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Muzyka to jego mi³oœæ
Melodie lekkie, ³atwe i przyjemne, nios¹ce treœci,
z którymi wielu mo¿e siê identyfikowaæ.

Pó³ wieku razem
Pañstwo Jadwiga i Ignacy Konieczny
oraz
Pañstwo Janina i Stanis³aw Czarachowicz
decyzj¹ Prezydenta RP zostali uhonorowani medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

Wa¿ne spotkania
27 stycznia, na zaproszenie burmistrza miasta i wójta gminy, w Domu Schrama,
przy œwi¹tecznym stole zasiedli cz³onkowie ZKRPiBWP oraz Zwi¹zku Sybiraków.

W karnawale czas na bale!
Na bal przyby³y ksiê¿niczki, wró¿ki, myszka Miki, Kopciuszek,
króliczek, Batman i kowboj.

Mariachi w Domu Schrama
Efektowne sombrera, gor¹ce rytmy latynoamerykañskie i Don Pedro
- Noworoczny Koncert, ma szansê staæ siê tradycj¹ w naszym mieœcie.

Secesja ze zbiorów Muzeum Miedzi
Zaproszenie na wystawê czasow¹ do Muzeum Regionalnego w Chojnowie.
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Pity w urzêdzie
Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z naczelnikiem legnickiego Urzêdu Skarbowego, w Chojnowie uruchomiony
zostanie punkt przyjmowania zeznañ podatkowych.
Ju¿ od 27 lutego 2014 roku, w ka¿dy czwartek, od godz. 8.00 do 15.00,
do dnia 24 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie (pokój nr 3-parter), pracownik Urzêdu Skarbowego
bêdzie przyjmowaæ zeznania podatkowe za 2013 rok.
Druki PIT mo¿na pobieraæ w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na wys³anie swojego zeznania
drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na specjalnie
przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibe Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ swoje zeznanie
oraz skorzystaæ z pomocy pracownika urzêdu skarbowego.
Podobny punkt funkcjonuje ju¿ tak¿e w siedzibie Urzêdu Skarbowego
w Legnicy przy ul.N.M.Panny 3 w Sali Obs³ugi Klienta (parter).

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 31.01.2014 r. do 21.02.2014 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 321/13, po³o¿onej przy
/ul. Miko³aja Reja w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 31 stycznia 2014 r.).

Komputer dla pañ 50+
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
proponuje bezp³atne zajêcia komputerowe dla
kobiet miêdzy 50 a 64 rokiem ¿ycia. Projekt “Centra ECDL dla Kobiet 50 + na Dolnym
Œl¹sku” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.6 Upowszechnianie uczenia
siê doros³ych. Projekt wspó³finansowany jest
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W szkoleniach mog¹ wzi¹æ udzia³ kobiety w wieku 50
- 64 lata, zamieszka³e na terenie woj. dolnoœl¹skiego.W ramach bezp³atnych kursów
oferujemy uczestniczkom:
* zdobycie podstawowych umiejêtnoœci obs³ugi
komputerowych programów biurowych i Internetu,
* naukê w 12 osobowych grupach,
* materia³y szkoleniowe,
* ukoñczenie kursu zakoñczone egzaminem
i poœwiadczone certyfikatem ECDL (europejskie
prawo jazdy komputerowe.
Kurs trwa 80 godzin, zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w uzgodnionym wspólnie terminie. Spotkania
odbywaæ siê bêd¹ dwa lub trzy razy w tygod-
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Naczelnik Urzêdu Skarbowego pragnie poleciæ Pañstwa uwadze
mo¿liwoœci sytemu e-deklaracje i liczy, i¿ wszyscy podatnicy przyst¹pi¹
do realizacji ca³oœci obowi¹zków, w³aœnie w ten sposób, a fakt, ¿e
jeszcze tego nie uczynili, wynika tylko z braku informacji o takiej
mo¿liwoœci.
Korzyœci wynikaj¹ce ze z³o¿enia deklaracji w formie elektronicznej:
* ³atwoœæ wype³nienia,
* szybszy zwrot nadp³aty,
* gwarancja poprawnoœci sk³adanej deklaracji,
* bezpieczeñstwo przesy³ania danych.
Je¿eli jedyn¹ przeszkod¹ jest brak wiedzy na temat tego systemu, to
pracownicy Urzêdu Skrabowego w Legnicy chêtnie przybli¿¹ Pañstwu program e-deklaracje w ramach bezp³atnego szkolenia zorganizowanego
w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Legnicy przy ul. Najœwiêtszej
Marii Panny 3 w dniu 19.03.2014 r. o godz 10.00 w sali nr 100.

niu w blokach po minimum 3, a maksimum
5 godzin. Program kursu to: obs³uga komputera,
obs³uga programów biurowych i obs³uga
internetu. Jedynym warunkiem dla uczestników jest branie udzia³u w ca³ym kursie i koñcz¹cym go egzaminie. Informacje i zapisy sekretariat MOKSiR, Dom Schrama, sala
nr 10 w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie 512 680 388.

Zebranie chojnowianki
Rozgrywki pi³karskie co prawda jeszcze maj¹
przerwê zimow¹, ale sprawy organizacyjne
za³atwiane s¹ w³aœnie teraz. Nie inaczej jest
i w Chojnowiance. We wtorek 28 stycznia
w Domu Schrama mia³o miejsce zebranie
cz³onków i sympatyków naszego klubu.
Mia³o ono charakter sprawozdawczy. Bez
¿adnych zastrze¿eñ przyjêto poprzez g³oso-

Kalendarz imprez miejskich
luty - marzec
07.02. - Turniej Bryd¿a Sportowego; Dom Schrama, godz. 18.00;
07.02. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne - Zwierz¹tka domowe; Dom Schrama, godz. 17.00;
14.02. - rozstrzygniêcie konkursu walentynkowego; Dom Schrama, godz. 17.00;
14.02. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne - Koszykowo; Dom Schrama , godz. 17.00;
14.02. - Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t rocznik 2000/2001; hala sportowa SP4, godz. 13.30;
17 - 21.02. - Ferie zimowe z MOKSiR; Dom Schrama (szczegó³y str9);
24.02 - 28.02. - „Ferie z Bibliotek¹”; Miejska Biblioteka Publiczna (szczegó³y str9);
06.03. - Pegazik - konkurs recytatorski; Dom Schrama
06.03. - Fina³ Strefy Legnickiej w Mini Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych;
hala sportowa SP4
07.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne - Wielkanoc; Dom Schrama
08.03. - Dzieñ Kobiet; Dom Schrama
08.03. - Turniej Pi³ki Siatkowej Kobiet; hala sportowa SP4
20.03. - Mistrzostwa Miasta w P³ywaniu Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych;
basen miejski
21.03. - Wiosna, wiosna…, ach to ty…- rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
(witra¿e); Dom Schrama
21.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne – wiosna; Dom Schrama
27.03 - Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem; Miejska Biblioteka Publiczna
28.03. - Rodzinne Warsztaty Plastyczne; Dom Schrama
marzec - kwiecieñ - „Silver Meetings - srebrne spotkania” - wystawa srebra ze zbiorów Galerii
Sztuki w Legnicy; Muzeum Regionalne
marzec - kwiecieñ - „Barwy folkloru” - wystawa prac plastycznych Kamili Wiœniewskiej; Miejska
Biblioteka Publiczna

oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu GAZETA CHOJNOWSKA NR 03/805
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Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej. Zapoznano siê
te¿ z bilansem finansowym klubu.
Metody pracy z narybkiem pi³karskim przedstawi³ trener tej grupy wiekowej Dariusz Janiak.
Okazuje siê, ¿e mamy tak m³odych i zdolnych
pi³karzy i¿ zainteresowanie nimi okaza³y dwa
kluby z ekstraklasy: Zag³êbie Lubin i Œl¹sk
Wroc³aw. W tym pierwszym przypadku KS
Chojnowianka jest szanowana jako zas³u¿ony
klub z tradycj¹, a wieloletnia wspó³praca jest
nadal pielêgnowana i podtrzymywana na
ró¿nych pi³karskich p³aszczyznach.

