Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Na IV sesji
Czwarte posiedzenie miejskiej rady dotyczy³o
g³ównie stanu opieki zdrowotnej w naszym mieœcie.

O sukcesie dobrym jak chleb
Uczniowie PZS odnieœli sukces wykazuj¹c wysoki stopieñ
fachowej wiedzy oraz przygotowania zawodowego.

Dzi-Wnu dla wszystkich
Impreza pod nazw¹ „Dzi-Wnu” czyli DziadkomWnuki, bawi, œmieszy i wyciska ³zy wzruszenia.

W gronie mundurowych
Jedn¹ z ostatnich uroczystoœci op³atkowych w naszym mieœcie
by³o spotkanie Kombatantów i Sybiraków.

Bal za balem
Jak potrafi¹ bawiæ siê nasi emeryci i renciœci,
trzeba by zobaczyæ na w³asne oczy.

W karnawale czas na bale
Pod takim has³em przebiega³y styczniowe zajêcia, czyli bal przebierañców, w Bibliotecznej Akademii Malucha.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ SO
W zwi¹zku z up³ywaj¹cym terminem wa¿noœci
dowodów osobistych wydanych w 2001 roku
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Chojnowie przypomina, i¿ dowody
osobiste posiadaj¹ wa¿noœæ 5 lub 10 lat.
Prosimy o sprawdzenie terminu wa¿noœci
dowodu osobistego i w razie up³ywu takiego
terminu o z³o¿enie wniosku o wydanie nowego dowodu. Niedope³nienie tego obowi¹zku
skutkowaæ bêdzie automatycznym uniewa¿nieniem dokumentu.

Wydzia³ GGiOŒ
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 20.01.2011 r. do 10.02.2011 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- dzia³ki nr 922/10, 922/11, 451/7 i 451/10,
po³o¿one w obrêbie Goliszów (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia
2011 r. Nr 5/2011).

Prace w Domu Schrama
Znana bardziej jako Dom Chemika, nieruchomoœæ w centrum miasta przechodzi w³aœnie
kapitalny remont. Obecny stan - po wyburzeniu œcian, klatki schodowej balkonu w sali balowej i ogólnej „demolce” - sprawia przygnêbiaj¹cy widok. Po kilku miesi¹cach jednak
pojawiaj¹ siê pierwsze oznaki przebudowy.

rozmaitoœci

Bilety do nabycia w MOKSiR - w przedsprzeda¿y 10 z³, w dniu koncertu 15 z³.
Tydzieñ póŸniej - 12 lutego (sobota) dom
kultury zaprasza na specjalny walentynkowy
koncert Pt. „Zmi³oœci”. Zaprezentuj¹ siê krakowscy artyœci - Paulina Bisztyga i Roman
Œlazak. Pocz¹tek - godz. 19. Bilety do nabycia
w MOKSiR - w przedsprzeda¿y 10 z³, w dniu
koncertu 15 z³.
- za miedz¹
5 lutego (sobota) w legnickim klubie „Spi¿arnia” zagra legendarny Dezerter, bêd¹ te¿
inne oblicza polskiego punka. Zaczynaj¹
o godz. 19. Bilety do nabycia w Chojnowie
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji
- w przedsprzeda¿y 25 z³, w dniu koncertu 30 z³.
14 lutego (poniedzia³ek) w Z³otoryi w ZOK-u
Farben Lehre (dla zakochanych). Bilety 20-25 z³.

Szanowni Chojnowianie!
Minê³o 65 lat od zakoñczenia II Wojny
Œwiatowej i wielkiego, przymusowego exodusu
Polaków zamieszka³ych na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Przyjechaliœmy (my
lub nasi przodkowie) pe³ni obaw i niepokoju
na tzw. Ziemie Odzyskane i zaczêliœmy organizowaæ nowe ¿ycie. Chojnów jest jednym
z takich miejsc. Mamy swoj¹ historiê tych
minionych lat. A tworzyli j¹ i tworz¹ nadal
jego mieszkañcy. Tych, którzy najbardziej
zapisali siê i zapisuj¹ w naszej pamiêci nadal,
chcielibyœmy upamiêtniæ w s³owniku biograficznym “Chojnowianie - znani i zas³u¿eni
(1945-2010)”.
Prosimy o zg³aszanie nazwisk osób, które
powinny, Pañstwa zdaniem, znaleŸæ siê
w planowanym wydawnictwie, które:
- dzia³a³y w latach 1945 - 2010 dla dobra
Chojnowa,
- oprócz pracy zawodowej da³y siê poznaæ jako
spo³ecznicy, dzia³acze, animatorzy maj¹cy na
uwadze dobro mieszkañców Chojnowa,
- mieszka³y na naszym terenie, kszta³ci³y siê,
ale sukcesy odnios³y lub odnosz¹ na forum
regionalnym, ogólnopolskim lub zagranic¹.
Zg³oszenia mog¹ sk³adaæ osoby, grupy,
œrodowiska, instytucje lub organizacje
w terminie do 31 sierpnia 2011r na adres:

3. Przebieg pracy zawodowej, spo³ecznej,
politycznej, naukowej: osi¹gniêcia, sukcesy,
publikacje.
4. Uzyskane wyró¿nienia, nagrody, odznaczenia.
5. ¯ycie rodzinne i prywatne: ¿ona, dzieci,
kr¹g przyjació³ itp.
6. Zainteresowania, hobby. ¯yciowe motto,
w³asna refleksja o swoim ¿yciu itp.
7. Oœwiadczenie zg³aszanego kandydata
wg wzoru:
Oœwiadczam, ¿e dane zamieszczone w zg³oszeniu mojej osoby przez .......... (nazwisko,
nazwa zg³aszaj¹cego) s¹ zgodne z prawd¹.
Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na zamieszczenie
mojego biogramu w s³owniku biograficznym
“Chojnowianie - znani i zas³u¿eni (1945-2010)”.
Pomys³ ma wstêpn¹ akceptacjê lokalnych
w³adz. Liczymy równie¿ na ¿yw¹ reakcjê
mieszkañców Chojnowa, bo od niej zale¿y
sukces przedsiêwziêcia.
Inne, szczegó³owe informacje - tel. 697 630 455
Grupa inicjatywna:
Andrzej Bobik, Krystyna Czapska, Zbigniew
Halikowski, Stanis³aw Horodecki, Jerzy Janus,
Tadeusz Sznerch

Pomó¿ w ratowaniu ¿ycia!
To bardzo proste!
Wystarczy, ¿e przyniesiesz
kilka plastikowych nakrêtek od butelek
do Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie,
przy ulicy Konarskiego 4.
Nakrêtki zostan¹ wymienione
na pieni¹dze potrzebne wroc³awskiemu
hospicjum opiekuj¹cemu siê
bardzo chorymi dzieæmi.

Miejska Biblioteka Publiczna,
Plac Zamkowy 2,
59-225 Chojnów
Powstaj¹ nowe œcianki dzia³owe, wymieniana
jest ca³a instalacja elektryczna, wyrazu nabiera
klatka schodowa. Do zakoñczenia prac jeszcze
daleko - fina³ przewidziano pod koniec tego
roku, teraz jednak bêdzie tylko lepiej, a Gazeta
tym zmianom bêdzie siê przygl¹daæ.

Koncertowe weekendy
- u nas
W chojnowskim MOKSiR przez najbli¿sze dwa
weekendy atrakcje koncertowe. Ju¿ w niedzielê (6 luty) wyst¹pi S³awek Wierzcholski
z Nocn¹ Zmian¹ Bluesa. Start godz. 19.
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Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dane teleadresowe osoby lub innych zg³aszaj¹cych
kandydata.
W zg³oszeniu nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce
informacje:
1. Nazwisko i imiê. Zdjêcie.
Krótka prezentacja: zawód, wykszta³cenie,
zajmowane stanowiska.
2. Data urodzenia (ew. œmierci), miejsce
urodzenia, pochodzenie spo³eczne, przebieg
edukacji, zdobyte wykszta³cenie, zdobyty
zawód, stopieñ naukowy.

