Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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56 miedziorytów
Wystawa miedziorytów wybitnego grafika Eugeniusza
Geta-Stankiewicza w Muzeum Regionalnym.

Liderzy Animacji Spo³ecznej
Ko³o Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu
20 lat temu zrodzi³ siê pomys³ zrzeszenia osób niepe³nosprawnych,
Z kolêd¹ w województwie
potrzebuj¹cych wsparcia nie tylko fizycznego, ale g³ównie moralnego,
Jak co roku burmistrz miasta z umuzykalnionymi dzieæmi ze Szko³y Podstawowej nr 4
poprzez kontakty z innymi w podobnej ¿yciowej sytuacji.
wyjecha³ do Wroc³awia, z kolêd¹ i ¿yczeniami od chojnowian.

W poczuciu wspólnoty
Œwiêto Bo¿ego Narodzenia, postrzegane jako uroczystoœæ rodzinna, ma tak¿e swoje drugi oblicze. W okolicach Wigilii w ró¿nych œrodowiskach
odbywaj¹ siê œwi¹teczne spotkania maj¹ce podkreœliæ przynale¿noœæ i bliskoœæ cz³onków stowarzyszeñ, zwi¹zków, grup zawodowych czy instytucji.
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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 30.12.2011 r. do 20.01.2012 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Drzyma³y 13, ul. Grunwaldzkiej 10 i 12
oraz Rynek 4 - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 137/2011.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 10.02.2012 r.
2. w dniach od 03.01.2012 r. do 24.01.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej
przeznaczonej do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki nr 19/1,19/2,20,21, po³o¿one
w obrêbie 5 miasta Chojnowa przy ul.
£u¿yckiej (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 stycznia 2012 r. Nr 1/2012).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 14.02.2012 r.
Zespól Interdyscyplinarny
15 grudnia 2011r. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie odby³o siê ca³odzienne szkolenie cz³onków Miejskiego Zespo³u Interdyscyplinarnego
powo³anego w bie¿¹cym roku przez Burmistrza
Miasta. Na szkoleniu omówione zosta³y szczegó³owo zadania dot. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie w kontekœcie nowej sytuacji
prawnej obowi¹zuj¹cej w tym zakresie od 13
wrzeœnia 2011r., w tym procedura “Niebieskiej
Karty”. Szkolenie na zlecenie chojnowskiego
samorz¹du przeprowadzi³o Studio Profilaktyki
Spo³ecznej z Krakowa.
Styczniowe zmiany na basenie
Informujemy, ¿e do koñca stycznia obowi¹zywaæ
bêd¹ inne godziny otwarcia basenu. W dni
powszednie basen czynny bêdzie dla klientów
komercyjnych ju¿ od 7:00. Do dyspozycji bêdzie
1 tor na basenie sportowym oraz wanny jacuzzi
i basen rekreacyjny. Od godz. 16:00 do dyspozycji bêd¹ wszystkie atrakcje na basenie
wraz ze SPA. W dni œwi¹teczne i weekendowe
basen i SPA czynne bêd¹ od godz. 8:00.
Zamkniêcie basenu pozostaje bez zmian,
czyli 22:00 (ostatnie wejœcie 20:45).
6 stycznia (Œwiêto Trzech Króli), basen czynny
bêdzie od 8:00 do 22:00 (ostatnie wejœcie 20:45).
W czasie ferii zimowych, które w naszym
województwie rozpoczynaj¹ siê ju¿ 16 stycznia,
a koñcz¹ 29 stycznia w dni powszednie basen
czynny bêdzie od 7:00 dla wszystkich klien-
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tów, natomiast SPA od 16:00. W weekendy
od 8:00 do 22:00. W tym okresie wprowadzono ulgi na bilety - ulgowy 4 z³, normalny
6 z³, rodzinny 4 z³, basen + sauna - 10 z³.
Serdecznie zapraszamy.
W niedzielê Orkiestra
8 stycznia ju¿ od rana na placach, ulicach i skwerach Chojnowa pojawi siê 50 wolontariuszy
wyposa¿onych w charakterystyczne puszki,
do których zbieraæ bêd¹ pieni¹dze, jakie zechcecie Pañstwo podarowaæ na rzecz Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W tym roku
zbieramy na zakup najnowoczeœniejszych
urz¹dzeñ dla ratowania ¿ycia wczeœniaków
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych
z cukrzyc¹. Wystêpy w chojnowskim MOKSiR
zaczn¹ siê o godz. 16.00 koncertem bluesowo
-rockowej formacji FAZA BLUES. Krótko
po 17.00 rozpoczniemy licytacjê orkiestrowych
gad¿etów. Wœród tegorocznych atrakcji bêd¹
m.in. przeja¿d¿ki na quadach (od 11.00 do
13.00 wrzucaj¹c „grosik” do orkiestrowej
puszki obok Urzêdu Gminy przy ul. Fabrycznej)
czy mo¿liwoœæ udzia³u w profesjonalnym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Osoby
chc¹ce wesprzeæ orkiestrê jakimiœ gad¿etami
na licytacjê, proszone s¹ o kontakt z sekretariatem MOKSiR. B¹dŸmy razem tego dnia!
Rewolucja w Parasolu
Jeszcze w tym miesi¹cu do Chojnowa z ekip¹
telewizyjn¹ zawita znana restauratorka Magdalena Gessler. Jej wizyta to odpowiedŸ na zg³oszenie w³aœcicielki „Niebieskiego Parasola”,
(by³ego Millenium) do programu „Kuchenne
rewolucje”. TVN goœciæ bêdzie w grodzie nad
Skor¹ przez cztery dni, tyle bowiem potrzebuje
pani Magda na obserwacjê, analizê i opracowanie strategii, a potem wcielenie w ¿ycie niezbêdnych zmian. Co czeka lokal przy ul. Legnickiej - nowe menu, zmiany kadrowe, remont
wnêtrz? Na emisjê styczniowego nagrania
przyjdzie nam zapewne poczekaæ kilka miesiêcy, ale na pewno podamy jej termin jak tylko
uda nam siê to ustaliæ.
Projekt PO KL
Od wrzeœnia, w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
realizowany jest projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w ramach
dzia³ania 9.1.2. Na realizacjê zadañ szko³a otrzyma³a dotacjê w wysokoœci ponad 136.000 z³.
W projekcie „Równaj do najlepszych - wsparcie
uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II”
uczestniczy 132 uczniów, a ka¿dy z nich
uczêszcza na wybrane przez siebie zajêcia pozalekcyjne. Projekt obejmuje nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1. „Z fizyk¹ i ekologi¹ na dotkniêcie rêki”,
2. „ZaprzyjaŸnij siê z matematyk¹”,
3. „ICT - wiem wszystko”,
4. „Szkolny Oœrodek Kariery”,
5. „Jêzyk angielski metod¹ blended learning”,
6. Jêzyk niemiecki metod¹ blended learning”.
W sumie zrealizowanych zostanie 860 dodat-

