolenia
W przypadku wyboru wp³aty kaucji jako formy
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowaje¿eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy z dnia
nia nieruchomoœci; w pierwszym roku po bezsku24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci
tecznym up³ywie terminu jej zagospodarowania
przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167,
nastêpuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz
pow. 1758 ze zmianami).
Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchoWadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
moœci) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji.
nale¿y wp³aciæ do dnia 2 czerwca 2009 r. na konto
Za ka¿dy nastêpny rok opóŸnienia w zagospoda- Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
rowaniu nieruchomoœci kara zostaje zwiêkszona
Miejski w Chojnowie pl.Zamkowy1, 59-225
o dalsze 10 % ceny nabycia nieruchomoœci.
Chojnów. Wp³acenie wadium równoznaczne jest Zwrot kaucji nast¹pi po zakoñczeniu zabudowy
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Mini- w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu
strów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
zabudowy nieruchomoœci.
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
W celu zabezpieczenia roszczeñ Gminy Miejskiej
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Chojnów, które mog¹ powstaæ z tytu³u niezap³aceWp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
nia kary umownej, nabywca poddaje siê rygorom
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przeegzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do
targ, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomoœci na
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
rzecz Gminy Miejskiej Chojnów.
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Burmistrz Miasta Chojnowa mo¿e odwo³aæ przeUstala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
targ jedynie z wa¿nych powodów, niezw³ocznie
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do pubw górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej licznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie w sieni¿ 2. 750,00 z³. Po wygranym przetargu nabywdzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz og³oca zobowi¹zany jest dokonaæ uzupe³nienia wp³aty szeniu w prasie podaj¹c przyczynê odwo³ania przedo 100% ceny wylicytowanej za nabycie na w³astargu. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchonoœæ, która winna wp³yn¹æ w terminie do dnia
moœci odby³ siê dnia 2 wrzeœnia 2008 r., drugi
30 czerwca 2009 roku, na konto Urzêdu
14 listopada 2008 r.
Miejskiego wskazane w protokole z przetargu.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
ponosi w ca³oœci nabywca. Umowa notarialna
(0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach orgawinna byæ zawarta do dnia 3 lipca 2009 r.
nizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
Nie wp³acenie w ustalonym wy¿ej terminie
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
uzupe³nienia do 100% i kaucji (w przypadku wystronie: bip.chojnow.net.pl.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza pi¹ty przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego
ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej
numerem geodezyjnym 53 o pow. 4693 m2, wraz
ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego o pow. u¿ytkowej 3673,50 m2 (by³y magazyn techniczny Dolzametu - obok siedziby Urzêdu Gminy) wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 230.000,00 z³.
Wadium - 46.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie
kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie
zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny
przemys³owe i sk³adowe. Nieruchomoœæ obci¹¿ona
jest dwoma umowami najmu, zawartymi na czas
nieokreœlony z 1-miesiêcznym okresem wypowiedzenia oraz dwoma umowami dzier¿awy, zawartymi na
czas oznaczony do dnia 23-07-2009 r. i 29-07-2009 r.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 czerwca 2009 r.
o godz. 1300 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,
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 9 czerwca 2009 r. na konto
Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z
zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 2.300,00 z³. 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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od
podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2
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. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê dnia 17 marca 2008 r., drugi 19 czerwca
2008 r., trzeci 23 paŸdziernika 2008 r., czwarty
20 stycznia 2009 r.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
(0-76) 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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Chojnowska majówka
Œwiêto pracy, rocznica akcesji do Unii Europejskiej, rocznica Konstytucji 3 Maja - jest co
œwiêtowaæ w pierwszych dniach maja.
Wydaje siê, ¿e chojnowianie efektywnie wykorzystali tych kilka dni wolnego w ró¿ny sposób
spêdzaj¹c czas. Gros mieszkañców odpowiedzia³o na zaproszenie Miejskiego Oœrodka
Kultury Sportu i Rekreacji bior¹c udzia³ w proponowanych przez tê placówkê imprezach.

1 Maja

3 Maja

Ten dzieñ obecnie przebiega bardziej pod has³em
„jesteœmy w Unii, ni¿ „œwiêta pracy”. Pi¹t¹ ju¿
rocznicê naszej akcesji w strukturach zjednoczonej
Europy miasto œwiêtowa³o na unijnej imprezie. Na
festynie w Parku Œródmiejskim dzia³o siê wiele.
Tañcem i œpiewem rozpoczê³y go “Pszczó³ki” z Przedszkola Miejskiego nr 1. Po nich w jêzykach unii
œpiewali laureaci konkursów piosenki obcojêzycznej ze szkó³ podstawowych i gimnazjów naszego miasta. Chór Skoranta, zespo³y Prolog, Fakt
i debiutuj¹cy Hard Wey ho³dowa³y ojczystemu
jêzykowi daj¹c koncert ulubionych utworów.
Gwiazd¹ wieczoru by³a grupa Top One - zespó³
doskonale znany fanom tzw. muzyki chodnikowej, istniej¹cy od (uwaga!) 20 lat. Unijne spotkanie zakoñczy³ mini recital Mai Grzeœkowiak.

Dwa dni póŸniej, chojnowianie obchodzili kolejn¹
rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Te uroczystoœci, tradycyjnie ju¿ zainaugurowali uczniowie ogniska muzycznego daj¹c 27 kwietnia koncert melodii patriotycznych.
3 maja natomiast miejskie obchody rozpoczêto od
spotkania przy obelisku na ul. Chmielnej. Tu
przedstawiciele w³adz miasta i gminy, kombatanci,
Sybiracy i mieszkañcy z³o¿yli kwiaty, zapalili
znicze. Na zaproszenie Miêdzyzak³adowej Komisji
NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty
i Wychowania w Chojnowie w uroczystoœciach
wziê³a udzia³ Pos³anka na Sejm El¿bieta Witek,
oraz przewodnicz¹cy zarz¹du regionu legnickojeleniogórskiego PiS Krzysztof Szlufcik, a tak¿e
przewodnicz¹cy zarz¹du regionu NSZZ "Solidarnoœæ" Zag³êbie Miedziowe Bogdan Or³owski,
którzy uczestniczyli tego dnia tak¿e w poœwiêceniu sztandaru NSZZ „Solidarnoœæ”.
Punktualnie o godz. 12 w koœciele pw. Ap. Piotra
i Paw³a wierni uczestniczyli we mszy œw. w intencji
Ojczyzny koncelebrowanej przez ks. Pra³ata Tadeusza
Jurka i ks. Krzysztofa Zimnickiego.
W sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji natomiast odby³a siê okolicznoœciowa akademia.
- Pamiêæ o tamtych wydarzeniach pozosta³a w strofach wierszy i zwrotkach pieœni - powiedzia³ na
wstêpie dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki. Niech zatem przemówi¹ ówczeœni poeci brzmieniem
g³osów chojnowskiego chóru Skoranta i deklamacj¹
m³odych wykonawców z grupy teatralnej Antrakt.
Ta czêœæ uroczystoœci wzruszy³a nie jednego
spoœród licznie przyby³ej publicznoœci. Na widowni
³zy wzruszenia ociera³a tak¿e Siostra Augustiana
Rusin, prze³o¿ona prowincji warszawskiej ze zgromadzenia S³u¿ebniczek Dêbickich NMP, któr¹ w³adze
miasta serdecznie przywita³y w grodzie nad Skor¹.
Wydaje siê, ¿e chojnowsk¹ majówkê nale¿y zaliczyæ do udanych. Dopisa³a pogoda, nastroje,
a i patriotyzm zdaje siê w naszym spo³eczeñstwie
przybieraæ odpowiednie znaczenie.