Pojemniki na nakrêtki zostan¹
umieszczone na parterze szko³y
oraz na I piêtrze.
Zapraszamy wszystkich chojnowian
do wziêcia udzia³u w akcji, bo ze wzglêdu
na skalê potrzeb nakrêtek musi byæ DU¯O.
Tak ³atwo byæ dobrym,
tak dobrze byæ dobrym…
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Chojnowskie
PIT-y w Chojnowie
Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski w Chojnowie
w porozumieniu z Urzêdem Skarbowym w Legnicy,
od 9 marca br. uruchamia punkt przyjmowania
zeznañ podatkowych.
W ka¿d¹ œrodê w godz. 8.00 – 15.00
mieszkañcy Chojnowa mog¹ sk³adaæ swoje
rozliczenia w pokoju nr 3 na parterze.
W urzêdzie s¹ tak¿e dostêpne druki PIT-ów.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- styczeñ, luty, marzec, kwiecieñ 2011
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:

20.02.11; 27.03.11; 25.04.11;
27.02.11; 03.04.11;
06.03.11; 10.04.11;
06.02.11; 13.03.11; 17.04.11
13.02.11; 20.03.11;24.04.11

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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rozmaitoœci
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta
Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami
(ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony
projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla
samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
9 marca 2011 r. o godz.11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e
nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 3 marca 2011 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie
tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 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.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca
2010 r., drugi odby³ siê 29 wrzeœnia 2010 r., trzeci 21 grudnia 2010 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na IV sesji
Czwarte posiedzenie miejskiej rady dotyczy³o g³ównie stanu opieki zdrowotnej w naszym
mieœcie. O zawartych kontraktach na bie¿¹cy rok mówi³ na sesji kierownik Przychodni Rejonowej
Boles³aw Jakubiak oraz w³aœciciel NZOZ „Zdrowo” Dariusz Kryñski.
W chojnowskiej przychodni rejonowej zakontraktowano lekarza POZ, pielêgniarkê œrodowiskow¹ POZ, po³o¿n¹ POZ, gabinet zabiegowy, punkt szczepieñ, pielêgniarki medycyny szkolnej. Dzia³aæ te¿ bêd¹, podobnie
jak w latach poprzednich, poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, ginekologiczno-po³o¿nicza, laryngologiczna, urazowo-ortopedyczna,
preluksacyjna, neurologiczna i pracownia
fizjoterapii (rehabilitacje).
Nie bêdzie tu natomiast poradni dermatologicznej, o któr¹ kontraktowa³ kierownik.
NFZ nie zdecydowa³ siê na powo³ywanie dodatkowej poradni tego typu wskazuj¹c na dzia³alnoœæ takowej w NZOZ na ul. Grodzkiej.
- Odrzucona zosta³a tak¿e poradnia urazowoortopedyczna - mówi³ B. Jakubiak. W zwi¹zku z tym, ¿e w powiecie legnickim nie

ma innej poradni urazowo-ortopedycznej
mogliœmy wyst¹piæ o konkurs uzupe³niaj¹cy.
W po³owie stycznia konkurs zosta³ rozstrzygniêty i kontrakt na tê poradniê zosta³ nam
przyznany.
Reasumuj¹c, oprócz poradni dermatologicznej otrzymaliœmy wszystkie poradnie specjalistyczne, o które wnioskowaliœmy.
W POZ i rehabilitacji kwoty kontraktów
pozosta³y na poziomie roku 2010. W pozosta³ych poradniach specjalistycznych zanotowano kilkuprocentowy wzrost wartoœci
kontraktów. Finansowanie poradni specjalistycznych zosta³o przez NFZ zapewnione do
czerwca 2011 roku i od lipca maj¹ obowi¹zywaæ inne zasady rozliczeñ.
- Od stycznia 2011 roku zmieni³a siê sytuacja
naszych pacjentów w zakresie POZ poza
godzinami pracy Przychodni Rejonowej
w Chojnowie, a szczególnie w dni wolne od
pracy. Na mocy porozumienia z NZOZ
NOXMED z Legnicy bêd¹ obowi¹zywa³y
nastêpuj¹ce zasady przyjêæ: od l stycznia
2011 roku na terenie Przychodni Rejonowej
w Chojnowie nie bêd¹ pe³nione dy¿ury
œwi¹teczne.
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W sobotê, niedzielê i dni wolne od pracy na
terenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-Opiekuñczego „Niebieski Parasol”
w godz. od 8.00 do 8.00 dnia nastêpnego
(tj. 24 godziny) bêdzie pe³niony dy¿ur lekarski
i pielêgniarski.
W dni robocze w godzinach od 18.00 do 8.00
dnia nastêpnego:
- lekarz bêdzie przyjmowa³ w NZOZ
NOXMED w Legnicy ul. Kosmiczna 14,
- pielêgniarka w Chojnowie na terenie
“Niebieskiego Parasola”.
Dodatkowo poza godzinami pracy Przychodni dzieci do lat 18-stu bêd¹ przyjmowanie
w ambulatorium pediatrycznym w Szpitalu
Wojewódzkim w Legnicy.
Pomoc wyjazdowa lekarska bêdzie œwiadczona przez lekarza NZOZ NOXMED poza godzinami pracy Przychodni ka¿dorazowo po
telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem dy¿urnym.
Transport sanitarny w POZ bêdzie wykonywany przez ambulans NZOZ NOXMED w dni
zwyk³e w godzinach od 8.00 do 18.00 ka¿dorazowo po telefonicznym uzgodnieniu z przynajmniej 1.dniowym wyprzedzeniem.
W przychodni Dariusza Kryñskiego zawarto
kontrakty na poradniê chirurgiczn¹, poradniê
leczenia bólu, poradniê stomatologiczn¹
i opiekê d³ugoterminow¹ domow¹.
Przychodnia przyjmuje swoich pacjentów
3. razy w tygodniu w godzinach porannych
i 2. razy w tygodniu w godzinach popo³udniowych. Pacjenci rejestrowani s¹ na godzinê.
W styczniowej sesji uczestniczyli tak¿e przedstawiciele M³odzie¿owej Rady Miejskiej dok³adnie jej opiekun Bona Szaban i przewodnicz¹cy Przemys³aw Rogusz. Trzecia
kadencja MRM w lutym dobiega koñca.
Doros³a rada z zainteresowaniem wys³ucha³a
zatem sprawozdania z dwuletnich dzia³añ
15.osobowej rady m³odych kolegów.

- Podczas 2 lat naszej kadencji zorganizowaliœmy wiele imprez spo³eczno-kulturalnych wyjaœnia³ P. Rogusz. - Szczególny nacisk po³o¿yliœmy na sport, co potwierdzaj¹ 3 turnieje
(pi³ki no¿nej, siatkówki, pi³ki koszykowej)
oraz wspó³udzia³ w imprezie kolarskiej rangi
wojewódzkiej. Ponadto w dorobku mamy
konkursy malarskie „Co œpiewa w czarodziejskich drzewach” jak i te, które wzbudzaj¹
patriotyzm w m³odych ludziach „Czym dla
mnie jest Ojczyzna”. Nawi¹zaliœmy kontakt
i wspó³pracujemy z MRM miasta partnerskiego Chojnowa - francuskiego Commentry,
co zaowocowa³o wymian¹ radnych miêdzy
naszymi miastami. Braliœmy udzia³ w projekcie „Razem mo¿emy wiêcej - Chojnów” organizowanym przy wspó³pracy z Legnickim
Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.
Dziêki temu uda³o nam siê przeprowadziæ
dwa happeningi, Wybory Miss i Misstera
Miasta Chojnów.
Nasze najnowsze osi¹gniêcia to akcja 11 listopada „M³odzie¿ pamiêta”, koncert charytatywny dla Angeliki oraz nawi¹zanie
wspó³pracy z MRM Legnicy. Zostaliœmy zaproszeni na ich sesjê ustaliliœmy plan zadañ,
który dopracowaliœmy podczas ich wizyty na
naszej sesji. Pierwszym naszym wspólnym
przedsiêwziêciem bêdzie zorganizowanie turnieju miêdzy radami z Chojnowa, Legnicy
oraz G³ogowa.
Mam nadzieje, ¿e zapocz¹tkowane przez nas
inicjatywy spo³eczno-kulturalne pomog¹ chocia¿
w niewielkim stopniu M³odzie¿owym Radom
Miasta Chojnowa przysz³ych kadencji.”
Kwiaty i s³owa podziêkowania za wspó³pracê
oraz za dzia³ania na rzecz lokalnej spo³ecznoœci przewodnicz¹cy Jan Skowroñski
z³o¿y³ na rêce Bony Szaban, symbolicznie
wyra¿aj¹c w ten sposób szacunek dla pracy
m³odych radnych.
opr. eg
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Na IV sesji
Sprawozdanie 1/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 30 grudnia 2010 r. do dnia 26 stycznia 2011 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowane s¹ prace przy adaptacji „Domu Schrama” na Miejski
Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji”. Zakoñczono prace rozbiórkowe
i wyburzeniowe, w trakcie - szalowanie i zbrojenie klatki schodowej,
murowanie œcianek dzia³owych, prace instalacyjne.
2. Inwestycja - „Rewitalizacja Rynku” - prace z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych zosta³y zawieszone.
3. Inwestycja - budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowa, Z³otoryjska - prace
z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zosta³y zawieszone.
4. Naprawiono 20 koszy ulicznych, które zostan¹ zamontowane
w ci¹gach ulicznych.
5. Og³oszono przetarg na najem 2 gara¿y przy ul. S³owackiego 2
i ul. Kolejowej 28 oraz lokalu u¿ytkowego przy ul. Kolejowej 27/2.
6. Zmagazynowano niewykorzystane materia³y do wymiany nawierzchni chodników na terenie parkingu stadionu MOKSiR.
7. Rozliczono zu¿yty materia³ przy wykonaniu nawierzchni chodników przy ul. P. Skargi, ul. M. Reja, pl. Konstytucji 3 Maja. £¹cznie
zabudowano powierzchniê 507,03 m2.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2 lokale
mieszkalne przy zastosowaniu 92% i 95% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego ograniczonego do
mieszkañców budynku przy ul. D¹browskiego nr 18 i 18a 3 dzia³ki
pod budowê gara¿y.
3. Przygotowano i przeprowadzono przetargi:
- na sprzeda¿ 3 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. D¹browskiego,
zakoñczone wy³onieniem nabywców,
- na dzier¿awê gruntu o powierzchni 314 m2 po³o¿onego przy ul. Przelot
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej, zakoñczony
wy³onieniem dzier¿awcy i podpisaniem umowy na miesiêczny czynsz
w wysokoœci 415,74 z³.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia
o przetargach:
- na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4b/1,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanych przy ul. Fabrycznej (teren
by³ego „Dolzametu”).