Ciekawy temat poruszy³ obecny za zebraniu
burmistrz miasta Jan Serkies. Na forach internetowych anonimowo wywo³uje siê niepotrzebne, obraŸliwe zazwyczaj dyskusje, uwagi
i opinie. Ten negatywny obraz napewno dru¿ynie seniorskiej nie pomaga. Jak jednak zauwa¿y³a i przypomnia³a prezes chojnowskiego
klubu Ma³gorzata Cz³onka, dru¿yna jest odporna na takie z³oœliwoœci. Dowodem tego
jest fakt liderowania w legnickiej lidze okrêgowej. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e podczas Dni
Chojnowa, które przypadaj¹ na 7-8 czerwca,
bêdziemy œwiêtowaæ awans dru¿yny trenera
Kryszczuka do ligii miêdzyokrêgowej czyli IV.
Martwi tylko jeden szczegó³. Podczas zebrania frekwencja nie by³a zadowalaj¹ca, a przecie¿ futbol to nie tylko mecze. To tak¿e zebrania

Dy¿ury aptek
-w lutym i w marcu niedzielne
dy¿ury, w godzinach 10 - 18
pe³ni apteka w Intermarche.
ul. Kiliñskiego 42, tel.(76) 818 76 36

1. Apteka ,,Pod S³oñcem” tel. 076 81-88-452:
19.06.2014,

2. Apteka ,,Salix” tel. 076 81-88-301:
03.05.2014, 25.12.2014.

3. Apteka ,,Melisa” tel. 076 81-91-658:
08.06.2014, .

4. Apteka ,,Farmed” tel. 076 81-81-136:
01.05.2014, 11.11.2014.

5. Apteka ,,Stokrotka” tel. 076 819-66-49:
20.04.2014, 18.08.2014.

6. Apteka Intermarche: tel. 076 818-76-36
21.04.2014, 01.11.2014.
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz
17:00 - 18:00,
- w dni ustawowo wolne i œwiêta:
9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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i sprawy organizacyjne. Warto o tym pamiêtaæ, siedz¹c na trybunach podczas spotkañ na
ró¿nych szczeblach pi³karskich KS Chojnowianki Chojnów.

Esemesowe powiadamianie
Od ubieg³ego roku w naszym mieœcie funkcjonuje system esemesowej komunikacji. Jeœli
chcesz byæ informowany o zagro¿eniach
w mieœcie lub istotnych wydarzeniach zarejestruj
siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym SMS.
Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ
najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia
najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje system
SISMS. Informacje o zbli¿aj¹cych siê zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu uchroniæ siê przed
utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ strat
materialnych. Równie przydatne bêd¹ lokalne
informacje o utrudnieniach, imprezach i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.

Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
* w³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb
wysy³ania wiadomoœci SMS;
* jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy TAK.DLE01;
* wyœlij SMS na numer 661-000-112 (op³ata
za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim planem taryfowym);
* otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji
w serwisie.
Wiêcej informacji znajdziesz na naszej stronie
internetowej www.sisms.pl

G³osowanie na osobowoœæ
Ruszy³a kolejna edycja plebiscytu „Osobowoœæ
Roku” organizowanego przez Panoramê
Legnick¹. Do 10 lutego mo¿na zg³aszaæ swoich
kandydatów - ludzi nieprzeciêtnych, którzy
robi¹ coœ pozytywnego dla lokalnej spo³ecznoœci. Naszym zdaniem w Chojnowie kilka
nazwisk zas³ugiwa³oby na wyró¿nienie. Zg³oszenie nale¿y przes³aæ na adres: agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl, do³¹czaj¹c kilka s³ów
o kandydacie oraz jego zdjêcie, a w temacie
wiadomoœci wpisuj¹c „osobowoœæ roku”.
Mo¿na te¿ swojego kandydata zg³osiæ telefonicznie - od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
9-16 pod numer: 76 711-16-72.
Wœród obecnych nominowanych s¹ ju¿ dwie
postaci z Chojnowa - burmistrz Jan Serkies
i radny powiatu legnickiego, legnicki stra¿nik
miejski Robert Wierzbicki. Mo¿na oddawaæ
na nich g³osy poprzez kupon zamieszczany
w Panoramie, lub drog¹ esemesow¹. Wysy³aj¹c
SMS o treœci ORPL.13 na numer 72355 oddamy g³os na burmistrza, kod ORPL.18, to
numer wspieraj¹cy Roberta Wierzbickiego.
Do 10 lutego gazeta przyjmuje zg³oszenia,
do 28 trwa g³osowanie.

Konferencja dla pracodawców

Starosta Powiatu Legnickiego oraz Dyrektor Filii Urzêdu Pracy w Chojnowie zaprasza
pracodawców z terenu miasta i gminy Chojnów na konferencjê pn " PRACODAWCY NA
LOKALNYM RYNKU PRACY - OCZEKIWANIA I PERSPEKTYWY", która odbêdzie siê
dnia 04 marca 2014 r. o godz. 11.00 w " Domu Schrama" przy ul. Rynek 20 w Chojnowie.
Celem konferencji jest prezentacja projektów realizowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy
w Legnicy Filia w Chojnowie w latach 2008 - 2013 wspó³finansowanych ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz analiza potrzeb pracodawców pod k¹tem mo¿liwoœci ich zaspokojenia przy u¿yciu œrodków oferowanych
z Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w obecnej jak
i przysz³ej perspektywie finansowej.
Pracodawców zainteresowanych udzia³em w konferencji prosimy o zg³aszanie uczestnictwa
do dnia 21 lutego 2014 roku w jednej z mo¿liwych form do pracownika Filii Urzêdu Pracy
w Chojnowie Marka Górnickiego:
* drog¹ elektroniczn¹ na adres mgornicki@praca.gov.pl
* faxem. 76/818 85 25 lub tel. 76/ 818 69 78
* osobiœcie w siedzibie Filii Urzêdu Pracy w Chojnowie ul. Rynek 20 pok. Nr 4
Potwierdzeniem przyjêcia zg³oszenia bêdzie przes³any do Pañstwa do dnia 28 lutego br.
szczegó³owy program konferencji.
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Na XXXVIII sesji
ierwsza w tym roku sesja chojnowskich rajców, która mia³a miejsce
23 stycznia, dotyczy³a w g³ównej mierze podsumowania roku ubieg³ego.
Sprawozdanie z pracy za rok 2013 zda³ burmistrz Jan Serkies, Rada Miejska
i Komisja Rewizyjna.