O tym ile korzyœci daje nam cz³onkostwo w Unii
Europejskiej mo¿na by mówiæ d³ugo i wiele.
W kilku s³owach stara³ siê to uj¹æ Dieter Schroeder,
który przyjecha³ do Chojnowa specjalnie na tê
okolicznoœæ. Nasz wieloletni przyjaciel, Honorowy
Obywatel Miasta, w krótkim wyst¹pieniu podkreœli³ znaczenie zjednoczenia Europy i niegasn¹cej woli miast partnerskich - Egelsbach i Chojnowa do wspólnego pisania kart przysz³oœci.
Unijny festyn by³ tak¿e idealn¹ okazj¹ do przekazania wieœci, które bez w¹tpienia ucieszy³y wiêkszoœæ chojnowian. Wicemarsza³ek województwa
dolnoœl¹skiego Piotr Borys, dostojny goœæ majowej
imprezy, przekaza³ najœwie¿sze wieœci z obrad sejmiku
- urz¹d marsza³kowski przyzna³ 3 mln 100 tys. z³
na budowê basenu miêdzyszkolnego w Chojnowie.
Gromkie brawa wymownie œwiadczy³y o zadowoleniu mieszkañców. Marsza³ek podziel¹jc radoœæ
chojnowian, pozdrowi³ ich i ¿yczy³ wielu osi¹gniêæ
w przysz³oœci.
To wszystko dzia³o siê na scenie, a obok niej mnóstwo
atrakcji dla najm³odszych - m.in. zje¿d¿alnie,
eurobungie, batut, basen z rybkami. Jak na majow¹ imprezê przysta³o by³a tak¿e plenerowa konsumpcja.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym budynkiem u¿ytkowym
o pow. u¿ytkowej 119,22 m2 przeznaczonym do remontu, oznaczonej numerami dzia³ek 457/6 i 457/8 o pow. 530 m2,
po³o¿onej przy ul. Chmielnej 17A
w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze
wieczystej LE1Z/00013615/5.
Cena wywo³awcza - 95.000,00 z³.
Wadium - 19.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ
przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem funkcji handlu i us³ug nieuci¹¿liwych. Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹
sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu
do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci,
a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹
inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Na dzia³ce rosn¹ drzewa. W przypadku kolizji
inwestycji z zieleni¹, na usuniêcie drzew
w wieku powy¿ej 5 lat nale¿y uzyskaæ zezwolenie zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody
/Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880 z póŸn. zm./.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 czerwca
2009 r. o godz. 1100 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 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 9 czerwca 2009 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 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/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych
tj. nie mniej ni¿ 950,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020
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. Sprzeda¿ nieruchomoœci
jest zwolniona od podatku VAT na podstawie
art. 43 ust.1 pkt 2 w zwi¹zku z art.43 ust.2
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 24 lutego 2009 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 nr
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Kabareciarze - po amatorsku i nie
III ju¿ Przegl¹d Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjalnych Dolnego Œl¹ska „PeKaeSy”, któremu
od pocz¹tku patronuje Starosta Legnicki, nie
mia³ w tym roku szczêœcia do terminów.
Zgodnie jednak z ludowym porzekad³em, ¿e
co siê odwlecze, to nie uciecze, 20 kwietnia br.
na scenie MOKSiR pojawi³y siê m³odzie¿owe
kabarety. W sumie - cztery, choæ jeszcze
o œwicie 20 kwietnia mia³o byæ ich piêæ...
Niestety, choroba i pobyt w szpitalu jednego
z wykonawców chocianowskiego kabaretu
NIC sprawi³y, ¿e odwo³a³ on swój udzia³
w przegl¹dzie.
Jury, które tym razem stanowili cz³onkowie
kabaretu „S³uchajcie”, przygl¹da³o siê uwa¿nie
prezentacjom: „Bezrolnych Ba³kañskich
Ba³amuc¹cych Baletmistrzów” z I LO w Legnicy (numer zatytu³owano „Bardzo fajne rzeczy
niczym ostre s³upy”), formacji „Armagiedon”
z Powiatowego Zespo³u Szkó³ nr 1 w Krzy¿owicach (skecze „WC” i „Sklerotyk”), formacji „Wazelina” z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Oleœnicy (skecze: „Promocja XXI
wieku”, „Mecz”, „M³ody pracownik”) oraz
„naszym”, czyli kabaretowi „Na czworaka”
z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
(skecze: „Halo mamuœka”, „Babcia na dyskotece”, „Czerwony kapturek” i „Policjanci
nieumundurowani”).

Ostateczny werdykt by³ nastêpuj¹cy - I miejsce
- kabaret „Bezrolni Ba³kañscy Ba³amuc¹cy
Baletmistrzowie” (za - jak to okreœlono - „to
coœ z pogranicza szaleñstwa, które pozytywnie wyró¿nia dzia³ania m³odzie¿y z I LO).
II miejsce - kabaret „Na czworaka” z Chojnowa
(za solidne przygotowanie teatralne i literackoœæ
prezentowanyh opowieœci). Kolejnych miejsc
nie przyznano, ale nagrody siê nie zmarnowa³y.
Indywidualnie doceniono talent w „walce
z trem¹” Tomasza Brodnickiego z oleœnickiej
„Wazeliny” i Aleksandra Mazurka z naszego
„Na czworaka”, który uj¹³ jurorów wykonaniem monologu „Halo mamuœka”.
Po czêœci konkursowej cz³onkowie i opiekunowie wszystkich kabaretowych zespo³ów
przeszli do kawiarenki MOKSiR, gdzie for-
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o g ³ a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. u¿ytkowej 400,1 m2 przeznaczonym do remontu
oraz budynkiem gospodarczym o pow. u¿ytk. 25,5 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 377/8
o pow. 903 m2, po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej 3 w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.
Cena wywo³awcza - 180.000,00 z³.
Wadium - 36.000,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta
nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji
handlu i us³ug nieuci¹¿liwych.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu
do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci
uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie
sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 czerwca
2009 r. o godz. 1200 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 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 2 czerwca 2009 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 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
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rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.800,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w
przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386
4400000001490620000020 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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w zwi¹zku
z art.43 ust.2 pkt 1 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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 9 lutego br.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w
pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia
o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

macja „S³uchajcie” poprowadzi³a zajêcia
warsztatowe. Popo³udnie tego dnia wype³ni³
natomiast profesjonalny wystêp kabareciarzy
- „S³uchajcie” w praktyce pokazali jak rozœmieszaæ i wspólnie z publicznoœci¹ bawiæ siê
s³owem.
sh
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og³asza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2
miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/74 o pow. 4801 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 37386.
Cena wywo³awcza - 90.000,00 z³.
Wadium - 18.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na
mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny
o funkcji przemys³owej. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 czerwca 2009 r. o godz. 1300 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, 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
3 czerwca 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów . Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/. 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. Ustala
siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 900,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
13864400000001490620000020 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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona
od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 11 czerwca 2008 r.,
drugi odby³ siê dnia 3 wrzeœnia 2008 r. trzeci odby³ siê 20 stycznia 2009 r.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 11.05.- 03. 06.2009 r. w godz. 1000
do 1400. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem (0-76) 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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„Jajcarskie” spotkanie
18 kwietnia, w niepowtarzalnym klimacie
restauracji Jubilatka spotkali siê przyjaciele, krewni, s¹siedzi, znajomi i znajomi
znajomych cz³onków Fundacji „Smak
Sukcesu”. Jeszcze rozleniwieni po œwiêtach, ale ju¿ spragnieni zabawy i gotowi
na radosne szaleñstwa, przybyli z bliska
i z daleka, niektórzy niezupe³nie zdrowi,
inni z trudem oderwani od pracy.