Muzeum Regionalne
serdecznie zaprasza
na wystawê

Haft krzy¿ykowy
Rodzinna pasja

Bogus³awa Kruk,
El¿bieta Dyrek, Ewelina
Karczmar-Kruk, Hanna Kruk,
Józefa Born
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5. Zawarto 52 aneksy do umów dzier¿awy, w zwi¹zku ze zmian¹
wysokoœci podatku VAT.
6. W wyniku rozwi¹zania umowy u¿ytkowania wieczystego w drodze
ugody s¹dowej Gmina przejê³a od Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ”
w Chojnowie 2 dzia³ki o powierzchni 0,76 ha.
7. Przygotowano i wys³ano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzêdu Marsza³kowskiego o udzielenie dotacji
na dofinansowanie prac konserwatorsko-remontowych wnêtrza Baszty
Tkaczy w celu adaptacji dla potrzeb muzealnictwa.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Paderewskiego 18 - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
drzewa gatunku brzoza dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ”
z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.
9. W wyniku wydania decyzji zezwalaj¹cej na usuniêcie drzew dla
firmy „KROKUS” z Poznania, koliduj¹cych z planem realizacyjnym
budowy marketu „Intermarche” przy ul. Kiliñskiego uzyskano kwotê
82.487 z³.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 46 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, rozpatrzono 46 wniosków, przyznaj¹c dodatki
mieszkaniowe na kwotê 5.722,34 z³, (wydano 44 decyzje pozytywne
i 2 decyzje negatywne). Za miesi¹c styczeñ 2011 wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 50.590,16 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 75 wniosków, wydano 36 dowodów
osobistych.
3. Sprawy wojskowe: sporz¹dzono rejestr osób objêtych rejestracj¹,
ujêto 95 osób; z rocznika podstawowego - 90, z rocznika starszego - 5.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 12 decyzji administracyjnych, 2 zaœwiadczenia do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 4 zaœwiadczenia do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono: 3 akty urodzenia, 5 aktów ma³¿eñstwa, 5 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 54 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 1 korespondencjê konsularn¹ oraz 75 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu
cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 45 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie.

Na Walentynki - “Zmi³oœci”
12 lutego (sobota) br. MOKSiR zaprasza na niezwyk³y, walentynkowy w charakterze koncert
“Zmi³oœci...”, w którym zaprezentuj¹ siê krakowscy artyœci Paulina Bisztyga i Roman Œlazyk.
Pocz¹tek wystêpu - godz. 19.00. Bilety (ju¿ do nabycia w sekretariacie MOKSiR) w cenie 10,00 z³
w przedsprzeda¿y i 15,00 z³ w dniu koncertu.
Roman Œlazyk to genialny kontrabasista i basista, kompozytor i aran¿er. Grywa³ i z wielkimi
jazzu: Wintonem Marsalisem, Nigelem Kennedym, Januszem Muniakiem, i z popowym
Shakinem Stevensem, i z poetyckim Markiem Grechut¹ w “Anawie” czy pod batut¹ klasycznego
Krzysztofa Pendereckiego. Jako muzyk udowadnia, ¿e basowe dŸwiêki mog¹ samodzielnie
tworzyæ piêkn¹ muzykê. Dowodzi tego choæby p³yta „Zmi³oœci...”
Paulina Bisztyga to krakowska wokalistka o niesamowitym, niskim g³osie. Jest laureatk¹
stypendium imienia Marka Grechuty czy presti¿owej nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego.
Paulina jest te¿ nagradzan¹ poetk¹ - to ona jest autork¹ wiêkszoœci tekstów do piosenek
z „Zmi³oœci...” (czêœæ tekstów na p³ytê napisa³a te¿ Anna Saraniecka, wspó³pracuj¹ca
m.in. z Kasi¹ Nosowsk¹ czy Renat¹ Przemyk).
Stacja RMF Classic poœwiêci³a p³ycie godzinn¹ audycjê, a w Radiu Kraków “Zmi³oœci”
zosta³a kr¹¿kiem tygodnia. Bardzo dobre recenzje kr¹¿ka znalaz³y siê te¿ w “Machinie”
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Dzi-W
Wnu dla wszystkich
Nie ka¿da babcia i nie ka¿dy dziadek maj¹ wnuczêta w przedszkolu
czy szkole i okazjê do uczestnictwa
w artystycznym œwiêtowaniu w edukacyjnych placówkach swoich pociech. Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji, od kilku ju¿ lat
organizuje Ich œwiêto w domu
kultury. Z zaproszenia korzystaj¹
dziesi¹tki chojnowian pragn¹cych uczestniczyæ w uroczystych
obchodach Dnia Babci i Dziadka.
Na scenie tego dnia obejrzeæ mo¿na barwne widowisko dedykowane najukochañszym, najcierpliwszym, tym naj…, naj...
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Impreza pod nazw¹ „Dzi-Wnu”
czyli Dziadkom-Wnuki, bawi,
œmieszy i wyciska ³zy wzruszenia. Na scenie, kilkulatki i nieco
starsze wnuczêta deklamuj¹,
œpiewaj¹, tañcz¹, odgrywaj¹
teatralne spektakle. Wszystko po
to, by uradowaæ babciê i dziadka
i w imieniu wszystkich wnuków,
wnuczek i prawnucz¹t podziêkowaæ za opiekê, edukacjê, pomoc, poœwiêcony czas i bezgraniczn¹, bezwarunkow¹ mi³oœæ.
Artystyczn¹ laurkê malowa³y
w tym roku dzieci z grupy
Grzybków z Przedszkola Miej-

skiego nr 1, zespo³y taneczne
Ma³y Karambol i Karambol II
oraz grupa teatralna Pche³ki
z MOKSiR, a tak¿e uczniowie
klasy Ia ze Szko³y Podstawowej nr 4.
„Dzi-Wnu”, jednak to nie tylko
wystêpy artystyczne. Tradycj¹
sta³o siê ju¿, ¿e podczas œwiêtowania ujawniaj¹ siê najstarsi
i najm³odsi (sta¿em) dziadkowie
oraz dziadkowie posiadaj¹cy najwiêksz¹ iloœæ wnucz¹t.
- Dziadkiem zosta³em niedawno
i co najœmieszniejsze dok³adnie
w Dniu Taty - mówi Roman
Iwañski, zdobywca tytu³u „najm³odszy dziadek”. - Maleñki
skarb w rodzinie przypomnia³
chwile narodzin dzieci i ogromn¹
troskê o ich przysz³oœæ. Teraz jako
doœwiadczony ojciec, z przyjemnoœci¹ poddam siê roli dziadka.