P

***
Sprawozdanie z dzia³alnoœci
burmistrza miasta Chojnowa za 2013r.
I. W zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych m.in.:
1. Przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe wnêtrza Baszty Tkaczy
- etap II.
2. Docieplono i uzupe³niono elewacjê budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.
3. Wykonano remont sieci wodoci¹gowej w ul. Lubiñskiej.
4. Przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacjê sanitarn¹ wraz z przy³¹czami
w ul. Krótkiej.
5. Przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ na odcinku od stacji uzdatniania wody
przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej.
6. Wybudowano nawierzchniê ulicy Bielawskiej od ul. Boles³awieckiej
do ul. D¹browskiego wraz z oœwietleniem drogowym oraz ulic: Konopnickiej
i Orzeszkowej.
7. Wykonano szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach
projektu rz¹dowego „Radosna Szko³a”.
8. Wybudowano zespó³ zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego na 57 miejsc
postojowych.
9. Zmodernizowano alejki na cmentarzu komunalnym - 2.616m2.
10. Zamontowano i ogrodzono ogród zabaw przy ulicach: Wyspiañskiego Zapolskiej.
11. Rozpoczêto przebudowê i rozbudowê budynku Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Ma³achowskiego w ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego RPO.
12. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowê k³adki dla pieszych
nad rzek¹ Skor¹ w ci¹gu ulic: Brzozowa i Rac³awicka, podpisano umowê
z wykonawc¹.
13. Opracowano projekt modernizacji sali gimnastycznej i adaptacji czêœci
pomieszczeñ na szatnie w Szkole Podstawowej Nr 4.
14. Opracowano projekt zagospodarowania stawu przy ul. Bielawskiej
w Chojnowie, sporz¹dzono dokumentacjê do przetargu na rewaloryzacjê
terenów zielonych przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie („Morskie Oko”).
II. W zakresie inwestycji i remontów w sferze komunalnej
1. Wniesiono wk³ad miasta do kapitalnych remontów dachów we wspólnotach:
- ul. Chmielna 1 - przekazano 34.151,82 z³.
- ul. Komuny Paryskiej - przekazano 80.423,12 z³.
- ul. Dabrowskiego 15 - przekazano 35.335 z³.
- ul. Kiliñskiego 4 i 6 - przekazano 64.573,52 z³.
- pl. Konstytucji 3-go Maja 2 i 3 - przekazano 43.836,88 z³.
2. Sfinansowano wymianê 136 szt. stolarki okiennej w budynkach komunalnych na kwotê 94.957,72 z³.
3. Przekazano na fundusz remontowy, gdzie miasto jest wspó³w³aœcicielem
czêœci wspólnych budynków, œrodki finansowe w wysokoœci 431.544,35 z³.
4. W ramach po¿yczek i œrodków finansowych zgromadzonych na funduszach
remontowych wykonano remonty dachów w budynkach: ul. Spacerowa 3,
ul. Cicha 2 i ul. Wolnoœci 10.
III. W zakresie infrastruktury miejskiej m.in.:
1. Zakupiono 260 ton kruszywa bazaltowego do wyrównania i utwardzenia
dróg gruntowych na terenie miasta i alejek na cmentarzu komunalnym.
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2. Odnowiono oznakowanie poziome przejœæ dla pieszych na drogach gminnych o ³¹cznej powierzchni ok.1200m2.
3. Przeprowadzono naprawy cz¹stkowe nawierzchni dróg miejskich przy
u¿yciu grysów i emulsji o ³¹cznej powierzchni ok. 900m2.
4. Zakupiono 7 szt. opraw ledowych, które zamontowano na ul. Bielawskiej,
wykonano dokumentacjê techniczn¹ na budowê oœwietlenia ulicznego w ulicach:
Solskiego - Bielawska, Leœna - Wrzosowa, Parkowa (droga przy gara¿ach),
aleja przy ul. Samorz¹dowej oraz aleja g³ówna w Parku Piastowskim.
5. Zakupiono i ustawiono 4 szt. witaczy na wjazdach do miasta, wymieniono
30 szt. znaków drogowych pionowych.
6. Wyremontowano czêœæ nawierzchni z kostki betonowej ul. Fabrycznej na
skrzy¿owaniu z ul. Kraszewskiego (350m2 - wjazd do stacji paliw).
7. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowê dróg: Rejtana,
Reymonta-Ogrodowa, Grunwaldzka (parking), Po³udniowa, Krótka, Broniewskiego.
8. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowê sieci wodnokanalizacyjnej w ulicach: Mickiewicza, Witosa, Boh.Getta Warszawskiego,
Ma³achowskiego i Niemcewicza.
9. Przydzielono 10 lokali mieszkalnych, 6 lokali po sp³aceniu zaleg³ego
zad³u¿enia, 19 lokali socjalnych, 2 lokale zamienne, 7 lokali po œmierci najemcy, lokal po wyprowadzeniu siê najemcy, 9 pomieszczeñ tymczasowych, lokal
na czas remontu mieszkania.
10. Przed³u¿ono 45 umów najmu lokali socjalnych oraz 22 umowy najmu
lokali mieszkalnych na kolejny rok.
11. Przeprowadzono 2 zamiany miêdzylokatorskie.
12. Posadzono 30 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna.
13. Zamontowano 360 donic z kwiatami na s³upach oœwietlenia ulicznego,
iloœæ kwiatów - 1.800 szt i 8 szt. kolumn kwiatowych.
IV. W zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych m.in.:
1. Realizowano 19 umów na zatrudnienie 61 osób (prace interwencyjne
i publiczne) i 75 bezrobotnych (prace spo³ecznie u¿yteczne), które wykonywa³y m.in. prace:
- malowanie mostu na ul. Wolnoœci i k³adki dla pieszych na ul. Grodzkiej;
- remont muru obronnego przy Muzeum Regionalnym;
- doraŸne naprawy nawierzchni chodników materia³ami z odzysku oraz nawierzchni
jezdni mas¹ asfaltow¹ na zimno;
- remonty i prace porz¹dkowe na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej, w OBM i na Oczyszczalni Œcieków;
V. W zakresie œrodków zewnêtrznych pozyskano m.in.:
1. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu:
- preferencyjn¹ po¿yczkê w wysokoœci 345.000 z³. na „Przebudowê sieci
wodoci¹gowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do
ul. Chmielnej w Chojnowie”, która zostanie umorzona po sp³aceniu 85% kwoty;
- preferencyjn¹ po¿yczkê w wysokoœci 19.100 z³. oraz dotacjê w wysokoœci
38.200 z³. na „Przebudowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami i sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w ul. Krótkiej w Chojnowie”;
- preferencyjn¹ po¿yczkê w wysokoœci 105.000 z³. na „Remont sieci
wodoci¹gowej w rejonie ul. Lubiñskiej w Chojnowie”, która zostanie umorzona
po sp³aceniu 85% kwoty.
2. Z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego
na lata 2007-2013 œrodki w wysokoœci 6.519.629,32 z³. na „Przebudowê
i rozbudowê budynku Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie przy ul. Ma³achowskiego”.
3. W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki œrodki w wysokoœci
42.770 z³. na realizacjê w szko³ach podstawowych projektu „Ka¿dy ma prawo
do sukcesu”.
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4. Œrodki finansowe Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w wysokoœci
119.187 z³. na kontynuacjê programu „Szansa na powrót” realizowanego
przez Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie.
5. W ramach rz¹dowego programu „Radosna szko³a” œrodki finansowe na
utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4
w wysokoœci 63.850 z³.
6. W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” Biblioteka Miejska otrzyma³a
œrodki w wysokoœci 10.549 z³. na zakup komputerów.
VI. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 38 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych bonifikat;
- dzia³kê gruntu na rzecz w³aœcicieli lokali budynku po³o¿onego przy
ul. Legnickiej, przy zastosowaniu 98% bonifikaty;
- cztery dzia³ki na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej przy ul. Lubiñskiej, ul. Baczyñskiego, ul. Legnickiej i ul. D³ugosza.
2. Przeprowadzono 48 przetargów na sprzeda¿ i dzier¿awê nieruchomoœci,
sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- 5 dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Witosa,
ul. S³owiañskiej i ul. D³ugosza;
- 6 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parkowej - £okietka;
- nieruchomoœæ przeznaczon¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
przy ul. Koœciuszki 7;
- lokal u¿ytkowy przy ul. Koœciuszki 17;
- dwie nieruchomoœci zabudowane gara¿ami przy ul. Samorz¹dowej i ul. Witosa;
- lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej.
3. Dokonano zamiany dzia³ek ze Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ przy ul. Królowej
Jadwigi z dop³at¹ na rzecz miasta, w celu uregulowania stanu prawnego
nieruchomoœci.
4. Zawarto 21 umów dzier¿awy tj. na grunty u¿ytkowane rolniczo, na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na terenie miasta i targowisku miejskim,
pod ogrody przydomowe oraz podwy¿szono op³aty z tytu³u czynszu
dzier¿awnego o wspó³czynnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.
5. Wydano 18 decyzji na podzia³ dzia³ek, 7 decyzji w sprawie przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci oraz decyzjê przekazuj¹c¹ nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy ul.Kiliñskiego w trwa³y zarz¹d dla Szko³y
Podstawowej Nr 4.
6. Wydano 9 zawiadomieñ o ustaleniu numerów porz¹dkowych dla nieruchomoœci, 6 zaœwiadczeñ w sprawie zmiany nazwy ulicy.
7. Wydano 11 pozwoleñ na wykreœlenie hipotek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci
lokalowe z tytu³u zwrotu bonifikaty.
8. Wydano 94 wypisy i 4 zaœwiadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 12 postanowieñ pozytywnie opiniuj¹cych
podzia³ dzia³ek pod wzglêdem zgodnoœci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
9. Z³o¿ono wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego na realizacjê zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace konserwatorskoremontowe wnêtrza, etap II; miasto na realizacjê zadania otrzyma³o dotacjê
w wysokoœci 50.000 z³.
10. Z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizacjê zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace konserwatorsko remontowe
wnêtrza - etap II - dofinansowanie w ramach Programu Dziedzictwo
Kulturowe - priorytet 1 Ochrona Zabytków, w wyniku którego uzyskano
dotacjê w wysokoœci 79.985,21 z³.
11. W ramach udzielania dotacji z bud¿etu miasta na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, dofinansowano monta¿