walc (z czekoladowym jajem) pokaza³,
¿e niektórzy naprawdê potrafi¹ piêknie
tañczyæ. Œpiewy przy gitarze i karaoke
udowodni³y zaœ, ¿e chojnowski chór to
nie przypadek w tak rozœpiewanym
mieœcie.
Wszystkim naszym goœciom za udzia³
w zabawie i wsparcie naszej organizacji
serdecznie dziêkujemy i ju¿ dziœ zapra-

Bliskoœæ Œwi¹t Wielkanocnych nieodwo³alnie naznaczy³a tematykê zabawy
i jej g³ówny rekwizyt - jajeczko. Nasi
goœcie zbierali jaja, turlali jaja, rzucali
jajami i nimi siê stukali, jednoczeœnie
hojnie obdarowuj¹c nasz¹ Fundacjê. Odby³a siê te¿ licytacja jaja malowanego
przez chojnowsk¹ artystkê p. Justynê
Koziar. Piêkn¹ pisankê za okr¹g³¹ stówkê
wylicytowa³a p. Ala - w³aœcicielka Jubilatki.
Oczywiœcie by³y i tañce. Czekoladowy

szamy na przysz³oroczne, równie (przepraszamy za wyra¿enie) „jajcarskie”
spotkanie.
Zarz¹d Fundacji
Fundacja „Smak Sukcesu” w imieniu
uczestników zabawy tanecznej i w³asnym sk³ada serdeczne podziêkowanie
Pani Janinie Chamar-Ma³ocie za ufundowanie wycieczki do Pragi oraz Pani
Alicji Dul, w³aœcicielce restauracji „Jubilatka” za wsparcie finansowe fundacji.
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og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 53 o pow. 1621 m2, po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej w Chojnowie,
wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.
Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %) - 89.000,00 z³.
Wadium -17.800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
us³ugi komercyjne. Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia
terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 czerwca 2009 r. o godz. 1200 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 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 9 czerwca 2009 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 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/. 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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 890,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000
1490620000020 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 23 lipca 2008 r., drugi 21 paŸdziernika 2008 r., trzeci 20
stycznia 2009 r., czwarty 7 kwietnia 2009 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 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wszystko o…
Wspólnota Mieszkaniowa cz. II

Obowi¹zki cz³onka Wspólnoty Mieszkaniowej.
W³aœciciele lokali po dokonaniu zakupu tych mieszkañ
od Miasta nie maj¹ wp³ywu na powstanie Wspólnoty
Mieszkaniowej, powstaje ona niezale¿nie od ich woli,
z mocy prawa. Maj¹ natomiast wp³yw na okreœlenie
sposobu zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹. Na podstawie umowy w³aœciciele lokali mog¹ powierzyæ administrowanie nieruchomoœci¹ wspóln¹ osobie fizycznej lub
prawnej, mo¿e to byæ osoba wybrana spoœród cz³onków
Wspólnoty Mieszkaniowej albo spoza jej krêgu. Gdyby
cz³onkowie Wspólnoty nie zdecydowali siê na okreœlenie w umowie sposobu zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹,
zastosowanie mia³yby przepisy ustawy o w³asnoœci
lokali dotycz¹ce zarz¹dzania wspóln¹ nieruchomoœci¹ do tego tematu bêdziemy wracaæ w kolejnych artyku³ach.
Cz³onkowie wspólnoty ponosz¹ wydatki i ciê¿ary zwi¹zane
z utrzymaniem nieruchomoœci wspólnej. Nale¿ne od
nich kwoty s¹ proporcjonalne do udzia³ów we wspólnocie
poszczególnych w³aœcicieli (udzia³ tj. procent wynikaj¹cy
ze stosunku powierzchni w m2 danego lokalu do powierzchni u¿ytkowej ca³ego budynku). Co miesi¹c z góry
- do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca - odprowadzaj¹ oni zaliczki
na pokrycie kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹.
Pieni¹dze Wspólnota przeznacza na: remonty i bie¿¹c¹
konserwacjê, utrzymanie porz¹dku i czystoœci, wynagrodzenie cz³onków zarz¹du lub zarz¹dcy, ubezpieczenie,
podatki, oœwietlenie klatki schodowej itp. Op³aty nale¿ne
od cz³onka Wspólnoty wylicza siê na podstawie jego udzia³u,
a nie powierzchni u¿ytkowej jego lokalu jak liczono
wczeœniej przy umowie najmu. Ka¿dy w³aœciciel lokalu
odpowiada za zobowi¹zania dotycz¹ce nieruchomoœci
wspólnej w sposób proporcjonalny do udzia³u jego
lokalu w nieruchomoœci wspólnej. Oprócz niego za te
zobowi¹zania odpowiada równie¿ bez ¿adnych ograniczeñ
Wspólnota Mieszkaniowa. W³aœciciele lokali ponosz¹
te¿ wydatki na utrzymanie swojego mieszkania. Natomiast
za poprawê stanu technicznego œcian, stropów i urz¹dzeñ
wspólnych znajduj¹cych siê w obrêbie lokalu (kanalizacja,
woda, piony energetyczne, kana³y spalinowe i wentylacyjne) p³ac¹ wszyscy cz³onkowie Wspólnoty. Najczêœciej
ponosz¹ koszty remontu instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych proporcjonalnie do udzia³ów, jaki maj¹
w elementach wspólnych budynku oraz gruncie. Ka¿dy
w³aœciciel mieszkania odpowiada za stan œcian dzia³owych
znajduj¹cych siê w lokalu. Na ¿¹danie zarz¹du Wspólnoty
powinien zezwoliæ na wstêp do swojego mieszkania,
zawsze gdy trzeba dokonaæ konserwacji, remontu albo
usun¹æ awariê w nieruchomoœci wspólnej, lub wyposa¿yæ
budynek w dodatkowe instalacje. W³aœciciele nie musz¹
wpuœciæ przedstawiciela zarz¹du, je¿eli chce on sprawdziæ
ile osób mieszka w lokalu. W³aœciciel lokalu ma prawo
do u¿ytkowania gruntu, na którym znajduje siê budynek.
W zwi¹zku z tym ponosi op³aty z tytu³u tego u¿ytkowania.
S¹ one wyliczane odrêbnie dla ka¿dego i co pewien czas
aktualizowane.W kolejnym artykule omówimy sposób
zwo³ywania zebrañ Wspólnot Mieszkaniowych i podejmowania uchwa³.
J.K.
Jeœli macie Pañstwo pytania dotycz¹ce Wspólnot Mieszkaniowych prosimy kierowaæ je na adres redakcji lub pod
nr telefonu (076) 8186684.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
1) drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa
(w rejonie ul. Bielawskiej):

2) trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 3 i 4 miasta
Chojnowa (w rejonie ul. Bielawskiej):