kowych godzin zajêæ pozalekcyjnych, w tym
a¿ 600 godzin jêzyków obcych. W ramach
projektu szko³a zakupi³a te¿ rzutnik i tablicê
multimedialn¹, z której uczniowie korzystaj¹
podczas realizacji projektu.
Udzia³ uczniów w projekcie z pewnoœci¹ przyczyni siê do podniesienia ich wiedzy i umiejêtnoœci oraz zbli¿y do osi¹gniêcia celu zawartego
w motcie szko³y: „Nasz absolwent - nowoczesnym Europejczykiem”.
Ogólnopolski
sukces gimnazjalistów
Projekt uczniów Gimnazjum nr 2 „Z ekologi¹
przez Œwiêta” przygotowany i poprowadzony
przez Kapitu³ê Zielonej Flagi w sk³adzie:
Martyna Duda, Pamela Pok³adowska, Ewelina
Psiuch, Marta Bartkowska, Marta Filipowicz,
Adam Kopeæ, Bartosz Gajda i Kacper Majoch
w Ogólnopolskim Konkursie „W kontakcie
z natur¹” zdoby³ g³ówn¹ nagrodê - talon na
15.000 z³otych do wykorzystania na pomoce
naukowe.
To kolejny ogólnopolski konkurs naszej
m³odzie¿y zwi¹zany z ekologi¹. Ta tematyka
wci¹¿ zyskuje na popularnoœci co bardzo cieszy,
gdy¿ zmiana sposobu myœlenia na proekologiczny
bêdzie s³u¿y³a nie tylko nam, ale przede
wszystkim naszym dzieciom i wnukom. Pozostaje
tylko podziêkowaæ organizatorom konkursu ENEA oraz Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska - za docenienie dzia³añ chojnowskiej
m³odzie¿y, a im samym za zaanga¿owanie
i promocjê naszego miasta poza jego granicami.