systemu przeciwpo¿arowego i antyw³amaniowego oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wnêtrza koœcio³a œw, Aposto³ów Piotra i Paw³a,
udzielaj¹c dotacji w wysokoœci 30.000 z³.
12. Wydano 20 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew, wszystkie
z obowi¹zkiem nasadzenia nowych drzew.
13. Wydano 8 decyzji w sprawie œrodowiskowych uwarunkowañ na realizacjê
przedsiêwziêcia, w tym: 5 pozytywnych, 2 umarzaj¹ce postêpowanie,
1 odmawiaj¹ca.
14. Koordynowano akcjê Sprz¹tanie Œwiata na terenie miasta oraz promowano i koordynowano „Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu”
i „Dzieñ bez samochodu”.
15. Uruchomiono system SMS-owy powiadamiania mieszkañców miasta
o potencjalnych zagro¿eniach.
16. Wydano 10 decyzji o na³o¿eniu œwiadczeñ na rzecz obrony oraz 4 uchylaj¹ce.
17. Przekszta³cono w formê elektroniczn¹ i przekazano do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej 526 wniosków przedsiêbiorców w sprawie wpisów, zmian we wpisach, zawieszenia, wznowienia
lub zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej.
VII. Z zakresu spraw organizacyjnych i promocji min.:
1. Chojnów zosta³ laureatem jubileuszowej, X edycji Konkursu „Dolnoœl¹ska
Budowa Roku”. W wydanej z tej okazji publikacji ukaza³y siê dwie chojnowskie inwestycje - Dom Schrama, który otrzyma³ I miejsce w kategorii obiekty
rewitalizowane oraz rewaloryzacja obszaru Rynku miejskiego.
2. Miasto otrzyma³o Certyfikat EuroRenoma - Europejski Rejestr Renomowanych, który daje prawo do udzia³u w programie gospodarczo-konsumenckim
oraz Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji przyznawany samorz¹dom,
które mog¹ pochwaliæ siê sukcesami i innowacyjnymi dzia³aniami w sferze
rozwoju edukacji.
3. Urz¹d Miejski jest Liderem dzia³aj¹cego od ponad dwóch lat „Partnerstwa
Doliny Skory” zajmuj¹cego siê rozwojem i promocj¹ miasta w dziedzinie
sportu, kultury i rekreacji.
4. Og³oszono i rozstrzygniêto 7 konkursów na realizacjê zadañ publicznych
na terenie miasta Chojnowa na 2013 rok, a trzem organizacjom udzielono
dotacji w ramach trybu pozakonkursowego.
5. Przekazano do publikacji materia³y promuj¹ce miasto w gazecie Gmina
Polska, S³owo Sportowe oraz wydawnictwie Dolnoœl¹ska Agencja Promocji
i Obs³ugi Samorz¹dów, celem zamieszczenia ich w Informatorze Samorz¹dów
Dolnego Œl¹ska.
6. Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim Serwisie Turystycznym Travelling Polska, opracowano „Kalendarz imprez 2013”.
7. Samorz¹d by³ wspó³organizatorem uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami
200.lecia bitwy pod Chojnowem, Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej,
Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów M³odzie¿y Szkolnej „Skora-Song”, wizyty
mieszkañców niemieckiego Egelsbach, Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego i uczestniczy³ w organizowanej przez Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ i Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji akcji „Narodowe
czytanie. Aleksander Fredro”.
8. W dniach 13-17 wrzeœnia, w Chojnowie przebywa³a 40.osobowa grupa
z francuskiego miasta partnerskiego Commentry. W trakcie wizyty samorz¹d
zorganizowa³, w ramach obchodów 200.lecia bitwy pod Chojnowem, uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej wizyty Napoleona w naszym mieœcie.
Mieszkañcy miasta partnerskiego z Francji byli œwiadkami ods³oniêcia tablicy
upamiêtniaj¹cej pobyt Napoleona w Chojnowie.
9. Przeprowadzono postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
œwiadczenie us³ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz podpisano z Poczt¹ Polsk¹ S.A. umowê na œwiadczenie tych us³ug.
ci¹g dalszy na str. 6
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10. Wdro¿ono system komputerowy do realizacji zadañ zwi¹zanych
z prowadzeniem ewidencji p³atników oraz ksiêgowaniem wp³at za wywóz
odpadów i program komputerowy do obs³ugi kasy.
11. W celu przeniesienia planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa z wersji papierowej do wersji cyfrowej zakupiono mapê numeryczn¹
miasta.
12. Zmodernizowano oprogramowanie do naliczania dodatków mieszkaniowych
w zwi¹zku z obowi¹zkiem przyznawania dodatku energetycznego.
VIII. Z zakresu spraw obywatelskich i oœwiaty m.in.:
- przyjêto 1449 wniosków o wydanie dowodu osobistego,
- wydano 1426 dowodów osobistych,
- wydano 136 zaœwiadczeñ o utracie dowodu osobistego i 102 zawiadomienia
o uniewa¿nieniu dowodu osobistego,
- skompletowano i wys³ano 178 kopert dowodowych,
- przeprowadzono 23 postêpowania administracyjne, w tym: wydano 6 decyzji
o wymeldowaniu osób, 4 postêpowania umorzono, 9 postêpowañ jest w toku,
3 postêpowania o udzielenie pomocy prawnej,
- sporz¹dzono dla szkó³ wykazy dzieci podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu,
- przyjêto: 104 akty urodzeñ, 145 aktów zgonu, 122 akty ma³¿eñstwa,
43 akty stanu cywilnego (uznania i rozwody),
- wydano 133 zaœwiadczenia dot. zameldowañ i wymeldowañ,
- przyjêto 451 zg³oszeñ pobytu sta³ego oraz 375 zg³oszeñ pobytu czasowego,
- przyjêto 488 zg³oszeñ wymeldowañ z pobytu sta³ego,
- aktualizowano sta³y rejestr wyborców,
- przyjêto i rozpatrzono 599 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
z tego wydano 576 decyzji pozytywnych i 23 decyzje negatywne,
- ³¹cznie w 2013 roku wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê
565.895,78 z³,
- sporz¹dzono listê osób podlegaj¹cych obowi¹zkowi stawienia siê do
kwalifikacji wojskowej,
- wezwano 100 osób do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego
oraz 4 osoby z rocznika starszego.

- wydano: 15 zaœwiadczeñ do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹,
69 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego; 122 decyzje administracyjne,
- sporz¹dzono: 31 aktów urodzenia, 120 aktów ma³¿eñstwa, 127 aktów zgonu;
- za³atwiono: 1072 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 1.323 wnioski
o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 7 korespondencji konsularnych;
- sprawdzono oko³o 1160 wniosków o wydanie dowodu osobistego;
- wys³ano 9 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie, zorganizowano 5 jubileuszy 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/;
- wydano 328 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego
i zasi³ku szkolnego dla uczniów na kwotê 171.843,40 z³.;
- wydano 13 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w zwi¹zku z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika na kwotê
112.937,50 z³.;
- przeprowadzono 2 postêpowania kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na
stopieñ nauczyciela mianowanego;
- zatwierdzono arkusze organizacyjne szkó³ i przedszkoli na rok szkolny
2013/2014;
- rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa
dla nauczycieli;
- podpisano 7 umów dot. organizacji dowo¿enia uczniów niepe³nosprawnych do szkó³ specjalnych;
- wydano 13 zaœwiadczeñ o udzieleniu pomocy de minimis;
- zrealizowano rz¹dowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
IX. Z zakresu podatków i op³at lokalnych m.in:
1. Wydano 4.888 decyzji wymiarowych w zakresie nale¿noœci podatkowych i 32 decyzje dotycz¹ce ulg w sp³acie nale¿noœci podatkowych
i niepodatkowych (roz³o¿enia na raty, odroczenia, umorzenia).
2. Wydano 33 zaœwiadczenia podatkowe i o udzieleniu pomocy de minimis.
3. Sporz¹dzono 360 pism i wezwañ do podatników oraz 52 pisma do
urzêdów skarbowych.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 9a
1. Pomieszczenie magazynowe w budynku zaplecza socjalnego
o powierzchni 29,00 m2.
2. Pomieszczenie w budynku magazynowym o pow. 14,1 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej netto, pomieszczeñ magazynowych
wynosi 3,50 z³. + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12 lutego 2014r. o godz 10.00 w sali
nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do
kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 11 lutego 2014 r. do godz. 14.00.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
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Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 3.02.2014 r. do 11.02.2014 r.
w godz. 8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 w pokoju nr 13 A, II piêtro.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Pó³ wieku razem
Idziecie wspólnie przez ¿ycie 50 lat. Dzielicie dni smutku i radoœci, stanowicie jednoœæ ma³¿eñsk¹.
Symbolem tej Waszej jednoœci jest Wasza obr¹czka œlubna, któr¹ przed 50 laty w³o¿yliœcie sobie
nawzajem na Wasze d³onie. Jest ona ze szlachetnego kruszcu i nie ma ani pocz¹tku, ani koñca, tak
jak Wasze ¿ycie - dostojne i trwa³e.
Uprzejmie proszê Szanownych Jubilatów, aby z³o¿yli sobie nawzajem podziêkowania za wspólnie
prze¿yte 50 lat.
Miêdzy innymi tymi s³owy, burmistrz miasta Jan Serkies przywita³
25 stycznia dwie pary jubilatów, które wspólnie z najbli¿szymi celebrowa³y w Urzêdzie Stanu Cywilnego swoje Z³ote Gody.
Pañstwo Jadwiga i Ignacy Konieczny oraz Pañstwo Janina i Stanis³aw
Czarachowicz decyzj¹ Prezydenta RP zostali uhonorowani medalami
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Odznaczenia, w imieniu Bronis³awa
Komorowskiego wrêczy³ jubilatom, burmistrz, który dziêkuj¹c za wieloletni¹ pracê na rzecz miasta i wychowanie dzieci, ¿yczy³ obu parom
wszelkiej pomyœlnoœci i wielu jeszcze lat w zdrowiu.