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. Przez nieruchomoœci przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach
z nim uzgodnionych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
9 czerwca 2009 r. o godz. 1100 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 3 czerwca 2009 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
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/.
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.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 690,00 z³ - dot. dz. nr 458/10 i 6/5, 460,00 z³ - dot. dz. nr 379/2,
520,00 z³ - dot. dz. nr 380/5, 500,00 z³ - dot. dz. nr 380/6, 630,00 z³
- dot. dz. nr 380/7, 780,00 z³ - dot. dz. nr. 380/4, 650,00 z³ - dot. dz. nr 458/6.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki nr 458/10 i 6/5 odby³ siê dnia 09-02-2009 r.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki: nr 380/4 odby³ siê dnia 25-09-2008 r.,
dz. nr 379/2, 380/5, 380/6, 380/7 odby³ siê dnia14-11-2008 r., na dz. nr 458/6
odby³ siê dnia 23-12-2008 r. Drugi przetarg odby³ siê dnia 23-03-2009 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 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Ratownicy na medal
Dyskoteka - kilka osób pod wp³ywem alkoholu z drobnymi urazami,
jedna osoba postrzelona, kobieta
w ci¹¿y potr¹cona przez samochód,
dziecko trac¹ce oddech - to nie scenariusz sensacyjnego filmu, a kilka
przyk³adów zadañ jakie postawiono przed ratownikami podczas
trzecich ju¿ Mistrzostw Ratownictwa
Medycznego Regionu Legnickiego.
W szranki z oœmioma innymi dru¿ynami stanêli, nie po raz pierwszy,
ratownicy z Chojnowa.
Joanna Garncarz, Tomasz Wyciszkiewicz, Ireneusz Sromek, Kazimierz
Jurewicz - bez wahania spieszyli
z pomoc¹ poszkodowanym, g³adko
te¿ przeszli test sprawnoœciowy i…
wywalczyli drug¹ lokatê. Czy jednak
s³owo wywalczyli jest tu na miejscu?

Oni po prostu robili swoje. Doceniono ich opanowanie, szybkoœæ
i trafnoœæ podejmowanych decyzji
oraz zawodowe podejœcie do ka¿dej
z konkurencji.
- Dwa lata temu byliœmy na trzeciej
pozycji - mówi¹ ratownicy - ci¹gle
siê doskonalimy, a efekty mo¿na
obserwowaæ g³ównie w naszej codziennej pracy. Klasyfikacja na
zawodach, to tylko pochodna tego
co robimy ka¿dego dnia, ale cieszy
fakt, ¿e nale¿ymy do najlepszych
w regionie.
Przed nimi zmagania na wy¿szym
szczeblu - dwie zwyciêskie dru¿yny
przechodz¹ bowiem do kolejnego
etapu. ¯yczymy zatem powodzenia
i trzymamy kciuki.
eg

Wójt Gminy Chojnów
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora:
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Rokitkach, Szko³y Podstawowej w Krzywej,
Szko³y Podstawowej w Starym £omie, Szko³y Podstawowej w Budziwojowie.
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r.
w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³
i placówek(Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz.1854).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania
i rozwoju szko³y lub placówki;
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci
informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia - w przypadku osoby
bêd¹cej nauczycielem;
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego
- w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarz¹dzania oœwiat¹;
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 w/w rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu;
7) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112
i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;
10) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których mowa
w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874
i Nr 166, poz. 1611);
11) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustaw¹ a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12) informacjê o z³o¿eniu oœwiadczenia lustracyjnego Dolnoœl¹skiemu
Kuratorowi Oœwiaty.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia, na
adres: Urz¹d Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Wójta Gminy Chojnów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci
zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
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Co siê odwlecze…
Tak siê zdarzy³o, ¿e wielkanocne
spotkanie cz³onków Zwi¹zku
Inwalidów Narz¹du Ruchu odby³o siê dwa tygodnie po œwiêtach. Nie o daty jednak tu przecie¿ chodzi - one zupe³nie nie
maj¹ wp³ywu na wzajemne relacje wspólnot takich jak ta. Zwi¹zkowcy chêtnie spotykaj¹ siê na
wszelkiego rodzaju uroczystoœciach
i nie wa¿ne kiedy, ale z kim.
29 kwietnia w siedzibie Warsztatu Terapii Zajêciowej przy œwi¹tecznych sto³ach zasiedli zatem
cz³onkowie zwi¹zku i zaproszeni
goœcie - burmistrz miasta Jan

Serkies i radny powiatowy Mieczys³aw Kasprzak. ¯yczenia od w³adz
miasta i powiatu rozpoczê³y spotkanie. Powinszowania z³o¿y³a tak¿e
prezes zwi¹zku Teresa Kamiñska,
dziêkuj¹c jednoczeœnie przedstawicielom obu samorz¹dów za
wieloletni¹, owocn¹ wspó³pracê.
W tej sympatycznej atmosferze
przebiega³a dalsza czêœæ wielkanocnego spotkania. By³o rodzinnie, serdecznie i suto. A przytaczaj¹c znane powiedzenie „co siê
odwlecze, to nie uciecze”, dodaæ
mo¿na, ¿e to na co czeka siê
d³u¿ej, „lepiej smakuje”.
eg

Przedszkolaki na Œwiatowy Dzieñ Ziemi
W Przedszkolu Miejskim nr 1
“Ziemiê mamy tylko jedn¹,
a jej przysz³oœæ zale¿y od ka¿dego
na pozór niewielkiego ludzkiego
dzia³ania,
zale¿y od ka¿dego z nas...”

22 kwietnia obchodzony jest
Œwiatowy Dzieñ Ziemi. Dzieñ
Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosn¹, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w spo³eczeñstwie. W tym dniu ludzie
w wielu krajach, równie¿ i w Polsce prowadz¹ dzia³ania maj¹ce
na celu ochronê œrodowiska,
pokazuj¹ jak szanowaæ i nie
szkodziæ Ziemi, która jest matk¹

wszelkiego ¿ycia. W tym wa¿nym dniu powinniœmy wszyscy
- mali i duzi - choæ przez chwilê
pomyœleæ o planecie, na której
¿yjemy i o otaczaj¹cej nas przyrodzie. Jest to chwila, która pozwala zastanowiæ siê, kto jest
odpowiedzialny za obecny stan
naszej przyrody.
Œwiêto Ziemi w naszym przedszkolu tradycyjnie obchodziliœmy przez ca³y tydzieñ, codziennie organizuj¹c inn¹ formê
uwra¿liwiania dzieci na problem
ochrony œrodowiska. Dzieci
z wszystkich grup wiekowych wraz
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ze swoimi nauczycielkami przygotowa³y papierowe atrybuty
czystej planety - kwiaty, s³oñca,
listki itp. z has³ami o tematyce
ekologicznej, którymi przystroiliœmy ca³e nasze przedszkole.
Has³a: „Segreguj œmieci!”, „Dbaj
o zieleñ!”, „Chroñ przyrodê!,
„Nie pal œmieci!” itp. umieœciliœmy równie¿ na kolorowych
transparentach, z którymi przemaszerowaliœmy ulicami miasta,
skanduj¹c je g³oœno. Udzia³ naszych przedszkolaków w ekologicznym happeningu mia³ przypomnieæ podstawowe prawdy
ochrony œrodowiska wszystkim

mieszkañcom Chojnowa. Obchody „Dnia Ziemi” wœród najm³odszych mia³y ukazaæ, ¿e

edukacjê ekologiczn¹ nale¿y rozpocz¹æ jak najwczeœniej. Kiedy
dziecko pokocha przyrodê,
nigdy nie zrobi jej krzywdy i nie
pozwoli na to innym!
pr

W Przedszkolu Miejskim nr 3
22 kwietnia to dzieñ, kiedy ca³y
œwiat obchodzi uroczyœcie Dzieñ
Ziemi. Edukacjê ekologiczn¹
nale¿y rozpocz¹æ ju¿ od najm³odszych lat, wtedy dziecko
pokocha przyrodê, nigdy nie
zrobi jej krzywdy i nie pozwoli
na to innym.
W naszym przedszkolu maluchy
uczy siê szanowaæ przyrodê, jak

Przedszkolaki sprz¹ta³y Park
Piastowski. Zbiera³y œmieci
i segregowa³y je póŸniej do odpowiednich pojemników. Dalszym etapem realizacji w/w tematyki ekologicznej by³o wykonanie plakatów.
„Ziemia moich marzeñ” oraz
„Œmieci i odpady na naszej planecie”. Dzieci maj¹ œwiadomoœæ,

dbaæ o ni¹ i ¿yæ z ni¹ w zgodzie.
Dowiaduj¹ siê jakie znaczenie
maj¹ dla ludzi lasy, dzikie zwierzêta. Dlaczego tak wa¿ne jest
segregowanie œmieci oraz oszczêdzanie energii i wody. Maj¹ mo¿liwoœæ uprawiania roœlin, zarówno na parapecie, jak i w ogrodzie. Czêsto chodz¹ na spacery,
wycieczki by z obejrzeæ z bliska,
np. park.