Pani Stanis³awa Neczaj wygra³a
a¿ dwie „licytacje” - na babciê z najd³u¿szym sta¿em i babciê, która
ma najwiêksze grono wnucz¹t.
- Mam ich trzynaœcioro - dumnie
stwierdza - Dziœ na scenie oklaskiwa³am moj¹ prawnusiê. Z przyjemnoœci¹ przychodzê co roku na
tê uroczystoœæ, to dla nas seniorów najwiêksza radoœæ.
Wszystkich wyró¿nionych rozpoznaæ mo¿na by³o po piaskowych babkach, wrêczanych zamiast szarf z tytu³ami. Tak¹ nagrod¹ zdecydowanie ³atwiej siê
podzieliæ.
Uroczystoœæ siê skoñczy³a, zgas³y œwiat³a na scenie, publicznoœæ
siê rozesz³a. Wdziêcznoœæ wnucz¹t (i ich rodziców) pozostanie
jednak do koñca œwiata (i o jeden
dzieñ d³u¿ej).
eg
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W gronie mundurowych
Jedn¹ z ostatnich uroczystoœci op³atkowych w naszym mieœcie by³o
spotkanie Kombatantów i Sybiraków.
26 stycznia w goœcinnych progach restauracji „Niebieski Parasol” ³amali
siê op³atkiem, sk³adali sobie serdeczne ¿yczenia i wspólnie kolêdowali cz³onkowie Miejskiego i Gminnego Ko³a Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczpospolitej i By³ych WiêŸniów Politycznych oraz chojnowskiego
Zwi¹zku Sybiraków. Razem z nimi za œwi¹tecznym sto³em zasiad³y
w³adze miasta i gminy w osobach burmistrza Jana Serkiesa, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Jana Skowroñskiego, wójta Mieczys³awa
Kasprzaka oraz przewodnicz¹cego Rady Gminy Andrzeja Pyrza.
- Tego rodzaju spotkania, to dla nas wyj¹tkowe i specjalne okazje mówi³ przewodnicz¹cy gminnego ko³a ZKRPiBWP Jan Borysionek To niecodzienna mo¿liwoœæ w³o¿enia munduru i snucia wspomnieñ
zwi¹zanych z nasz¹ m³odoœci¹. Czêsto tragiczn¹, ale dziœ ka¿dy z nas
z dum¹ opowiada o tym jak i gdzie walczy³ o wolnoœæ Polski i Polaków.
Œwiadkowie i uczestnicy wa¿nych w dziejach naszego kraju
wydarzeñ, to dla wspó³czesnych pokoleñ bohaterowie.

Spotkania tej spo³ecznoœci z ka¿dym rokiem odbywaj¹ siê w mniejszym gronie, dlatego te¿ ¿yczenia zdrowia i wielu jeszcze kolejnych
uroczystoœci, przy ³amanym op³atku by³y jak najbardziej uzasadnione.
Wspólne kolêdowanie, na mocne mêskie g³osy dope³ni³y wzruszeñ,
a rozmowy Polaka z Polakiem o ¿o³nierskich czasach ci¹gnê³y siê
przez kilka godzin.
eg

U3W, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku
(ods³ona druga)
Jakiœ czas temu Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji próbowa³ zainteresowaæ
chojnowskich seniorów ide¹ utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieœcie.
Kilka ówczesnych spotkañ nie doprowadzi³o
do szczêœliwego fina³u, ale - jak powiadaj¹ co siê odwlecze, to nie uciecze...
Tym razem pomys³ wyszed³ od samych zainteresowanych. W trakcie spotkañ i rozmów
w bibliotece zarysowa³a siê 25-osobowa grupa
chêtnych, by aktywnie spêdzaæ czas, nazywany nie wiedzieæ czemu jesieni¹ ¿ycia. Dla
niektórych to przecie¿ druga wiosna...
MOKSiR postanowi³ wesprzeæ organizacyjnie ideê Uniwersytetu. Po rozmowach z przedstawicielami ró¿norodnych œrodowisk uda³o
siê stworzyæ ofertê zajêæ, w których znalaz³oby siê miejsce i na aktywnoœæ intelektualn¹ (wyk³ady o historii Dolnego Œl¹ska, skrócone podstawy wiedzy o prawie, udzielanie
pierwszej pomocy, zajêcia z komputerem, praca
nad teatraln¹ rol¹, sztuka fotografii) i fizyczn¹
(zajêcia gimnastyczne, kurs samoobrony).
Lista mo¿liwych dzia³añ nie jest oczywiœcie
zamkniêta; spotkanie z zainteresowanymi
z pewnoœci¹ pozwoli na uszczegó³owienie oferty.
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Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30
og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze:

KIEROWNIK
Oddzia³u
Oczyszczalnia Œcieków

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji zaprasza wszystkich
zainteresowanych powstaniem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Chojnowie na spotkanie organizacyjne
do kawiarenki w domu kultury
przy ul. Ma³achowskiego. Pierwsze
spotkanie - 10 lutego 2011 r. (czwartek)
o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!

Szczegó³owe informacje
mo¿na otrzymaæ
w Dziale Kadr
tel. 076 81 88 370/ 371/
372 wew. 11
lub na stronie
internetowej:
bip.chojnow.net.pl
(szukaj: jednostki
organizacyjne/CHZGKiM)
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„Projekt „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem” jest realizowany w ramach projektu „M³odzi
mened¿erowie kultury w bibliotekach” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ê”. Projekt „Ruchoma Poezja
Rymów: Hip-hop z przekazem” sfinansowano ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek”.

Biblioteka z hip-hopem
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ê” poprzez projekt „M³odzi
mened¿erowie kultury w bibliotekach” prowadzony w ramach Programu Rozwoju Bibliotek zaproponowa³o bibliotekarzom nawi¹zanie
wyj¹tkowej, twórczej wspó³pracy z m³odymi ludŸmi.
Do udzia³u w projekcie mog³y zg³aszaæ siê dwuosobowe zespo³y
z³o¿one z osoby w wieku 15 - 25 lat maj¹cej pomys³ na zorganizowanie
innowacyjnego dzia³ania spo³eczno-kulturalnego w swojej miejscowoœci oraz bibliotekarza reprezentuj¹cego lokaln¹ bibliotekê, który
wesprze m³od¹ osobê w realizacji tego przedsiêwziêcia.
Po og³oszeniu projektu „M³odzi mened¿erowie kultury w bibliotekach” Miejska Biblioteka Publiczna zwróci³a siê do Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie z propozycj¹ zainteresowania siê t¹
ofert¹. Okaza³o siê, ¿e Aleksander Mazurek, uczeñ Technikum
Ekonomicznego, pasjonat hip-hopu, ma ciekawy pomys³ i bardzo
chcia³by wzi¹æ udzia³ w projekcie.
Wkrótce razem z Agnieszk¹ Tworzyd³o, bibliotekark¹ z miejskiej biblioteki, utworzyli zespó³ i zg³osili pomys³ swojego projektu kulturalnego pn. „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”.
W projekcie „M³odzi mened¿erowie kultury w bibliotekach” mog³y
uczestniczyæ zespo³y z ponad 600 gmin z ca³ej Polski bior¹cych udzia³
w Programie Rozwoju Bibliotek. Zg³osi³o siê ponad szeœædziesi¹t
zespo³ów - do udzia³u w projekcie zakwalifikowano trzydzieœci,
wœród nich znaleŸli siê chojnowianie.
Wybrane zespo³y uczestniczy³y w kilkudniowych warsztatach, które
odby³y siê w listopadzie ub.r. w Warszawie. Uczestnicy warsztatów
m.in. przygotowywali siê do konkursu dotacyjnego tj. do zaplanowania i napisania wniosków na realizacjê swoich projektów. Spotkali siê
z doœwiadczonymi artystami, twórcami, animatorami kultury i dziennikarzami. Po zakoñczeniu warsztatów nasz zespó³ wzi¹³ udzia³
w konkursie dotacyjnym i spisa³ siê doskonale. Na hip-hopowy projekt przyznano maksymaln¹ kwotê dotacji, o któr¹ mo¿na by³o siê
ubiegaæ czyli 2700 z³.
Niezmiernie wa¿ne i inspiruj¹ce jest to, ¿e w trakcie realizacji dzia³añ
zespo³y bêd¹ mog³y korzystaæ z ró¿norodnych form wsparcia ze strony
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ê”, m.in. z pomocy „Lataj¹cych
Animatorów Kultury” czy wizyt studyjnych, czyli odwiedzin organizowanych pomiêdzy uczestnikami projektu.
G³ównym celem projektu „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem” jest przekonanie mieszkañców Chojnowa, ¿e hip-hop mo¿e
byæ motywacj¹ do dobrego dzia³ania i „zara¿enie” ich hip-hopem.
W ramach projektu Aleks razem z Agnieszk¹ zamierzaj¹ zorganizowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania, którymi postaraj¹ siê zainteresowaæ chojnowian i aktywnie w³¹czyæ ich w to przedsiêwziêcie:
1. przygotowanie i otwarcie ogólnodostêpnego studia nagrañ,
2. przeprowadzenie konkursu na najlepszy tekst hip-hopowy,
3. przeprowadzenie warsztatów literackich, podczas których bêdzie
mo¿na m.in. nauczyæ siê pisania hip-hopu,
4. opracowanie i nagranie p³yty hip-hopowej - znajd¹ siê na niej
najlepsze utwory konkursowe oraz piosenki chojnowskich raperów,