***

Janina i Stanis³aw Czarachowicz
Jasia urodzi³a siê i wychowywa³a w Goliszowie, Staœ przyjecha³ tu
z rodzicami z Kujaw. Znali siê od dziecka, ale siedem lat ró¿nicy miêdzy
nimi to wtedy by³a przepaœæ i ¿adne z nich, ¿adnym z nich siê nie
interesowa³o. Sytuacja zmieni³a siê jakiœ czas póŸniej, na wiejskiej zabawie.
Wówczas m³odziutka, atrakcyjna Jadwiga, chyba pierwszy raz, zwróci³a
uwagê m³odego Stanis³awa. Nie bacz¹c ju¿ na ró¿nicê wieku, Stach
zebra³ siê na odwagê i zaprosi³ Jadziê do tañca. Potem na randkê jedn¹, drug¹…, a wkrótce potem stanêli na œlubnym kobiercu.

Jadwiga i Ignacy Konieczny
Ona pochodzi spod Lwowa, on spod Iwin. Poznali siê w Raciborowicach
na zabawie. Jadzia mia³a wtedy 19 lat, Ignaœ 22. Dzisiaj zaprzeczaj¹,
¿e to by³a mi³oœæ od pierwszego wejrzenia, ale jak inaczej interpretowaæ fakt, ¿e pobrali siê szeœæ miesiêcy póŸniej?! Z pewnoœci¹ tego
w³aœnie dnia trafi³a ich strza³a Amora i ¿adne z nich nie mia³o w¹tpliwoœci, ¿e oto znaleŸli swoje po³ówki.

Przez pierwsze lata wspólnego ¿ycia mieszkali z jej rodzicami, potem
swoje miejsce na ziemi znaleŸli w Lubinie. Pan Ignacy pracowa³ na
kopalni jako operator maszyn, pani Jadwiga prowadzi³a dom i wychowywa³a pi¹tkê dzieci - dwóch synów i trzy córki. Z Chojnowem
zwi¹zali siê stosunkowo niedawno - 7 lat temu. Wzglêdy rodzinne
zadecydowa³y, ¿e przenieœli siê z du¿ej aglomeracji do niewielkiego
miasteczka i nie ¿a³uj¹. Zgodnie twierdz¹, ¿e w Chojnowie ¿yje siê
stabilnie i spokojnie. Ciesz¹ siê szczêœciem doros³ych ju¿ dzieci,
radoœæ sprawiaj¹ kolejne narodziny - s¹ dziadkami dla dziesiêciorga
wnucz¹t i pradziadkami dla dwójki prawnucz¹t. To dla nich teraz
pragn¹ wszystkiego co najlepsze. A dla siebie?
Tylko zdrowia i si³ by jeszcze trochê byæ razem…
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- To by³o pó³ wieku temu - mówi pani Jadwiga. - Tych 50 lat minê³o jak
5 minut. Przypomina mi siê dowcip, w którym m¹¿ kwituje, ¿e minê³o
jak piêæ minut pod wod¹ bez butli… - œmieje siê jubilatka.
Pan Stanis³aw jednak nie podziela tych s³ów. Zgadza siê, ¿e czas
przelecia³ bardzo szybko, ale powa¿nie dodaje:
- Ma³¿eñstwo to przede wszystkim kompromisy. Wa¿ne by konfrontowaæ swoje decyzje i w razie nieporozumieñ szukaæ porozumienia. Poza
tym uzupe³niamy siê z ¿on¹ w wielu dziedzinach i chyba to sprawia,
¿e dobrze nam ze sob¹.
To prawdopodobnie najtrafniejsza definicja zgodnego, wieloletniego
po¿ycia. I chocia¿ ¿ycie czêsto stawia nas w trudnych sytuacjach,
maj¹c na wzglêdzie zdanie innych, udzielaj¹c wsparcia, codziennoœæ
zmienia barwy z szarych na bardziej kolorowe. Wydaje siê, ¿e przez
tych 50 lat tak w³aœnie ¿yli Pañstwo Czarachowicz. Pracowali - on ca³e
zawodowe ¿ycie jako kierowca, ona by³a sprzedawczyni¹, potem pracowa³a w chojnowskim szpitalu. Wychowali dwoje dzieci. Jak wiêkszoœæ
ma³¿eñstw dzielili radoœci i smutki, ale dziœ z dum¹ patrz¹ na
najbli¿szych - dzieci, 3 wnucz¹t i prawnucz¹tko. Ich jedynym marzeniem
jest zdrowie ca³ej rodziny i oby „gorzej nie by³o”. My wierzymy, ¿e bêdzie
tylko lepiej, bo ta pogodna, weso³a para, optymizmu ma
w sobie na wiele jeszcze lat.
eg
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Mariachi w Domu Schrama
Efektowne sombrera, gor¹ce rytmy latynoamerykañskie i Don Pedro z batut¹ tak 26 stycznia w sali widowiskowej Domu Schrama Orkiestra Dêta
Gminy Mi³kowice pod batut¹ Piotra Koziara przywita³a publicznoœæ.
Noworoczny Koncert, na który mieszkañców Ziemi Chojnowskiej
zaprosi³ burmistrz Jan Serkies, ma szansê staæ siê tradycj¹ w naszym
mieœcie. Muzycy nie pozwolili siê nudziæ. Pobudzaj¹c koñczyny
dolne s³uchaczy do nieustannego przytupywania, anga¿uj¹c ich d³onie
do rytmicznych oklasków, wiedli œcie¿k¹ znanych i lubianych
utworów.
Po rytmach w stylu „de carnaval”, by³y walce, czardasze, muzyka
popowa i jezz. Utwory wspó³czesne i standardy. Aran¿acje na orkiestrê
i wzbogacane wokalem - mêskim i damskim. S³owem, ogromny
wachlarz stylów i gatunków uzupe³niany cennymi informacjami
o genezie, autorze i wykonawcach poszczególnych prezentacji.

T¹ stron¹ koncertu zajê³a siê wraz z pracownikami pani Anna Graf dyrektor GOKiS w Mi³kowicach.
Podczas gdy na oknach mroŸna zima rysowa³a swoje fantazyjne wzory,
wewn¹trz Domu Schrama temperatura topi³a wszystkie wra¿liwe
dusze. By³o rozrywkowo, edukacyjnie i weso³o. Koncert z pewnoœci¹
udany i zapewne jeszcze nie raz bêdziemy mieli okazjê spotkaæ siê
z muzykami P. Koziara.
eg

Karnawa³owy bluesrock
Od Ba³tyku po Tatry, nasz kraj ogarn¹³ czas karnawa³u. Seniorzy bawi¹
siê g³ownie na zorganizowanych imprezach, a m³odzie¿ w weekendowe wieczory uprawia „lokalling”. ¯eby wiêc rozruszaæ trochê koœci,
kawiarnia “Jubilatka” w sobotê 25 stycznia zaprosi³a chêtnych na
wieczorek muzyczny. Ta impreza ju¿ na sta³e wesz³a w kartê dañ tej

kawiarni. Podstawowym daniem jest oczywiœcie bluesrock. A w roli
g³ównej - trio NIEWINNI. Spragnieni dobrej muzyki chojnowianie,
szczelnie zape³nili lokal. Dobrze dopasowany repertuar wroc³awskiego trio, niepodlega ¿adnej dyskusji. Ca³kiem jednak niewinnie,
muzycy mogliby przypomnieæ utwory grupy Twisters Band. Ciœnie
siê teraz pytanie o kolejny taki wieczorek. Mo¿e zaprosiæ lokalne
zespo³y, które w czerwcu zagraj¹ na Dni Chojnowa? Karnawa³ tego
roku jest wyj¹tkowo d³ugi.
P.M., B.M - foto
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*** Ferie w mieœcie ***
Ferie zimowe 2014 rozpoczê³y siê ju¿ 20 stycznia, ale
dla naszych, dolnoœl¹skich uczniów zaczn¹ siê 17 lutego,
a skoñcz¹ 2 marca. To ostatni termin zimowego
wypoczynku, który zosta³ zapewne ju¿ zaplanowany, ale

gdyby ktoœ jednak nie wiedzia³ czym zaj¹æ siê podczas
dwutygodniowej przerwy, mo¿e skorzystaæ z propozycji
np. Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji lub
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