¿e o Ziemiê nale¿y dbaæ i jej nie
zanieczyszczaæ
Rozumiej¹, i¿ segregacja œmieci
i odpadów umo¿liwia ich ponowne wykorzystanie i ograniczenie
ich sk³adowania na wysypiskach
œmieci.
W tym dniu zosta³y zaprezentowane wiersze, piosenki, inscenizacje. Dzieci wspólnie z nauczycielkami uk³ada³y has³a proekologiczne np. ”Piêkno kwiatów
podziwiaj, ale zostaw je - nie
zrywaj”.
Œwiêto ekologii zakoñczy³o siê
wspóln¹ zabaw¹, piêknym, wiosennym korowodem. Przedszkolaki dziarsko maszerowa³y po
najbli¿szej okolicy w przygotowanych strojach. Uœmiechy na
buzi naszych dzieci, by³y dowodem na to, ¿e dzieñ ten by³
naprawdê udany.
Jolanta Adamek
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Dla zdrowia
„Zdrowo jem, ruszam siê, dobr¹ formê trzymaæ chcê!”
oraz „Ekologia jest nam bliska, dbamy o ochronê œrodowiska”
- to has³a towarzysz¹ce tegorocznym obchodom Szkolnych
Dni dla Zdrowia po³¹czonych z obchodami Dnia Ziemi w Szkole
Podstawowej nr 4, które odby³y siê w dniach 20 - 24 kwietnia.
Placówka szczyci siê posiadaniem certyfikatu Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie. Zobowi¹zuje to wszystkich pracowników
szko³y do podejmowania przez ca³y rok szkolny szeregu
dzia³añ prozdrowotnych oraz realizacji programów. W bie¿¹cym roku szkolnym realizowana jest przy wspó³pracy
z Sanepidem, trzecia edycja programu „Trzymaj Formê!”
oraz program „Wolnoœæ Oddechu - Zapobiegaj astmie”,
programy w³asne, m. in. „Korczakowcy mówi¹ uzale¿nieniom NIE!”, „ABC konsumenta”, program ekologiczny.
Nauczyciele wychowania fizycznego realizuj¹ programy
z zakresu gier i zabaw, rozwijaj¹ce sprawnoœæ ruchow¹ uczniów
i uzdolnienia sportowe oraz koryguj¹ce wady postawy.
Jest te¿ oferta skierowana bezpoœrednio do rodziców. To
spotkania z lekarzami ró¿nych specjalnoœci, fachowcami
z zakresu ¿ywienia, prelekcje, filmy edukacyjne. Spotyka
siê to z pe³n¹ akceptacj¹ i wsparciem ze strony Rady Rodziców.
Szkolne Dni dla Zdrowia s¹ okazj¹, aby w atrakcyjnych formach: poprzez konkursy, turnieje, projekty czy prezentacje
uczniowie mogli wykazaæ siê zdobyt¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami,
a tak¿e uzdolnieniami plastycznymi i sprawnoœci¹ fizyczn¹.
W pi¹tek 24 kwietnia odby³ siê apel podsumowuj¹cy, na
którym goœæmi byli: W. Aftinger i K. £ochowska z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Legnicy,
B. Ku³acz - prze³o¿ona pielêgniarek i B. Jakubiak - kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie, E. Rajczakowska
- przewodnicz¹ca Rady Rodziców oraz dyrekcja szko³y
i pielêgniarka G. Mazur.
Mi³ym akcentem podczas apelu by³o nadanie pani G. Mazur
tytu³u ANIO£A ZDROWIA. Dokona³a tego dyrektor
E. Borysewicz w imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej doceniaj¹c wk³ad pani pielêgniarki w edukacjê prozdrowotn¹
uczniów, zaanga¿owanie i fachowoœæ oraz anielsk¹ cierpliwoœæ. Uczniowie, którzy wykazali siê w konkursach i turniejach otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz, jak przysta³o na szko³ê promuj¹c¹ zdrowie, zdrowe produkty w postaci
jogurtów i soków.
Zwyciêskie klasy VI otrzyma³y nagrodê ufundowan¹ przez
Radê Rodziców.
Obchodom Szkolnych Dni dla Zdrowia towarzyszy³y wystawy pokonkursowe prac plastycznych, kramik ze zdrow¹
¿ywnoœci¹ oraz scenka edukacyjna na apelu przygotowana
przez uczniów klas I c i II c.
Program Szkolnych Dni dla Zdrowia opracowa³ oraz wszystkie
konkursy, atrakcje i przyjemnoœci zorganizowa³ i przeprowadzi³ Szkolny Zespó³ d/s Promocji Zdrowia w sk³adzie:
Gra¿yna Koœnik - koordynator, Alina Bijak, Alicja Gac,
Gra¿yna Mazur, Sylwia Ku³acz, Ryszard Kopacki, Andrzej
Matuszewski, Tomasz B³aszczak przy wspó³udziale
nauczycielki plastyki Anny Grabek i rodziców uczniów
klas I c i II c.
Cz³onkowie Zespo³u dziêkuj¹ dyrekcji, wszystkim
nauczycielom i pracownikom szko³y
za wspó³pracê oraz
panom Boles³awowi Jakubiakowi
i Edwardowi Koœnikowi za sponsorowanie soków na
nagrody.
Szczegó³owe informacje: nazwiska zwyciêzców oraz fotoreporta¿ mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej szko³y
www.sp4.chojnow.biz
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Laur Zwyciêstwa w olimpiadzie geograficznej
W czwartek 16 kwietnia 2009 roku
w Filharmonii Wroc³awskiej odby³a
siê Gala Laureatów Olimpiady zDolny
Œl¹zak Gimnazjalista. Wœród tegorocznych zwyciêzców by³a równie¿
uczennica Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w naszym mieœcie. Uczennica
III klasy JUSTYNA LIPA zosta³a laureatk¹ olimpiady geograficznej. Odebra³a dyplom i medal z r¹k pani kurator województwa dolnoœl¹skiego i marsza³ka województwa.
Nagrod¹ za zwyciêstwo jest te¿ zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
Justynê przygotowywa³a do olimpiady
mgr Ma³gorzata Or³owska - nauczyciel
geografii w Gimnazjum nr 2.
Nasza uczennica by³a równie¿ finalistk¹

Udany

w olimpiadach: jêzyka polskiego, historii i chemii.
Serdecznie gratulujemy Justynie i zachêcamy innych uczniów do zdobywania wiedzy i uczestnictwa w konkursach. Zdolni uczniowie s¹ zawsze
dum¹ szko³y, rodziców i ca³ego miasta.
Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie

debiut

Wyst¹pili tu po raz pierwszy, nie pierwszy jednak raz stali na scenie
i nie po raz pierwszy dowiedli jakie talenty kuje siê w Chojnowie.
6 kwietnia 2009 uczniowie Gimnazjum Nr 2 wziêli udzia³ w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojêzycznej, który odby³ siê w Z³otoryjskim
Oœrodku Kultury i Rekreacji. Wziê³o
w nim udzia³ ponad 40 uczniów.
Konkurs podzielony by³ na dwie kategorie: szko³y podstawowe i gimnazja.