5. zajêcia z logoped¹ dla osób, które zaœpiewaj¹ na koncercie fina³owym,
6. przeprowadzenie warsztatów tanecznych i przygotowanie tañca do
piosenek z nagranej w ramach projektu p³yty,
7. zorganizowanie koncertu hip-hopowego na zakoñczenie projektu.
O tym, jak bardzo chojnowianie polubi¹ rap, przekonamy siê w ci¹gu
najbli¿szych miesiêcy.
A ju¿ teraz prosimy o zg³aszanie siê do biblioteki wszystkich chêtnych,
w wieku od 15 lat, na marcowe warsztaty literackie.
Mamy nadziejê, ¿e spotkamy na nich, oprócz m³odych mi³oœników
rapu, równie¿ osoby doros³e!
Specjalne hip-hopowe zaproszenie opracowa³ oczywiœcie nasz m³ody
mened¿er kultury - Aleks Mazurek.
Jak ka¿dy, masz potencja³, aby bawiæ siê s³owem.
Rusz g³ow¹ - przyjdŸ na warsztaty hip-hopowe!
Osoby powy¿ej piêtnastego roku ¿ycia - zapraszamyzapewniamy niesamowite prze¿ycia!
Hobby, pasje,liryczne inspiracje to w³aœnie rap z przekazem- tekstowe akcje.
Masz tu zal¹¿ek...
Wiêcej wiedzy ch³on¹æ bêdziesz na warsztatach.
Po co siedzieæ w domu, to przecie¿ czasu strata.
Zg³oszenia do koñca lutego- musisz siê spieszyæ!
Zajêcia z uk³adania wersów.
Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie – mamy wiele mo¿liwoœci.
Razem mo¿emy wszystko! Rozwiewamy w¹tpliwoœci!
To tyle...Zdrowia! Kolejki zg³oszeñ!
Barbara Landzberg - dyrektor MBP w Chojnowie
oraz
Zespó³ realizuj¹cy projekt „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”:
Aleksander Mazurek - koordynator projektu
i Agnieszka Tworzyd³o - asystentka projektu

Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsiêwziêciu, które ma u³atwiæ polskim
bibliotekom publicznym dostêp do komputerów, internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez
Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym
5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B,
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319
o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr 27575:

Bal za balem
Kilka dni po tym jak zakoñczy³ siê
bal op³atkowy organizowany przez
chojnowski Zwi¹zek Emerytów
i Rencistów, odby³a siê kolejna potañcówka. Tym razem bawili siê wy³¹cznie zwi¹zkowcy. Op³atkowe
spotkanie rozpoczêto naturalnie krótk¹
modlitw¹ i dzieleniem siê op³atkiem,
ale potem to ju¿ by³a tylko zabawa.
A jak potrafi¹ bawiæ siê nasi emeryci
i renciœci, trzeba by zobaczyæ na
w³asne oczy. W tym miejscu nale¿y
siê pewne wyjaœnienie. Jak mnie poinstruowano nie s¹ to emeryci i ren-

ciœci, a ch³opcy i dziewczêta wczeœniej urodzeni.
Jak zatem zachowuj¹ siê na parkiecie Ci, którzy przyszli na œwiat trochê
wczeœniej ni¿ braæ pracuj¹ca - niech
zobrazuje tych kilka fotografii. Kadry
jednak nie oddadz¹ klimatu, radoœci
i spontanicznoœci bohaterów. Tego
trzeba doœwiadczyæ. Ale nic straconego
- za jakiœ czas, jeœli tylko zechcemy,
mo¿emy oficjalnie wst¹piæ w szeregi
emerytów i pokazaæ kolejnym „póŸniej urodzonym” jak bawi¹ siê seniorzy.
eg

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana
jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 lutego 2011 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. 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 17 lutego
2011 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê
wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
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¿ 1.400,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zam-kowy 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest
od podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nierucho-moœci odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r., drugi 21
kwietnia 2010 r., trzeci 14 lipca 2010 r., czwarty 28 wrzeœnia 2010
r., pi¹ty 8 grudnia 2010 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 24.01-17.02.2011 r. w godzinach 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Nagrodzone jase³ka
13. i 14. stycznia w M³odzie¿owym Centrum Kultury w Legnicy
odby³y siê XVI Spotkania Teatralne „Jase³ka 2011”.
Celem dwudniowego przegl¹du jest kultywowanie polskich tradycji
narodowych, mi³e spêdzenie wolnego czasu oraz wymiana doœwiadczeñ
miêdzy uczestnikami. Adresatami imprezy s¹ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
W drugim dniu tegorocznego konkursu wyst¹pi³o ogó³em szeœæ grup
teatralnych z Legnicy i okolic. Zaprezentowano przedstawienia
w wersji tradycyjnej oraz wspó³czesnej. Po obejrzeniu wszystkich
prezentacji teatralnych (w kategorii szkó³ gimnazjalnych) jury przyzna³o I miejsce reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. To kolejny

sukces ko³a teatralnego w tym roku szkolnym (w listopadzie grupa
zajê³a II miejsce w konkursie „Prewencja teatralna”).
W nagrodzonym przedstawieniu, przygotowanym pod kierunkiem
p. Moniki Inglot, wziêli udzia³: Marysia Orlicka, Daria Paw³owska,
Klaudia Wirzman (kl. I a); Danusia Leonhardt (kl. I b); Karolina
Chojnacka (kl. II b); Ewa Czereœniowska, Ola Czernatowicz, Justyna
Wróbel, Kasia Ziembowska, Tomek Jakubiak, Karol Zadora (kl. III a);
Klaudia Giwojno, Paulina Maziak, Kasia Pieprz, Justyna Tymczyszyn
(kl. IIIe). Gratulujemy!!!
K. G., P. M.
z Gimnazjum nr 1

Talizman i anio³y
Styczniowe spotkanie Chojnowskiego Klubu Literackiego dotyczy³o „Sacrum
w literaturze”.
Sacrum (sfera spraw œwiêtych) to nie tylko poezja religijna, to równie¿ poezja
metafizyczna, poezja refleksyjna. Temat sakralny nie
jest obcy osobom pisz¹cym.
Obecnoœæ Boga w otaczaj¹cym nas œwiecie czuje wielu
z nas.
Edmund Chamera zapisa³
swoje wspomnienia o rodzinnym mieœcie w utworze „Mieszkanie Pana Boga” (fragmenty utworu). „W Sandomierzu na wzgórzu katedralnym jest miejsce tajemne,
zapomniane. Omijaj¹ je wycieczki pêdz¹ce do wnêtrza
katedry. Nie wiedz¹, ¿e tu¿
obok w cieniu drzew, za
murkiem jest najpiêkniejszy
widok; na prze³om Wis³y,
królewski zamek, najstarszy
koœció³ z ceg³y, dworki,
spichrze, porty, najbogatsze
sady i zamglone nie wiadomo co jeszcze… W tej ciszy
i spokoju wydarzy³o siê coœ
co sprawi³o, ¿e dla mnie jest
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to miejsce szczególne, jak
gdyby patrzy³ na mnie sam
Pan Bóg...”.
Inne utwory zaprezentowa³a
Ma³gorzata Krzywda, m.in. :
Wielki figlarz
A Bóg
z b³yskiem w oku
zaciera swoje rêce
i patrz¹c z góry
myœli:
“Oj dzieje im siê, dzieje!
Tylko jeszcze nie wiedz¹
jak piêknie!”
Wierzymy, ¿e anio³owie opiekuj¹ siê cz³owiekiem. Strofy
o Bo¿ych wys³annikach us³y-

szeliœmy tak¿e na naszym
spotkaniu. Ma³gosia zachêci³a do przeczytania ksi¹¿ki
Doroty Terakowskiej „Tam
gdzie spadaj¹ Anio³y”. Edmund
opowiedzia³ historiê o figurce,
która sta³a siê jego talizmanem.
Wiêcej o naszym spotkaniu
mo¿na przeczytaæ na stronie
www.biblioteka.chojnow.eu.
Bogactwo utworów poœwiêconych sferze œwiêtoœci nie
pozwoli³o zamkn¹æ naszych
warsztatów podczas jednego
spotkania. W lutym spotkanie klubu poœwiêcimy m.in.
twórczoœci ks. J. Twardowskiego, K. Wojty³y, A. Kamieñskiej.
ei