FERIE z MOKSiR

Ferie z MBP

17.02.2014 - godz. 10.00 - 12.00
- P£YTOTEKA, czyli drugie ¿ycie p³yt CD
18.02.2014 - godz.10.00 - 12.00
- KURCZAKI- POMPONIAKI
19.02.2014 - godz.10.00 - 12.00
- DREDOWE BRANSOLETKI (filcowanie na mokro)
20.02.2014 - godz. 10.00 - 11.00
- MA£PI GAJ
20.02.2014 - godz. 11.00 - 12.00
- W KAMIENIU ZAKLÊTE
21.02.2014 - godz. 10.00 - 12.00
- KOLOROWY ZAWRÓT G£OWY ( MANDALA)
UWAGA! ILOŒÆ MIEJSC OGRANICZONA.
Zapisy dzieci w wieku 7- 13 lat tylko z osob¹
doros³¹. Wstêp bezp³atny. Obowi¹zuje obuwie
zmienne.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci 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 (w rejonie ul. Fabrycznej), 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 LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 86.000,00 z³.
Wadium - 17.200,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez
dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacyjna,
gazowa, energetyczna). Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³ki swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ
ujêta jest jako tereny o funkcji przemys³owej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59225 Chojnów do dnia 20 lutego 2014 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
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Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /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¿ 860,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê 8 paŸdziernika 2013 r., drugi 9 stycznia 2014 r.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona 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. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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SECESJA ZE ZBIORÓW MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
Zaproszenie na wystawê czasow¹ do Muzeum Regionalnego w Chojnowie
Jugendstil, Art. Nouevau, Liberty Style, Secesja
- to tylko niektóre okreœlenia dla tego samego
stylu artystycznego, który powsta³ pod koniec
dziewiêtnastego wieku i prze¿y³ swój najwiêkszy rozkwit na prze³omie dwu wieków XIX i XX. W Polsce u¿ywamy najczêœciej
okreœlenia Secesja.
Secesja narodzi³a siê w opozycji do stylów
historycznych, pragnê³a je przezwyciê¿yæ staj¹c
siê stylem miêdzynarodowym. Pragnê³a
mówiæ w³asnym g³osem i zmieniæ otaczaj¹c¹
j¹ rzeczywistoœæ - zgodnie z panuj¹c¹ wówczas doktryn¹ g³osz¹c¹, ¿e „ wszystko co nale¿y do istoty ¿ycia, powinno zawieraæ piêkno”
(Peter Behrens ).
Artyœci poszukiwali syntezy wszystkich sztuk,
których celem jest piêkno, chcieli powi¹zania
sztuki i ¿ycia. Wprowadzali nowe wzorce
estetyczne, formy, materia³y i techniki. Architektura, urbanistyka, projektowanie wnêtrz,
moda, pismo, literatura, muzyka - wszystko
powinno by³o byæ ukszta³towane estetycznie.
Wszystko wokó³ cz³owieka - od domu z jego
kompletnym wyposa¿eniem (meble, lampy,
tkaniny, wazony, talerze, sztuæce, stroje damskie, bi¿uteria) po otaczaj¹c¹ go przestrzeñ
powinno odpowiadaæ tej zasadzie.
Odmienny by³ tak¿e stosunek twórców secesyjnych do maszyn i urz¹dzeñ. To one mog³y
sprawiæ, ¿e nawet niezamo¿ni ludzie bêd¹ mieli
szansê nabyæ piêkne i trwa³e przedmioty,
obcowaæ z nimi na co dzieñ. Nowoczesny artysta
nie widzia³ ju¿ swego zadania w drobiazgowym zmaganiu siê z prac¹ rêczn¹, lecz w wykorzystaniu maszyny. Wiek dwudziesty, jako

wiek dominacji maszyn, dawa³ nowe mo¿liwoœci
artystyczne, stawia³ tak¿e wysokie wymagania przed projektowaniem artystycznym. Powstaj¹ce z tej wspó³pracy przedmioty mia³y
byæ jednoczeœnie piêkne i u¿yteczne.
Secesjê, w zdobnictwie, charakteryzowa³a najczêœciej p³ynna, falista linia, asymetria (wp³ywy francuskie), ale tak¿e d¹¿enie do prostoty
oparte na geometrycznych wzorach oraz wertykalizm (secesja wiedeñska). W tym czasie
mamy dwa Ÿród³a inspiracji: egzotyczne, zwi¹zane ze sztuk¹ Dalekiego Wschodu (malarstwo
i drzeworyt japoñski) i swojskie, bij¹ce w rodzimej sztuce ludowej i lokalnej florze. Artyœci
pos³uguj¹ siê motywami z bujnego œwiata
roœlin, g³ównie irysów, maków, lilii, fio³ków.
W wytworach artystycznych zostaj¹ nobilitowane ma³o szlachetne tworzywa, œwiêc¹
tryumfy dotychczas lekcewa¿one metale, u¿ywa
siê ich nawet do produkcji bi¿uterii.
Muzeum Miedzi w Legnicy posiada w swoich
zbiorach ponad 200 wyrobów secesyjnych.
Jak wynika z nazwy naszego Muzeum, gros
tych obiektów zosta³o wykonanych w miedzi,
mosi¹dzu i br¹zie. Mamy tak¿e zabytki ze
srebra, szk³a (w monta¿u z metalem), secesyjne
meble, lustra, ramy, wyroby z cyny. Na tej
wystawie prezentujemy przede wszystkim
niewielki fragment kolekcji rzeŸby kameralnej z pracami Emmanuela Villanisa, Paula
Philippe, Bruno Zacha i innych rzeŸbiarzy
oraz naczynia wykonane z miedzi. Jedn¹
z najlepszych wytwórni dzia³aj¹cych w tym
czasie by³a Württembergische Metallwarenfabrik
z Geislingen (WMF) za³o¿ona w 1853 r.

Z niej pochodz¹ wazy, wiaderka do szampana, dzbany, œwieczniki, plakiety - nie tylko
miedziane, tak¿e mosiê¿ne i cynowe. Eksponujemy tak¿e wyroby z wytwórni Eduarda
Huecka z Ludenscheid w Westfalii, norymberskiej fabryki Gebruder Bing AG i najlepszej
wytwórni cyny z Bockum ko³o Krefeld J.P. Kayser Sohn za³o¿onej w 1844 r. Wynalezienie w tej fabryce nowego stopu cyny, zatrudnianie najlepszych projektantów sprawi³o,
¿e wytwarzane tu obiekty by³y sprzedawane
w wielu miastach Europy i cieszy³y siê ogromn¹
popularnoœci¹.
Z czasów gdy ca³e otoczenie, nawet ubogiego
cz³owieka, przemawia³o piêknymi przedmiotami, pozosta³o kilka drobiazgów - czajnik
z podgrzewaczem, koszyczki do szklanek,
wiaderko do butelki z szampanem, wazonik,
ka³amarz, okucie drzwiowe i klamka, która
pomaga ju¿ tylko w otwarciu „drzwi do wspomnieñ” o uprzednim fin-de-sicle’u.
£ucja Wojtasik- Seredyszyn

Familijne robótki
W pierwszych dniach stycznia MOKSiR uruchomi³ Rodzinne
Warsztaty Plastyczne.
Zajêcia s¹ skierowane nie tylko dla rodziców z dzieæmi, lecz dla babæ,
dziadków, cioæ i wujków, kuzynów i siostrzeñców…
Niezwykle ciekawe zajêcia prowadzi instruktorka domu kultury
Elwira K¹dzio³ka, której, póki co, nie brakuje pomys³ów na fantazyjne i niepowtarzalne wyroby.
By³y ju¿ warsztaty filcowania, szycia szmacianych maskotek, a przed
lubi¹cymi tego typu zajêcia jeszcze walentynkowe prezenty, oryginalne ozdoby wielkanocne, zajêcia pod has³em zwierz¹tka domowe,
koszykowo, wiosna i wiele innych zaplanowanych na ca³y rok.

Dzieci i doroœli pod okiem pani Elwiry, ale samodzielnie, najpierw
projektuj¹, potem ucz¹ siê ró¿nych technik tworzenia „czegoœ
z niczego”. Efektem s¹ niebanalne prace ozdobne, u¿ytkowe i ogromna satysfakcja z w³asnorêcznie wykonanych „arcydzie³”.
Zapraszamy i tych uzdolnionych i tych, którym wydaje siê, ¿e talentu
nie maj¹. Na zajêcia wystarczy zabraæ dobry humor i kilkoro
cz³onków rodziny…
eg
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Wa¿ne spotkania
To by³o zapewne ostatnie op³atkowe spotkanie, jakie zaplanowano
w œrodowiskach organizacji pozarz¹dowych. 27 stycznia, na zaproszenie burmistrza Jana Serkiesa i wójta gminy Mieczys³awa Kasprzaka,
w Domu Schrama przy œwi¹tecznym stole zasiedli cz³onkowie Zwi¹zku

Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych oraz Zwi¹zku Sybiraków. Wœród goœci byli te¿ m.in. chojnowscy
proboszczowie - ks. Marek Osmulski i ks. Miros³aw Makowski,
a tak¿e komendant WKU pu³kownik Piotr Mielniczuk z G³ogowa.
To tradycyjne, doroczne spotkanie, jest dla tego œrodowiska czymœ
wyj¹tkowym. Nie czêsto bowiem ludzie, którym wspó³czeœni zawdziêczaj¹ pokój i stabilizacjê w niepodleg³ym kraju, maj¹ okazjê w swoim
gronie celebrowaæ uroczystoœci.
To dla nich wa¿ne i potrzebne, tym bardziej, ¿e ka¿dego roku
cz³onkowie odchodz¹, a ich miejsca, niestety, nikt nie wype³ni.
St¹d tez ¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci i kolejnych spotkañ w tym
samym gronie, jakie z³o¿yli wszystkim gospodarze spotkania. St¹d te¿
modlitwa kap³anów w intencji tych, którzy odeszli. Osobiste ¿yczenia
sk³adano sobie, dziel¹c siê op³atkiem, a œwi¹teczny klimat podnosi³y
wspólnie œpiewane kolêdy i obecnoœæ bliskich, rozumiej¹cych siê osób.
Mi³ym akcentem by³y tak¿e kwiaty i powinszowania dla jubilatki siostry Zenobii, która w tych dniach obchodzi³a swoje 90.urodziny.
eg

Muzyka to jego mi³oœæ
Bywalcy muzycznych imprez w mieœcie doskonale kojarz¹ postaæ Juranda Kowalskiego.
Z jego twórczoœci¹ chojnowianie spotykaj¹
siê od wielu lat i œmia³o mo¿na powiedzieæ,
¿e wœród jego s³uchaczy s¹ ju¿ co najmniej
dwa pokolenia.
Gatunek jaki uprawia pan Kowalski, ma
swoich wiernych fanów. Muzyka lekka, ³atwa
i przyjemna, niesie treœci, z którymi wielu
mo¿e siê identyfikowaæ.
Pierwsze jego kompozycje powsta³y gdy mia³
16 lat. Dwa lata wczeœniej dosta³ w prezencie
gitarê i jak tylko opanowa³ podstawowe akordy,
da³ upust artystycznej duszy i do kilku napisanych ju¿ wierszy skomponowa³ muzykê. Dziœ
w swoich zasobach ma blisko 150 utworów.
Najciekawsze utrwali³ na kr¹¿kach. Kilka
miesiêcy temu wyda³ kolejn¹ p³ytê demo.
- P³yta zatytu³owana jest „To co kocham
najwiêcej” - mówi Jurand Kowalski. - I ten
nag³ówek wyjaœnia w zasadzie wszystko. Najwiêksz¹ moj¹ mi³oœci¹ jest muzyka. Obcowanie z ni¹ sprawia mi radoœæ, mobilizuje,
pozwala siê realizowaæ. To z ni¹ od kilkudziesiêciu lat jestem najbli¿ej, z ni¹ prowadzê
dialog, z ni¹ najlepiej siê rozumiem. Praca
nad ostatni¹ p³yt¹ trwa³a pó³ roku. Przy
nagraniu 22 utworów pomaga³ mi Konrad
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Wargosz, który opracowa³ tak¿e grafikê ok³adki
wykorzystuj¹c zdjêcie Wies³awa Sandeckiego.
Wierzê, ¿e ró¿norodnoœæ gatunków muzycznych ujêtych na kr¹¿ku, pozwoli ka¿demu
znaleŸæ coœ dla siebie.
Chojnowski muzyk ma jeszcze plany na
przysz³oœæ. Je¿eli jego twórczoœæ wci¹¿ bêdzie
siê podobaæ, zamierza z dotychczasowych
p³yt wybraæ najpopularniejsze piosenki
i nagraæ je na kolejnej p³ycie. Fani Juranda
Kowalskiego z pewnoœci¹ nie mog¹ siê ju¿
doczekaæ.
eg

Proœba o pomoc
Nasz syn Daniel ma 16 lat i uczêszcza
do Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Choruje od urodzenia. Oprócz problemów
intelektualnych i ruchowych, najwiêkszym problemem Danielka jest to,
¿e nie mówi. Od lat wraz z lekarzami
szukamy ró¿nych sposobów, ¿eby mu
pomóc. Leczenie i rehabilitacja s¹
bardzo kosztowne. Prosimy wszystkich
ludzi dobrego serca o wsparcie
i pomoc.
Dla Ciebie to tylko 1%, a dla naszego
syna szansa na normalne ¿ycie.
“Nie ka¿dy rodzi siê niepe³nosprawny,
ale ka¿dy mo¿e nim siê staæ”
KRS 0000037904
3595 SUBKONTO DANIEL SOCHACKI
Za okazan¹ pomoc
z góry dziêkujemy.
Jolanta i Oleg Sochaccy.
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„W karnawale czas na bale!”
Karnawa³owy czas to czas radosny - wszyscy urz¹dzaj¹ bale. Nasza Biblioteczna Akademia Malucha postanowi³a przy³¹czyæ
siê do tej starej tradycji. W œrodê, 29 stycznia, na bal przyby³o mnóstwo przebierañców, m.in.: ksiê¿niczki, wró¿ki, myszka
Miki, Kopciuszek, króliczek, Batman,
kowboj. Dzieci z wielk¹ ciekawoœci¹ uczestniczy³y w takich zabawach jak: ”Tañce

na lodzie”, „Lepimy ba³wanka”, „Korowód
strojów” oraz w konkursie zagadek muzycznych. Maluchy zaprezentowa³y te¿
swoje pomys³owe stroje karnawa³owe.
Bardzo ucieszy³o nas, ¿e wszyscy, równie¿ doroœli, wspaniale bawili siê na naszym
karnawa³owym spotkaniu.
ML

Co s³ychaæ
w Przedszkolu Miejskim Nr1?
Koncert muzyczny pt: „Na indiañskiej œcie¿ce”
13 stycznia w przedszkolu odby³ siê koncert muzyczny pt: „Na indiañskiej œcie¿ce”. Barwne pióropusze,
efektowne stroje, ³apacze snów, opowieœæ o indiañskim
ch³opcu, a przede wszystkim oryginalne indiañskie
instrumenty sprawi³y, i¿ dzieci z pe³nym podziwem
i zachwytem obserwowa³y wystêp indiañskiego
zespo³u Leyenda. Patrz¹c na zaciekawione buzie
dzieci warto organizowaæ takiego typu spotkania.

Przysz³a zima, zima bia³a!

Pamiêtamy o naszych Babciach i Dziadkach
tym roku szkolnym klasy m³odsze
Szko³y Podstawowej nr 3 bardzo
uroczyœcie obchodzi³y Dzieñ Babci
i Dziadka. Klasy Ib, IIa, IIb oraz IIIa dla
swoich seniorów przygotowa³y ciekawe
programy artystyczne. Uczniowie popisywali siê piêkn¹ recytacj¹, radosnym
œpiewem, gr¹ na instrumentach, pokazami akrobatycznymi. Wszyscy aktorzy
tych przedstawieñ zebrali zas³u¿one
brawa. U niejednej babci czy dziadka

W

Przysz³a zima, zima bia³a, œnieg woko³o rozsypa³a!
Ku uciesze wszystkich przedszkolaków ogród przedszkolny zamieni³ siê w zimow¹ krainê - taka aura jest
œwietn¹ okazj¹ do zabaw. Dzieciom z grupy „Grzybki”
du¿¹ radoœæ sprawi³y harce na œniegu.

mo¿na by³o w oku zobaczyæ ³ezkê, gdy
wys³uchiwali ¿yczeñ od swoich wnucz¹t.
Przedstawienia odbywa³y siê w salce
gimnastycznej, gdzie piêkn¹, kolorow¹
dekoracjê przygotowa³a pani Maria Lis.
Babcie i dziadkowie mieli równie¿ mo¿liwoœæ obejrzenia galerii portretów oraz
uczestniczenia w s³odkim poczêstunku.
Na koniec ka¿dy otrzyma³ upominek
przygotowany przez wnuka.
bk i ml

Podziêkowanie od Lecha Wa³êsy
W listopadzie dzieci ze „S³oneczek” i „Krasnali” bra³y
udzia³ w akcji zorganizowanej przez Gimnazjum nr 2
w Chojnowie, polegaj¹cej na utworzeniu w Rynku
wielkiej, ¿ywej, bia³o-czerwonej flagi. Za uczestnictwo
w tym projekcie otrzymaliœmy podziêkowanie od
Lecha Wa³êsy.

Korczakowcy w Boles³awcu
23 stycznia uczniowie SP4 wziêli udzia³
w II Przegl¹dzie Grup Jase³kowych, który
odby³ siê na scenie Teatru Starego
w Boles³awcu. Przegl¹d mia³ charakter
konkursowy i zosta³ podzielony na kilka
kategorii wiekowych.
Uczniowie „czwórki” spoœród 9 zg³oszonych grup zdobyli wyró¿nienie za
przedstawienie pt.: “Opowieœæ o Narodzeniu Pañskim”. Jak podkreœli³o jury
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w uzasadnieniu werdyktu, zosta³a doceniona gra aktorska, zespó³ szkolnego
chóru oraz wystrój sceny. Osi¹gniêcie uda³o
siê zdobyæ dziêki wspó³pracy uczniów
i nauczycieli: p. Anny Grabek (dekoracje
plastyczne), p. Zenona Chmielewskiego
(oprawa muzyczna) oraz ks. Jaros³awa
Góreckiego (re¿yser przedstawienia).
Gratulujemy sukcesu i dziêkujemy za
zaanga¿owanie.