Uczniowie mogli œpiewaæ indywidualnie jak i zespo³owo. W kategorii
zespó³ uczniowie naszej szko³y zajêli
I oraz II miejsce. I miejsce zaj¹³ zespó³
w sk³adzie: Natalia Halikowska,
Karolina Miazio, Karol Kie³bowicz
z utworem „Warten auf Dich”.
II miejsce natomiast zaj¹³ duet: Karolina
Matuszewska oraz Aleksandra
Roztoczyñska z utworem „ Love story”.
Natomiast w kategorii solista, uczeñ
naszej szko³y, Rafa³ Lenda zaj¹³ III
miejsce œpiewaj¹c utwór „Stop 4”.
Nasz¹ szko³ê reprezentowali tak¿e
£ukasz Sypieñ, Aleksandra Korba
oraz Sandra Krische.

Mimo tego, ¿e by³ to debiut naszych
uczniów w tego typu konkursie, to ku
naszemu mi³emu zaskoczeniu odnieœliœmy sukces. Wszystkim m³odym artystom serdecznie gratulujemy i dziêkujemy za godne reprezentowanie szko³y.
Nauczyciel jêzyka niemieckiego:
Justyna Duda

- Poziom konkursu okaza³ siê bardzo
wysoki - mówi¹ nasi laureaci. - Atmosfera
na sali by³a gor¹ca. Jury stanê³o przed
trudnym wyborem, ale doceni³o nasze
m³ode talenty. Satysfakcja i przemi³e
wspomnienia pozostan¹ w naszych
sercach. A korzystaj¹c z okazji chcemy
t¹ drog¹ serdecznie podziêkowaæ paniom Justynie Dudzie, Marioli Jakusik
i Danucie Górskiej za czas poœwiêcony
na przygotowania, mobilizacjê do pracy
oraz cenne wskazówki.
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Warsztatowe prezentacje
Utworzony w marcu b.r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej - Chojnowski Klub Literacki
- zgromadzi³ oko³o dziesiêciu osób zainteresowanych uprawianiem literatury, krytyki
literackiej i form publicystycznych. W zaplanowanych comiesiêcznych spotkaniach chêtnie te¿ bêd¹ widziane osoby, które nie posiadaj¹ (jeszcze?) dorobku twórczego, ale interesuje je refleksja, dialog na temat literatury
wspó³czesnej.
17 kwietnia b.r. odby³o siê pierwsze warsztatowe spotkanie, podczas którego poddawano
krytycznemu ogl¹dowi próby literackie uczestników. Ze swoimi tekstami wyst¹pi³y:
Wies³awa Kipigroch i El¿bieta Karpiñska - z proz¹ oraz Ma³gorzata Krzywda i Jaros³aw Macewicz - z poezj¹. Utwory spotka³y siê z ¿yw¹
reakcj¹ s³uchaczy. Poddano je te¿ g³êbokiej
analizie, sugeruj¹c w niektórych wypadkach
nieco inn¹ formê wypowiedzi, b¹dŸ konstrukcjê.
Wszystkich zaskoczy³ okaza³y tekst pana Macewicza napisany heksametrem, starannie zrytmizowany, zrymowany, z licznymi odwo³a-

niami mitologicznymi. Utwór zawiera ponadczasow¹ refleksjê historiozoficzn¹ i koñczy
siê doœæ minorow¹ point¹. Bêdzie on przedmiotem uwagi jeszcze na spotkaniu w dniu
15 maja, podobnie jak wiersze o tematyce
metapoetyckiej polskich poetów wspó³czesnych o ugruntowanej pozycji literackiej.
Podgl¹danie Mistrzów Pióra, bêdzie bowiem
stale towarzyszyæ spotkaniom klubowym, na
które serdecznie zapraszamy.

Tadeusz Sznerch
Opiekun merytoryczny
Chojnowskiego Klubu Literackiego

Mój œwiat w ramach
To by³ przys³owiowy strza³ w dziesi¹tkê. Chojnowska m³odzie¿ wykazuj¹ca zdolnoœci plastyczne ma niewielkie mo¿liwoœci kszta³cenia
warsztatu w naszym mieœcie. Zajêcia praktyczne zaproponowane przez Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ dowiod³y, ¿e chêtnych jest wielu,
a lekcje z profesjonalist¹ przynosz¹ efekty.
Przez kilka dni w salach biblioteki i w plenerze
uczniowie szkó³ gimnazjalnych uczestniczyli
w warsztatach plastycznych zorganizowanych
w ramach trzeciej edycji powiatowego konkursu plastycznego „Kszta³ty i barwy mojego œwiata”.
Od czego zacz¹æ szkic portretu, potem ca³ej
sylwetki, na co zwracaæ uwagê przy malowaniu krajobrazu, bry³y i cienie w kompozycjach
martwej natury, to tylko kilka tematów zajêæ.
Najpierw teoria, potem praktyka, na koniec
ocena i poprawianie b³êdów - to najlepszy
sposób szkolenia.
- Pomys³ przeprowadzenia warsztatów narodzi³
siê kiedy kolejny raz na organizowany konkurs plastyczny wp³ynê³o niewiele prac - wyjaœnia dyrektor MBP Barbara Landzberg. Podejrzewaj¹c, ¿e m³odzie¿ po prostu nie
czuje siê pewnie i zbyt krytycznie ocenia swoj¹
twórczoœæ postanowiliœmy skonfrontowaæ j¹
z profesjonalist¹.
- Propozycjê prowadzenia warsztatów przyjê³am z entuzjazmem, ale i pewnymi obawami - mówi znana chojnowska artystka Jadwiga
Jêdrzejczyk - Jak bowiem w ci¹gu kilku dni
przekazaæ tak obszern¹ wiedzê? Na ile zatem
by³o to mo¿liwe stara³am siê podzieliæ swoim
doœwiadczeniem. M³odzie¿ okaza³a siê bardzo
ch³onna i jestem przekonana, ¿e podnios³o to
ich samoocenê.
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- Ju¿ po pierwszych zajêciach uœwiadomiliœmy
sobie nasze b³êdy - zgodnie twierdz¹ uczestnicy. - Bez w¹tpienia wiele nauczyliœmy siê
podczas tych warsztatów. Chêtnie z nich korzystaliœmy, bo w gimnazjum nie mamy ju¿ plastyki, a zajêcia w szkole podstawowej, których
te¿ jest niewiele, to z pewnoœci¹ za ma³o.
W ramach trzeciej edycji powiatowego konkursu plastycznego „Kszta³ty i barwy mojego œwiata” podobne zajêcia prowadzone
by³y w Legnicy i Prochowicach.
- Z prac powsta³ych w trakcie warsztatów
czêœæ trafi na konkurs - dodaje B. Landzberg.
- Komisja oceniaj¹ca podsumuje tak¿e przebieg warsztatów. Pozytywna opinia bêdzie
jednoczeœnie wytyczn¹ do organizacji kolejnych zajêæ tego typu. Wiemy ju¿, ¿e zainteresowanie jest du¿e, tak¿e wœród doros³ych
mieszkañców.