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na najem lokali u¿ytkowych - gara¿y:
1. Gara¿ zlokalizowany przy ul. Witosa 5
o powierzchni 13.25 m2
2. Gara¿ zlokalizowany przy ul. Witosa 5
o powierzchni 14,10 m2
3. Gara¿ zlokalizowany przy ul. Legnickiej 19A
o powierzchni 17,18 m2
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej, netto, wynosi 3,05 z³
+ podatek VAT 23%. Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony. Przetarg odbêdzie siê
w dniu 2 marca 2011 r. 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 28 lutego 2011 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
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.
Lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach od 07.02.2011r. do
28.02.2011r. w godz. 10.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81 88 370, 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13
tut. Urzêdu lub telefonicznie 076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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O sukcesie dobrym jak chleb, czyli … o tym, ¿e najlepiej na Dolnym Œl¹sku
piekarze ucz¹ siê w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie!
Po raz kolejny uczniowie Powiatowego Zespo³u w Chojnowie odnieœli
znacz¹ce sukcesy w rywalizacji ze swymi rówieœnikami wykazuj¹c tym
samym nie tylko brak jakichkolwiek kompleksów wobec uczniów
innych szkó³, ale tak¿e co cieszy szczególnie – wysoki stopieñ fachowej
wiedzy oraz przygotowania zawodowego.
Dziewiêtnastego stycznia bie¿¹cego roku
w Cukierni-Kawiarni „Wolak” przy ul. Legnickiej 158 u Pana Wincentego Wolaka odby³
siê Wojewódzki Turniej na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz zorganizowany przez Dolnoœl¹ski Cech Piekarzy
i Cukierników.
Ku naszej wielkiej radoœci, uczniowie naszej
szko³y pozostawili swym konkurentom niewiele szans oraz miejsca na podium zwyciêzców, zdobywaj¹c w turnieju pierwsze i trzecie miejsce. Pierwszoplanowym laureatem
zosta³ Adam Marynowski, zaœ zdobywc¹
trzeciego miejsca na podium zwyciêzców Rafa³ Grudziñski. Niewiele od najwy¿ej
utytu³owanej trójki dzieli³o Mateusza Go³êbiewskiego, który zdoby³ w turnieju miejsce
czwarte.
Wymienieni laureaci s¹ uczniami trzeciej
klasy Zasadniczej Szko³y Zawodowej przy
ul. Wojska Polskiego, kszta³c¹cej nie tylko
przysz³ych piekarzy-cukierników, ale i stolarzy,
sprzedawców, blacharzy samochodowych,
kucharzy ma³ej gastronomii, murarzy, a nawet
fryzjerów.
Naszej zwyciêskiej trójce serdecznie gratulujemy oraz ¿yczymy sukcesów w turnieju
ogólnopolskim, który odbêdzie siê ju¿

w kwietniu! Mamy nadziejê, ¿e opisane
wy¿ej sukcesy prze³o¿¹ siê na dalsze ¿ycie
naszych uczniów, którzy ju¿ nied³ugo ukoñcz¹
szko³ê i podejm¹ pierwsz¹ pracê. Z pewnoœci¹ otrzymane dyplomy i puchary powiêksz¹
szansê na jej uzyskanie, czego im serdecznie
¿yczymy!
Adam Marynowski

Rafa³ Grudziñski
Mateusz Go³êbiewski

Opisane zdarzenie ma jeszcze inny, równie
przyjemny wymiar. Wiedza i umiejêtnoœci
zawodowe nie bior¹ siê „z powietrza”, st¹d
te¿ jest powód do zas³u¿onej satysfakcji dla
nauczycieli naszych laureatów.
Nie do przecenienia jest równie¿ rola Pana
Andrzej Kupczyka, w którego zak³adzie

praktyczn¹ naukê zawodu odbywaj¹ nie tylko
wy¿ej wymienieni laureaci, ale i ich m³odsi
koledzy. Korzystaj¹c z okazji sk³adamy Panu
Andrzejowi t¹ drog¹ serdeczne podziêkowania i gratulacje.
nauczyciele i dyrektor szko³y
przy ul. Wojska Polskiego

W karnawale czas na bale
Pod takim has³em przebiega³y
styczniowe zajêcia, czyli bal
przebierañców, w Bibliotecznej Akademii Malucha.
Zaczniemy rok balem! Balem przebierañców!
Zarz¹dzi³ król znany z sympatii do tañców.
Tym wierszem A. Dorosz pt. „Bal przebierañców” rozpoczêliœmy nasze spotkanie karnawa³owe. Dzieci po wys³uchaniu wiersza dowiedzia³y siê, jak nale¿y przygotowaæ siê na
bal, co siê robi na balu i czy trzeba siê spe-

cjalnie ubraæ. I w tej samej chwili pojawi³y
siê na balu: ksiê¿niczki, pajacyki, pszczó³ki,
motylki, Czerwony Kapturek, kotek, pirat,
Indianin, ¿abka, a nawet wró¿ka.„Taniec
z balonikiem”, „Taniec na lodzie” czy wykonanie piêknej maski karnawa³owej - sprawi³y
wiele radoœci zarówno ma³ym, jak i du¿ych
balowiczom. A przy znanych tañcach karnawa³owych mo¿na by³o te¿ rozruszaæ r¹czki, nó¿ki czy bioderka. Spotkanie tradycyjnie
zakoñczyliœmy wspólnym po¿egnaniem
dzieci na chuœcie animacyjnej oraz grupowym zdjêciem.

„Pomagajmy zwierzêtom przetrwaæ zimê”
to tytu³ nastêpnego spotkania w Bibliotecznej Akademii Malucha, na które zapraszamy 16.02.2011 r.
„Karnawa³owy czas - do zabawy zaprasza
nas” - z karnawa³owymi pozdrowieniami
Kotek Gra¿yna, Pajacyk Marzena, Pirat
Micha³ oraz ¯abka Agnieszka
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Z notatnika
dZIELNICOWEGO
Tragiczne skutki domowej libacji
25 stycznia przy ulicy Komuny Paryskiej
funkcjonariusze Referatu Prewencji i Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji
w Chojnowie zatrzymali 37. letniego mê¿czyznê oraz 28. letni¹ kobietê - mieszkañców
Chojnowa, którzy podczas libacji alkoholowej w trakcie awantury w mieszkaniu pokrzywdzonego, u¿yli si³y fizycznej wobec
56.letniego mê¿czyzny, w wyniku czego
spowodowali u niego uszczerbek na zdrowiu
w postaci rany ciêtej lewego uda, urazu
g³owy, urazu ¿eber oraz ogólnych pot³uczeñ
cia³a. Pokrzywdzony zosta³ przewieziony do
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, gdzie
udzielono mu pomocy medycznej, natomiast
sprawcy zostali umieszczeni w Miejskiej
Izbie WytrzeŸwieñ w Legnicy.

Poldek - Szczêœciarz
Gdy w rodzinnych czterech œcianach, nagle
pojawiaj¹ siê szczeniêta, rodzi siê problem co z nimi zrobiæ? Takie historie maj¹ ró¿ne
fina³y. Pozytywne lub tragiczne.
Jedna z nich przytrafi³a siê na kolporta¿owej
œcie¿ce naszej gazety.
Mieszkanka Chojnowa - sta³a czytelniczka
G.Ch. wysz³a na chwilê do swojej komórki.
Gdy wróci³a do mieszkania, pod drzwiami
zasta³a bia³¹, piszcz¹c¹ kuleczkê.
Kuleczka-podrzutek okaza³a siê szczeniêciem
- tym niespodziewanym prezentem, owa pani,
niezbyt by³a rada, w domu bowiem mia³a ju¿
jednego pieska.
Sytuacja sta³a siê patowa i to na oczach naszego kolportera. Ten jednak zachowa³ zimn¹
krew i zaproponowa³ zatroskanej kobiecie
pewne rozwi¹zanie:
- Proszê zaopiekowaæ siê szczeniakiem przez
jakiœ czas, a ja dam anons do gazety, ¿e poszukujemy dla pieska dobrego domu.