Wizyta przedszkolaków w SP4
29 stycznia dzieci ze „S³oneczek”, „Biedronek” i „Krasnali”
zosta³y zaproszone do Szko³y Podstawowej Nr4.
Coroczne spotkania przedszkolaków ze spo³ecznoœci¹
uczniowsk¹ maj¹ na celu przybli¿enie przysz³ym pierwszoklasistom warunków, w jakich od wrzeœnia bêd¹
zdobywaæ wiedzê. Przedszkolaki mia³y okazjê zobaczyæ wystêpy uczniów, a tak¿e zwiedziæ szko³ê. Na
pami¹tkê pobytu dzieci otrzyma³y od starszych kolegów zwierz¹tka wykonane technik¹ origami. Serdecznie dziêkujemy za mi³e przyjêcie!
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2014 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 Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dn. 27 paŸdziernika 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
(Dz. U. z 2013r. poz. 1491) podajê do wiadomoœci, co nastêpuje:
1. W okresie od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r.
przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnoœl¹skiego
kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
2.1 mê¿czyzn urodzonych w 1995 roku,
2.2 mê¿czyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej,
2.3 osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
a) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci
up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zosta³y uznane prze powiatowe komisje lekarskie, ze
wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej
s³u¿by wojs-kowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa
po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie
art.28 ust.4 i 4”b” Ustawy z dn. 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
2.4 kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz
kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2013/2014 koñcz¹ naukê w szko³ach lub uczelniach
medycznych i weteryn-aryjnych 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 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 od 11 marzec do 13 marzec 2014
roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy,
ul. Pomorska 19 (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,
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b) dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê
do kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji 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.
5. 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 trwa-j¹cego 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.
6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego powiatowej komisji
lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³nieñ, na podstawie
art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz 461 z 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.
7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. „b” oraz w pkt 2.5,
zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwalifikacji wojskowej sk³adaj¹
w³aœciwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski
o ustalenie lub zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej.
Wojewoda Dolnoœl¹ski
Aleksander Marek Skorupa
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam nowo wybudowany dom jednorodzinny w ciekawej lokalizacji. Powierzchnia ca³kowita budynku ok. 250 m2. Gara¿,
piwnica, na parterze salon z wyjœciem na
du¿y taras, kuchnia, ³azienka, na piêtrze 3
pokoje, ³azienka. Atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
pow. 49m 2 , 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój. Na trzecim piêtrze, po remoncie.
Kontakt po godz. 16.00. Wiadomoœæ:
tel. 693-321-605.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, III p.,
w³asnoœciowe, po kapitalnym remoncie,
63m2. Nowe okna, rolety, panele, kafelki,
drewniane drzwi, drzwi antyw³amaniowe.
Ul. Sikorskiego, do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 661-176-028, 609-950-328.
Sprzedam mieszkanie o pow. 83m 2 ,
3 pokoje, salon, kuchnia, ³azienka, osobno wc,
2 komórki, spi¿arka. Ogrzewanie kominkowe
+ gazowe, wymienione pod³ogi, panele, stolarka okienna, drzwi wejœciowe. Chojnów,
ul. Drzyma³y. Wiadomoœæ: tel. 782-163-131.
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym
remoncie w Rokitkach, pow. 40m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, piwnica, g³adŸ
na œcianach, panele, niskie op³aty. Cena do
uzgodnienia. 2000z³/m 2 . Wiadomoœæ:
tel. 695-035-529, 782-211-411.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
bezczynszowe, 4 pokoje, kuchnia z jadalni¹,
³azienka, przedpokój, gara¿, 2 piwnice, ogród,
400m 2 , ul. Sienkiewicza, Wiadomoœæ:
tel. 726-118-875.
Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe (43 m2)
w starym budownictwie, w cichej okolicy,
blisko centrum miasta - na wiêksze 3.pokojowe w Chojnowie. Wiêcej informacji pod
tel. 504-109-904.
Sprzedam lub wynajmê lokal gastronomiczny wraz z przyleg³ym pomieszczeniem
mieszkalnym na oœrodku wypoczynkowym
w Rokitkach + wyposa¿enie gastronomiczne,
cena 160 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 880-185-930.

Praca
In¿ynier budownictwa z uprawnieniami
przyjmie: nadzór budowlany, kierowanie
budow¹ i robotami budowlanymi, projekty
i kosztorysy. Wiadomoœæ: tel. 733-960-908.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie, mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Dzia³ka budowlana 11,5a, ogrodzona, fundament domu, pe³na dokumentacja, w Bia³ej,
cena 60 tys. z³ - do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

Inne
Mam do wynajêcia 3-pokojowe mieszkanie w nowym budownictwie. Wiadomoœæ:
tel. 76-81-86-734; 880-789-427.

Posiadam do wynajêcia gara¿ w Chojnowie przy ul. Sienkiewicza. Wiadomoœæ:
tel. 607-744-057.

Warsztat naprawczy
w Bia³ej
œwiadczy szybkie,
solidne naprawy
bie¿¹ce i kompleksowe
pojazdów.

Tel. 607-922-406.
Biuro rachunkowe
œwiadczy:
* Kompleksowe us³ugi ksiêgowe,
podatkowe i kadrowe
* Pomoc przy za³o¿eniu diza³alnoœci
* Rozliczenia PIT
* Deklaracje od spadków i darowizn

Kontakt:
tel. 889-765-709
e-mail: biuro@szachlarska.pl
www.szachlarska.pl

Szanowni Pañstwo,
zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie
finansowe dla naszej córeczki
Blanki Kuliniak, która zmaga siê
z chorob¹ nowotworow¹.
Blanka ma obecnie 3 latka i od pó³ roku
jest leczona w Klinice Hematologii
we Wroc³awiu. Przesz³a operacjê chirurgiczn¹
i jest w trakcie chemioterapii.
Aby leczenie by³o skuteczne konieczne
jest stosowanie kosztownego i nierefundowanego przez NFZ leku. Jeœli zechc¹
Pañstwo pomóc naszemu dziecku bardzo
prosimy o przekazywanie 1%
podatku dla Blanki.
Aby przekazaæ 1% podatku:
1) Trzeba odliczyæ 1% podatku dochodowego nale¿nego Urzêdowi Skarbowemu.
2) W zeznaniu na rok 2013 wpisaæ
Nr KRS 0000086210 - jest to Fundacja
NA RATUNEK Dzieciom z Chorob¹
Nowotworow¹, Wroc³aw, ul. Bujwida 42.
3) W nastêpnej rubryce wpisaæ obliczon¹
kwotê 1% podatku.
4) W czêœci „Informacje uzupe³niaj¹ce”
w rubryce Cel szczegó³owy wpisaæ:
Blanka Kuliniak

Z góry dziêkujemy
wszystkim ofiarodawcom
za okazanie
dobrego serca
Rodzice Ania i Przemek
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej
nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:
Aktualna zdawalnoœæ
za pierwszym podejœciem

50%

***

KURSY PRAWA JAZDY
KATEGORII A, A1, A2, B, C, C+E

***

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Informacje i zapisy
pod numerami telefonów:
512 026 026, 76 81 81 807.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne
- 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu
uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ przechodzi sieæ infrastruktury technicznej (telekomunikacyjna). Nabywca
nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do niej dostêp w celu jej
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 lutego 2014 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 lutego 2014 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¿ 440,00 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.
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 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Stacja paliw “Chojnówka”
ul. Fabryczna 1
zaprasza klientów.

W sprzeda¿y posiadamy ju¿
* LPG do samochodów,
* paliwa PB95, PB98, ON,
* oleje,
* akcesoria samochodowe
w atrakcyjnych cenach.
Informujemy równie¿
o nowej drodze dojazdowej.
Stacja czynna:
pon-pi¹t. 7 - 19, sobota 7 - 15
niedziele i œwiêta nieczynne

Zapraszamy
15

Chojnowskie Dzieciaki

Rodzinne Warsztaty Plastyczne w MOKSiR - przez ca³y rok

Piotrek Pawlik 6 lat
i

Milenka Pawlik 1 miesi¹c

fot. MOKSiR, chojnow.pl

Piotruœ lubi pi³kê no¿n¹
w szczególnoœci FC Barcelonê,
uczêszcza do Akademii
Pi³karskiej trenera Stala,
a
Milenka lubi spaæ i piæ mleko :).