Pozosta³o zatem czekaæ na wyniki konkursu,
które zostan¹ og³oszone podczas obchodów
Dni Chojnowa i na termin kolejnego plastycznego szkolenia.
eg

Wêdrówki po ró¿nych œwiatach
15 kwietnia w Gimnazjum nr 2 odby³o siê
kolejne spotkanie M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, podczas którego zastanawiano siê nad œwiatem opisanym w „Dawcy”
Lois Lowry.
Nie jest to zachêcaj¹ca wizja przysz³oœci. Ludzie nie maj¹ wspomnieñ, ¿yj¹ w zamkniêtych spo³ecznoœciach wed³ug œciœle okreœlonych regu³. Z³amanie zasad przez kogokolwiek karane jest bardzo surowo - powoduje
„zwolnienie”.
Czy poœwiêcenie dwunastolatka zmieni to
spo³eczeñstwo „Wielkiego Brata”? Zdaniem
m³odych klubowiczów mo¿e dojœæ wtedy do
krwawej rewolucji, ale mo¿e ludzie wybior¹
jednak dotychczasowy styl ¿ycia.
Natomiast 24 kwietnia zebra³ siê Dyskusyjny
Klub Ksi¹¿ki dla Doros³ych i by³o bardzo uroczyœcie. Dok³adnie 2 lata temu, 23.04.2007 r.
w Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich
odby³o siê pierwsze spotkanie DKK, jeszcze
bez udzia³u m³odzie¿y. Z okazji tego jubileuszu obejrzeliœmy pokaz multimedialny ze
wszystkich dotychczasowych spotkañ i oczywiœcie by³ te¿ tort z okazjonaln¹ œwieczk¹.

¯yczyliœmy sobie, abyœmy dzia³ali jak najd³u¿ej, bo interesuj¹cych ksi¹¿ek do przeczytania
jest wiele.
I tak¹ powieœci¹ jest niew¹tpliwie „Podró¿ na
dŸwiêkach szamañskiego bêbna” lapoñskiego
pisarza Ailo Gaupa.
To ksi¹¿ka magiczna. Dotyka bowiem œwiata
staro¿ytnych noaidów, œwiata odchodz¹cych
w zapomnienie saamskich bóstw i upiorów.
Powieœæ zaczyna siê od piêknego snu o szamañskim bêbnie. Wyruszenie w podró¿, odnalezienie wczeœniej nieznanego ojca - szamana
to tylko preludium do podró¿y w g³¹b lapoñskich wierzeñ i magii. Pod¹¿anie t¹ drog¹
mo¿e wyzwoliæ w cz³owieku szaleñstwo. Czy
taki los czeka naszego bohatera?
Ailo Gaupa nie tylko przybli¿y³ nam wymieraj¹c¹ kulturê Saamów, ale i piêkn¹, nieujarzmion¹ przez cz³owieka przyrodê tamtego
regionu. Stwierdziliœmy, ¿e jest ona dla nas
tak egzotyczna, jak przyroda rajskich wysepek rozrzuconych po Pacyfiku. Chocia¿ Laponia le¿y przecie¿ w Europie.
Zapraszamy serdecznie na majowe spotkania,
które odbêd¹ siê:
20.05 MDKK i ksi¹¿ka Heninga Mankela
„Pies, który pod¹¿a³ ku gwieŸdzie”
20.05 i 22.05 - DKK i Zbigniewa Herberta
„Labirynt nad morzem”.
Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK
przy MBP w Chojnowie
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S³odki smak zwyciêstwa, gorzki smak pora¿ek
Utrzymaj¹ siê czy spadn¹? To najczêstsze
pytanie jakie mo¿na us³yszeæ na trybunach
naszego stadionu. Poziom pi³karski IV Ligi jaki jest, ka¿dy widzi. Pierwszej dru¿ynie punkty
s¹ potrzebne jak lasom deszcz, podczas suszy.
To co prezentuje jedenastka Kujawy mo¿na
okreœliæ tylko s³owami - ze skrajnoœci w skrajnoœæ popadamy. Mecze teoretycznie do wygrania - przygrywaj¹ (pojedynek ze Szczawnem Zdrój) i na odwrót (wyjazdowy mecz
w Z³otoryi). Ma³ym sprawdzianem odpornoœci
psychicznej mia³a przynieœæ konfrontracja ze
Œlêz¹ Wroc³aw. Có¿ z tego skoro bramka goœci
zosta³a zaczarowana niewidzianym napisem NIEMOC. To z kolei prze³o¿y³o siê na 43
i 44 minutê spotkania. Wroc³awianie poszli
wtedy za ciosem. Mieli farta. A nasi niemi³osiernie marnowali dogodne sytuacje. Pech
czy indolencja ? Czas nastawiæ celowniki.
KS Chojnowianka - 1985 Szczawno Zdrój 1:2
Górnik Z³otoryja - KS Chojnowianka
0:2
Olimpia Kamienna Góra - KS Chojnowianka
do przerwy 0:1
Wynik spotkania z Kamienn¹ Gór¹ powinien
byæ zweryfikowany na korzyœæ Chojnowianki.
W przerwie meczu bowiem zosta³ pobity sêdzia
przez jednego z kibiców gospodarzy. G³ówny
arbiter spotkania nie rozpocz¹³ drugiej po³owy
meczu. Sprawa trafi³a do OZPN - czekamy na
decyzjê.
KS Chojnowianka - Œlêza Wroc³aw
0:3
Zgo³a odmienne nastroje panuj¹ w drugiej
dru¿ynie. To silny œredniak. Ka¿dy siê z nim
musi siê liczyæ. Orientacyjna pozycja w tabeli
* reklama

* reklama

A klasy - okolice 5 miejsca. Czas najwy¿szy
by wszystkie mecze rezerwy by³y ogl¹dane
przez chojnowskich kibiców na stadionie przy
Witosa. Chcemy bowiem ogl¹daæ grad bramek
u siebie, na w³asne oczy.
KS Chojnowianka II - Wilki Ró¿ana
5:1
Stal Chocianów - KS Cjojnowianka II
2:0
Lider wygra³. Gdyby jednak Bobik Burza Go³aczów mia³ innego trenera, to Stal by uleg³a
jak w poprzedniej rundzie? (us³yszane z trybun).
Nasz komentarz - tendencyjna ocena sytuacji
- za du¿a przewaga punktowa nad wiceliderem.
KS Chojnowianka II - Rad³o Granowice 5:2
W nastêpnej kolejce weekendowa wycieczka
do Jawora.
KuŸnia Jawor - KS Chojnowianka (sobota)
KuŸnia II Jawor - KS Chojnowianka II (niedziela)
IV LIGA
Górnik W.
22
60
62-5
Prochowice
22
51
49-20
Polonia
23
44
37-16
Œlêza
23
42
49-32
KuŸnia
23
34
39-36
Boles³awiec
23
34
31-34
Lechia
23
33
30-28
Karkonosze
23
33
34-26
MiedŸ II
23
31
43-44
Szczawno
23
29
24-34
Victoria
23
25
27-42
Górnik Z.
23
24
23-43
Kobierzyce
23
24
34-51
Chojnów
22
20
18-41
Puma
23
20
26-45
Olimpia
22
14
27-56

* reklama

* reklama

* reklama *

Chocianów
Chojnów II
Krzywa
Ró¿ana
Jadwisin
Go³aczów
Jawor
Jerzmanice Zdrój
Pielgrzymka
Granowice
Rokitnica
Wilków
Ernestów

A KLASA
18
18
17
18
17
17
18
17
17
18
18
17
18

45
33
32
32
32
31
26
24
17
14
13
12
9

59-14
41-34
47-17
54-39
50-35
42-19
24-23
33-43
41-45
39-60
33-57
24-62
23-62

Zapraszamy szachistów
Wkrótce wielki turniej szachistów o puchar
Chojnowa. Rozgrywki s¹ otwarte, przy stoliku
mo¿e zasi¹œæ zatem ka¿dy, bez wzglêdu na wiek,
p³eæ czy miejsce zamieszkania. Jedynym ograniczeniem jest liczba uczestników - do 60 zawodników,
o wyborze których decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Otwarty Turniej Szachowy
Miasta Chojnowa na 2009 rok
Termin i miejsce: 17.05.2009r. w MOKSiR
Chojnów ul. Ma³achowskiego 7
Zg³oszenia telefoniczne przyjmuje p. Jerzy Pud³o
tel. 076/81 87 287 lub 501 941 015 do dnia 15.05.br.;
dodatkowe zg³oszenia przed rozpoczêciem turnieju, do godziny 9.45 na miejscu gry.
Wpisowe dla seniorów wynosi 15,00 z³ a dla
juniorów 5 z³. Cz³onkowie sekcji szachowej MDK
“DANY” Chojnów oraz dzieci urodzone w 1998r.
i m³odsze s¹ zwolnione z op³acania wpisowego.
System gry: szwajcarski 9 rund, tempo gry
2x15 minut na partiê. Przepisy gry wg Kodeksu
Szachowego PZSzach.