Tak te¿ siê sta³o. Nasz kolporter jednak
w swym zamyœle mia³ nieco inny scenariusz
ni¿ ten, który napisa³o ¿ycie. Poldek - bo tak
nazwano psa - ju¿ po kilku dniach zdoby³
serce swojej tymczasowej w³aœcicielki i na
dobre zadomowi³ siê w jej mieszkaniu.
W pe³nej przyjaŸni ¿yje ze swoim starszym
psim bratem, dzieli siê z nim ulubionymi
ciasteczkami, podobnie jak z s¹siadem z do³u
- wilczurem.
Kocha, jest kochany i chce przeczyæ ludzkiemu zezwierzêceniu. W ostatnim czasie
media bowiem alarmuj¹ podaj¹c dziesi¹tki
przyk³adów bestialskiego traktowania zwierz¹t. W takich przypadkach trudno mówiæ, ¿e
tych czynów dokonuj¹ ludzie - sprawcy nie
zas³uguj¹ na to miano.
Poldek i jego w³aœcicielka jak ambasadorzy
wra¿liwych istot dowodz¹, ¿e ¿yjemy w symbiozie - zwierzêta potrzebuj¹ naszej opieki,
my potrzebujemy ich mi³oœci.
pm

NietrzeŸwi kierowcy
24 stycznia w miejscowoœci Krzywa zatrzymano 33. letniego mieszkañca Tomaszowa
Boles³awieckiego, który kierowa³ samochodem
osobowym marki Audi, pomimo tego, i¿ posiada³ aktualny zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych, ponadto kierowca
by³ w stanie nietrzeŸwoœci - mia³ blisko dwa
promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Po sprawdzeniu w policyjnym systemie informacyjnym okaza³o siê, i¿ mê¿czyzna poszukiwany jest listem goñczym przez Prokuraturê Rejonow¹ w Boles³awcu w celu
doprowadzenia do najbli¿szego Aresztu Œledczego lub Zak³adu Karnego. Zatrzymanego
osadzono w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Tego samego dnia zatrzymano kolejnego
nietrzeŸwego kierowcê - 30. letniego mieszkañca Witkowa który jecha³ samochodem
maj¹c ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu!!!

Seria zatrzymañ
24 stycznia przy ulicy Kolejowej funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych Komisariatu
Policji w Chojnowie zatrzymali 24. letniego
mieszkañca Jawora poszukiwanego listem
goñczym przez S¹d Rejonowy w Jaworze
celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego.
Nastêpnego dnia zatrzymano kolejnych poszukiwanych - 59. letniego mieszkañca Chojnowa poszukiwanego przez S¹d Okrêgowy
w Legnicy, celem doprowadzenia do Aresztu
Œledczego, 28. letniego mieszkañca Jerzmanowic poszukiwanego przez S¹d Rejonowy
w Z³otoryi celem doprowadzenia do Zak³adu
Karnego i 46. letniego mieszkañca Grobli,
poszukiwanego przez S¹d Rejonowy w Z³otoryi,
celem doprowadzenia do Zak³adu Karnego.
Opracowa³: asp. Tomasz Jagielski
Komisariat Policji w Chojnowie.
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UCHWA£A NR IV/18 /11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu udzielania ulg w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych o charakterze cywilnoprawnym
przypadaj¹cych Gminie Miejskiej Chojnów lub jej jednostkom podleg³ym oraz wskazanie organu i osób do tego uprawnionych
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala szczegó³owe zasady, sposób, tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty nale¿noœci pieniê¿nych o charakterze cywilnoprawnym przypadaj¹cych Gminie Miejskiej Chojnów
lub jej jednostkom podleg³ym oraz warunki dopuszczalnoœci pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowiæ bêdzie pomoc publiczn¹
oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do
udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) nale¿noœciach pieniê¿nych - nale¿y przez to
rozumieæ nale¿noœæ g³ówn¹ zobowi¹zañ maj¹cych
charakter cywilnoprawny, odsetki ustawowe oraz
koszty postêpowania s¹dowego i egzekucyjnego
i inne wed³ug stanu na dzieñ z³o¿enia wniosku;
2) uldze - nale¿y przez to rozumieæ umorzenie,
roz³o¿enie na raty lub odroczenie terminu zap³aty
nale¿noœci pieniê¿nych;
3) d³u¿niku - nale¿y przez to rozumieæ osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ oraz jednostkê organizacyjn¹
nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej zobowi¹zan¹
do zap³acenia nale¿-noœci pieniê¿nych;
4) wierzycielu - nale¿y przez to rozumieæ Gminê
Miejsk¹ Chojnów oraz jej jednostki organizacyjne;
5) organie uprawnionym - nale¿y przez to rozumieæ organy i osoby uprawnione do udzielenia ulg
w sp³acie nale¿noœci;
6) przedsiêbiorcy - rozumie siê przedsiêbiorcê,
o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz.1095 ze zm.).
§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowiæ
bêdzie pomoc publiczn¹ udzielanie jej nastêpuje
zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12. 2006 r.).
2. £¹czna wartoœæ pomocy udzielanej przedsiêbiorcy na podstawie niniejszej uchwa³y nie mo¿e przekroczyæ dopuszczalnej pomocy, o której mowa
w rozporz¹dzeniu wymienionym w ust. 1.
3. Wartoœæ pomocy de minimis ulega sumowaniu
niezale¿nie od organu, który tej pomocy udzieli³.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust.1, przedsiêbiorca do³¹cza do wniosku:
1) zaœwiadczenie o pomocy de minimis, jak¹ otrzyma³ w roku kalendarzowym, w którym ubiega siê
o pomoc oraz w ci¹gu dwóch poprzedzaj¹cych go
lat albo oœwiadczenie o wielkoœci pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie lub oœwiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;
2) informacje, o których mowa w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj¹cy
siê o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311).
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym
interesem d³u¿nika lub interesem publicznym, nale¿noœci pieniê¿ne maj¹ce charakter cywilnoprawny, przypadaj¹ce Gminie Miejskiej Chojnów i jej
jednostkom podleg³ym, na wniosek d³u¿nika mog¹
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byæ umarzane, odraczane lub rozk³adane na raty na
zasadach okreœlonych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie nale¿noœci oraz odroczenie terminu
sp³aty nale¿noœci albo roz³o¿enia p³atnoœci na raty
dokonywane jest w formie jednostronnego oœwiadczenia woli, z³o¿onego przez organ lub osobê
uprawnion¹ wymienion¹ w § 7 niniejszej uchwa³y
lub ugody, porozumienia zawartego pomiêdzy
d³u¿nikiem a organem lub osob¹ uprawnion¹
w sprawie udzielania ulgi.
3. Umorzenie, odraczanie lub rozk³adanie na raty
sp³aty nale¿noœci pieniê¿nej mo¿e dotyczyæ ca³oœci
lub czêœci nale¿noœci pieniê¿nej.
4. Warunkiem odroczenia lub roz³o¿enia na raty
sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych jest uregulowanie
przez d³u¿nika nale¿nego podatku VAT.
5. Od nale¿noœci, której termin zap³aty odroczono
lub któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek
ustawowych za zw³okê za okres od dnia z³o¿enia
wniosku do dnia, który w decyzji okreœlony zosta³
jako termin p³atnoœci.
§ 5. 1. Okres odroczenia terminu p³atnoœci lub
okres sp³aty nale¿noœci pieniê¿nej roz³o¿onej na
raty nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿:
1) 36 miesiêcy - w przypadku nale¿noœci z tytu³u
najmu lokali mieszkalnych i u¿ytkowych oraz
z tytu³u dostawy wody i odprowadzania œcieków,
2) 24 miesi¹ce - w przypadku pozosta³ych nale¿noœci.
2. Okres sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych uzale¿niony
jest od sytuacji finansowej d³u¿nika oraz wysokoœci zad³u¿enia.
§ 6. 1. Nale¿noœci pieniê¿ne gminy mog¹ zostaæ
umorzone z urzêdu w ca³oœci, je¿eli:
1) d³u¿nik - osoba fizyczna - zmar³a, nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku albo pozostawi³a maj¹tek
niepodlegaj¹cy egzekucji na podstawie odrêbnych
przepisów, albo pozostawi³a przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoœæ
nie przekracza kwoty 6 000 z³;
2) d³u¿nik - osoba prawna - zosta³a wykreœlona
z w³aœciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿noœci, a odpowiedzialnoœæ z tytu³u
nale¿noœci nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty
wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
nale¿noœci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o
siê nieskuteczne;
4) d³u¿nik - jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej - uleg³a likwidacji, a osoby
trzecie z mocy prawa nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci z tytu³u nale¿noœci;
5) œci¹gniêcie nale¿noœci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoœci jego egzystencji
lub interesom publicznym.
2. Umorzenie nale¿noœci pieniê¿nej, za któr¹ odpowiada solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e
nast¹piæ, gdy okolicznoœci uzasadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ wobec wszystkich d³u¿ników.
3. Umorzenie nale¿noœci g³ównej skutkuje umorzeniem nale¿noœci ubocznych.

4. Je¿eli umorzenie dotyczy czêœci nale¿noœci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿noœci
podlegaj¹ umorzeniu nale¿noœci uboczne.
5. Umorzenie czêœci nale¿noœci mo¿e nast¹piæ po
uregulowaniu pozosta³ej kwoty.
§ 7. Do udzielania ulg w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych uprawnieni s¹:
1) Burmistrz Miasta Chojnowa - w odniesieniu do
nale¿noœci przypadaj¹cych Gminie, je¿eli wartoœæ
nale¿noœci g³ównej jest równa i wy¿sza ni¿ 5.000 z³;
2) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do nale¿noœci przypadaj¹cych
jednostkom, je¿eli wartoœæ nale¿noœci g³ównej nie
przekracza kwoty 5.000 z³.
§ 8. 1. Wniosek o udzielenie ulgi d³u¿nik sk³ada
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawieraæ
informacje dotycz¹ce wyst¹pienia okolicznoœci,
o których mowa w § 4 ust. 1 uchwa³y, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okolicznoœci
uzasadniaj¹ce sk³adany wniosek, a je¿eli wniosek
sk³ada osoba fizyczna - oœwiadczenie maj¹tkowe,
którego wzór stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
3. W przypadku stwierdzenia, i¿ przedstawione
dokumenty s¹ niewystarczaj¹ce, tzn. takie, na podstawie których nie mo¿na ustaliæ istnienia lub
nieistnienia przes³anek do udzielenia ulgi, organ
uprawniony wzywa d³u¿nika do ich uzupe³nienia.
4. Nieuzupe³nienie przez d³u¿nika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 9. Nale¿noœæ pieniê¿na bêd¹ca przedmiotem ulgi
staje siê natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
nale¿nymi od pierwotnego terminu wymagalnoœci
do dnia zap³aty, w przypadku gdy zostanie ustalone, ¿e:
1) d³u¿nik wprowadzi³ organ lub osobê upowa¿nion¹ w b³¹d co do okolicznoœci uzasadniaj¹cych
udzielenie ulgi;
2) dowody, na podstawie których organ lub osoba
upo-wa¿niona udzieli³a ulgi, okaza³y siê fa³szywe;
3) d³u¿nik nie sp³aci³ w ustalonym terminie albo
w pe³nej wysokoœci nale¿noœci pieniê¿nej, której
termin p³atnoœci zosta³ odroczony, lub która zosta³a
roz³o¿ona na raty.
§ 10. Burmistrz Miasta Chojnowa w corocznym
sprawozdaniu z wykonania bud¿etu Miasta przedstawia Radzie Miejskiej informacje o ³¹cznej liczbie i kwocie dokonanych ulg.
§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 12. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Chojnowa
nr LVIII/279/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozk³adania na raty sp³aty nale¿noœci
pieniê¿nych.
§ 13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej".
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w Bia³ej, 200 m2, do remontu, dzia³ka 33 ary, lub zamieniê na mieszkanie 3 pokojowe z dop³at¹ w Chojnowie,
cena 200 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 694-185-991
lub 793-396-991.
Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. Wiadomoœæ:
tel. 609-496-738.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie przy
ul. Samorz¹dowej, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka,
64 m2, Ip. Wiadomoœæ: tel. 888-629-378.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w centrum Chojnowa, 2 pokoje z kuchni¹
w nowym budownictwie, o pow. 50 m2, Ip.,
du¿y balkon. Wiadomoœæ: tel. 606-511-429.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
3 pokoje, 63,35 m2 w Rokitkach w nowym
budownictwie, parter (mieszkanie znajduje
siê w Oœrodku Zdrowia), cena 120 tys. z³ (do
negocjacji). Wiadomoœæ: tel. 605-564-800.
Sprzedam mieszkanie o pow. 64,5 m 2
w Chojnowie, parter, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, wc, balkon, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie o pow. 58 m2, IIIp.
3 pokoje, ³azienka, wc osobno, du¿y balkon.
Wiadomoœæ: tel. 606-415-824.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 46 m2, 2 pokoje w Chojnowie, ul. Drzyma³y, IVp. Wiadomoœæ: tel. 609 -239-659.
Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie, 48 m 2 , IIIp., 2 pokoje, kuchnia,

SPRZEDAM
Solidny budynek magazynowy
pow. u¿ytk. 1837 m2 o konstrukcji
¿elbetowo-stalowej z zadaszonymi
rampami z dwóch stron i placem
parkingowym o pow. 1700 m2
w Chojnowie.
Mo¿liwe wykorzystanie czêœci
powierzchni na cele mieszkalne.
Dobre po³o¿enie do celów handlu
hurtowego.
Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm nabywcom
po po³owie.
Cena brutto 940 tys. z³.
Tel: 606 744 998.
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przedpokój, ³azienka, wc, ciep³e, s³oneczne
+ piwnica, komórka), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ, 13 m 2
w Chojnowie przy ul. Kolejowej 30.
Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w nowym budownictwie na osiedlu,
pow. 57 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon,
IVp., ³azienka po remoncie, nowe okna.
Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.

Wynajmê lokal o pow. 46 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci w Chojnowie przy ul. Kolejowej 23, w lokalu znajduje siê wc, zaplecze i klimatyzacja.
Wiadomoœæ: tel. 517-372-555.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe, o pow. 64,5 m2, na parterze przy
ul. Maczka, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
osobno, nie wymaga remontu, w pokojach
drewniane pod³ogi oraz gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.

Mam do wynajêcia lokal - centrum Chojnowa, pow. 50 m2. Wiadomoœæ: tel. 699-117-244.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w starym budownictwie, ogrzewanie centralne
na wêgiel, pow. 62 m2, ul. Chmielna 17/1
Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.
Sprzedam mieszkanie o pow. 45m 2
w centrum po kapitalnym remoncie. Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-16.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow.
70 m2 w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.
Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m 2 ,
2 pokoje, po remoncie (wymienione wszystkie
instalacje), balkon, Ip., podwy¿szony standard.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar) przy bloku, niskie op³aty sta³e,
cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.

Auto-moto
Kupiê ka¿de auto po 90r. p³atne od rêki.
Wiadomoœæ: tel. 603-508-650.

Us³ugi
Uwaga rodzice! Organizacja imprez
okolicznoœciowych dla dzieci: urodziny,
imieniny, bal karnawa³owy, kinderbale i inne.
Zorganizowane przez nas imprezy bêd¹ dla
dzieci niezapomnianym prze¿yciem.
Wiadomoœæ: tel. 721-582-987.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Powierzchnie: 897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2
- 54 tys. z, 1.104 m 2 - 35 tys. z³, 935 m 2
- 40 tys. z³, 933 m2 - 50 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w atrakcyjnej okolicy domków jednorodzinnych
w Chojnowie, uzbrojona, 7 ar.
Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
15 arów w obrêbie Bia³a-Kolonia Ko³³¹taja,
cena 20 z³/m2. Wiadomoœæ: 888-412-412.

Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 47,5 m2,
2 pokoje, kuchnia, parter, po kapitalnym
remoncie, do mieszkania przynale¿y piwnica,
gara¿ i dzia³ka, niskie op³aty.
Wiadomoœæ: tel. 696-441-557.

Sprzedam dzia³kê pod budowê, oko³o 10-12
arów na górnej Bia³ej przy drodze, cena 50 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 lub 793-396-991.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 56 m2 w Osetnicy, parter, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, po kapitalnym
remoncie, 2 gara¿e, 2 piwnice, tu¿ obok
dzia³ka 13 arowa, niewielki sad owocowy.
Wiadomoœæ: tel. 785-424-756.

Sprzedam gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe,
pow. 52 m2 w starym budownictwie, pokój
+ pomieszczenie bez okna, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, IIp., na 2. lub 3.pokojowe mo¿e
byæ zad³u¿one. Wiadomoœæ: tel. 600-281-518.

Inne

Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej
wody u¿ytkowej (zestaw solarny kompletny
250-300l + 2 kolektory po 2,3 m2 lub 3 po 2m2),
gwarancja 10 lat, równie¿ grzejnik, okna PCV
i drzwi wejœciowe. Zamienice 66. Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.
Sprzedam rega³y sklepowe 1 szt. - 100 z³
i pó³kê przeszklon¹ dwustronnie - 250 z³.
Wiadomoœæ: tel. 517-372-555.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS–
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
(42) 19 436
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
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Tartak w Zamienicach
– Henryk Szapowa³
oferuje:

* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
Kontakt : 0660-418-596
Transport ciê¿arowy
³adownoœæ 1100 kg
Ford Transit
podwy¿szony - d³ugi
Ca³a Europa i Kraj od zaraz
Mówimy po angielsku,
niemiecku i rosyjsku!!!
Konkurencyjne ceny!!!
T³umaczenia!

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.
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Samochody z Internetu!!!

Tel. 795 150 490
Tel./Fax: 76 854 95 75

Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN”
Zdzis³aw Karpiak
Szko³a nauki jazdy zaprasza
na prawo jazdy kat. „B”
Szkolenie – Toyota Yaris
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6
(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!
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Dzi-W
Wnu dla wszystkich