D&D Construction Sp. z o.o.
Dariusz Sywak
+48 888 651 398
59-225 Chojnów, ul. Lubiñska dz.38/1
Tel/fax: 076-818-82-94
Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564
Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

***

Powierzchnia
u¿ytkowa parteru
i poddasza 89,96 m2
+ gara¿ 20,52 m2

***

Powierzchnia pod³ogi
z gara¿em 140 m2

***

Powierzchnia
zabudowy 99,9 m2
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Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym
i gara¿em (niepodpiwniczony)

***
Domy w konstrukcji szkieletowej i keramzytowej.
Planowany termin do wprowadzenia 15 maja.
Mozliwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia,
materia³y najwy¿szej jakoœci. Okna szkockiej
firmy Watson Dallas Windows System Ltd.
Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Z 7 domów do wyboru pozosta³o 6.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Auto-moto

Sprzedam dom 300 m2 + budynek na warsztat
+ gara¿e 110 m2 w Jerzmanowicach k. Chojnowa.
Ca³oœæ komfortowo zagospodarowana (basen,
altany, ogród, sad) przy lesie na dzia³ce 0,60h.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-41 lub 0601-799-573.

Sprzedam samochód FORD ESCORT po st³uczce,
technicznie sprawny, rok prod. 1994. Cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-48.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 3.pokojowe, kuchnia, ³azienka, wc osobno, balkon, bezczynszowe, sta³a op³ata za gaz i c.o. przy ul. Samorz¹dowej, w pobli¿u plac zabaw i sklep spo¿ywczy.
Wiadomoœæ: tel. 0888-263-352 lub (076) 818-19-02
po godz. 19.00.

Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut
osobowych w cenie 30 - 70 z³. Wiadomoœæ: tel.
(076) 725-87-22 lub 0602-307-249 lub 0604-136-215.
Kupiê ka¿de auto, mo¿e byæ powypadkowe.
Wiadomoœæ: tel. 0607-922-406.

Praca

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 55 m2,
3 pokoje, ³azienka, wc - osobno, przy ul. P.Skargi 6/12,
cena 170.000 z³, do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-13-61 lub 0600-355-286.

Zatrudniê technika farmacji ze sta¿em do nowo
otwieranego punktu aptecznego w Rokitkach.
Wiadomoœæ: tel. 0669-370-054.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie ul. Rynek (centrum miasta), Ip.,
pow. 56 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, balkon,
cena 3000 z³/m 2 do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-19-59 lub 0602-182-949.

Œpiew na uroczystoœciach koœcielnych (œluby,
jubileusze itp) - dyplomantka wydz. wokalnego
SM II st., sopran liryczny. Mo¿liwoœæ uzgodnienia
repertuaru. Wiadomoœæ: 664 58 34 53.

Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
o pow. 38,5 m 2, cena 110 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-64-93 lub 0793-297-964.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie w Chojnowie na ul. Sikorskiego, IVp.,
o pow. 63 m2 lub zamieniê na mniejsze mieszkanie
w³asnoœciowe z dop³at¹ - kawalerka lub 2 pokoje
w nowym budownictwie (do IIp.). Mieszkanie jest
œrodkowe, ciep³e, s³oneczne, wymienione okna
(okno balkonowe z rolet¹ antyw³amaniow¹).
W mieszkaniu zostawiam kuchniê w zabudowie ze
sprzêtem (zmywarka, lodówka z zamra¿ark¹, kuchenka elektryczna z blatem ceramicznym). Cena
145.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0515-435-244
lub 0665-307-519.
Zamieniê mieszkanie o pow. 63 m2 w starym
budownictwie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka w dobrym stanie, blisko centrum na wiêksze ok. 70 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0607-552-858.
Wynajmê mieszkanie 3.pokojowe o pow. 70 m2
na minimum 12 miesiêcy, ul. D¹browskiego 18,
op³aty+500,00 z³/m-c. Wiadomoœæ: tel. 0504-539-490.

Us³ugi
Us³ugi koparko-³adowark¹ i innym sprzêtem.
Wiadomoœæ: tel. 0792-236-197.
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Inne

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919 po
godz. 16.00.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹
o pow. 0,0751 ha w Chojnowie (w kierunku Boles³awca). Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.

dzia³ka po³o¿ona na atrakcyjnym terenie zieleni
w pobli¿u rzeki, spokojna okolica. Wiadomoœæ:
tel. 0724-042-816 lub 0728-369-083.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,1242ha, uzbrojon¹ (pr¹d, woda) na nowo powstaj¹cym osiedlu
w Gniewomierowicach, 5 km od Legnicy, 3 km
od obwodnicy prowadz¹cej do autostrady A-4.
Wiadomoœæ: tel. 0604-501-675.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,45 ar
w miejscowoœci Michów. Wiadomoœæ: Michów 18
Kazimierz Tomalski.
Sprzedam gara¿ o pow. 40 m2 w Chojnowie,
ul. Zielona (ko³o diagnostyki pojazdów). Wiadomoœæ: tel. 0785-626-812.

Internat Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
oferuje 2-3 osobowe pokoje
dla grup zorganizowanych
w okresie wakacyjnym,
ferii zimowych i weekendów.

Informacja
pod numerem telefonu:
(076) 819-65-10

Sprzedam ³adn¹ dzia³kê budowlan¹ we wsi
Konradówka. Wiadomoœæ: tel. 0785-626-812.
Sprzedam dzia³kê o pow. 30 arów w Goliszowie
(pr¹d, woda, kanalizacja) z budynkiem parterowym
o pow. 160 m2, przez dzia³kê przep³ywa strumyk
o szerokoœci 3 m. Wiadomoœæ: tel. 0887-423-200.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12 arów
po³o¿on¹ w Piotrowicach, niedaleko Chojnowa,
atrakcyjne miejsce, media (woda). Wiadomoœæ:
tel. 0692-953-832.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
przy ul. Asnyka o pow. 943 m 2 . Wiadomoœæ:
tel. 0600-872-314.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w okolicy Chojnowa (ok. 5 km), o pow. 98a posiadaj¹c¹ wszelkie
media z aktualnym zezwoleniem na budowê,

Instalacje
elektryczne,
odgromowe
Odziñski Edward
Chojnów
tel. 606-139-032
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Ju¿ otwarte!
„MILOS” Cafe Grill
Zaprasza na specja³y
kuchni grEckiej:
Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM –
076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 076 819 63 53

- gyros
- suvlakia
- sudzukakia
- tzatziki

Przygotowujemy dania na wynos
poniedzia³ek - sobota
12.00 - 22.00
niedziela
14.00 - 22.00
ul. Chmielna 9
tel. (076) 8186048

Zapraszamy
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