Podziêkowania
Caritas Diecezji Legnickiej
Zespó³ Parafialny w Chojnowie
serdecznie dziêkuje
Kierownictwu Marketu
Intermarche w Chojowie
za inicjatywê przedœwi¹tecznej
zbiórki artyku³ów ¿ywnoœciowych
oraz
Klientom tego¿ Marketu
za ich wielkie serce i wra¿liwoœæ
na drugiego cz³owieka.
Dziêki Pañstwu, pomoc otrzyma³o
50 rodzin z chojnowskich parafii.
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Dla Gabi
Czasem najtrudniej jest prosiæ... Na stronie
wieloletniej tancerki naszego zespo³u, wspó³twórczyni wielu sukcesów “Karambola”
Gabrieli Zenki pojawi³ siê wpis:

Dobro Powraca - fundacja na rzecz
Chorych na stwardnienie rozsiane.
GABRIELA ZENKA.
ul. H³aski 34/12, 54-608 Wroc³aw
NIP: 894-29-86-057.
Numer konta:
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Og³oszenie S¹du Rejonowego
W S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi
I Wydziale Cywilnym, pod sygnatur¹
akt I NS 665/11 toczy siê postêpowanie
z wniosku Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Warszawie Oddzia³u Terenowego
we Wroc³awiu o stwierdzenie nabycia
spadku po Janie Grynienko, synu Piotra
i Zofii z domu Tkacz, zmar³ym dnia
29 marca 2008 roku w Legnicy, ostatnio stale zamieszka³ym w Biskupinie
numer 38, gmina Chojnów.
S¹d wzywa wszystkich spadkobierców
zmar³ego, aby w terminie 6 (szeœciu)
miesiêcy od dnia ukazania siê og³oszenia zg³osili siê i udowodnili nabycie
spadku, gdy¿ w przeciwnym razie mog¹
zostaæ pominiêci w postanowieniu
o stwierdzenie nabycia spadku.
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Komunikat Inspektora Budowlanego

To, o czym od jakiegoœ czasu rozmawialiœmy
pó³szeptem, jakby boj¹c siê s³owami przywo³aæ z³¹ rzeczywistoœæ, potwierdzi³o siê...
Gabi choruje. Myœlami, dobrymi emocjami, które potrafi¹ mieæ wielk¹ moc - wielu
chojnowian jest z ni¹. Mo¿ecie do nich do³¹czyæ. Tak¿e dziêki przekazaniu 1%
w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jeszcze
niedawno wraz z zespo³em Gabrysia tañczy³a w koncercie charytatywnym dla kogoœ
potrzebuj¹cego pomocy, a teraz... Dziwny
jest ten œwiat... (wiêcej informacji znajdziecie
na stronie www.gabriela-zenka.blogspot.com)

Komunikat G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do w³aœcicieli i zarz¹dców obiektów budowlanych w zwi¹zku z potencjalnymi zagro¿eniami wystêpuj¹cymi w okresie zimowym.
Przypominam, ¿e w razie wystêpowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które
mog¹ spowodowaæ uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadziæ zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia lub œrodowiska, w³aœciciele i zarz¹dcy zobowi¹zania s¹
do zapewnienia bezpiecznego u¿ytkowania obiektu
budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z poŸn. zm.).
W szczególnoœci do obowi¹zków w³aœcicieli
i zarz¹dców nale¿y dba³oœæ o nale¿yty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeci¹¿enia konstrukcji budynku przez zalegaj¹cy na
dachu œnieg i zapewnienie w razie koniecznoœci
odœnie¿ania dachu i elementów elewacji budynku.
Obowi¹zek ten obejmuje tak¿e usuwanie sopli,
bry³, nawisów lodowych i œniegowych, mog¹cych
zagroziæ bezpieczeñstwu osób znajduj¹cych siê
na ci¹gach pieszych i jezdnych przebiegaj¹cych
bezpoœrednio przy budynku.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e niew³aœciwe wykonywanie prac zwi¹zanych z usuwaniem œniegu
z dachu mo¿e stwarzaæ ogromne zagro¿enie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonuj¹cych
te prace. Dlatego musz¹ byæ one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa i przepisów BHP.
Przypominam jednoczeœnie, ¿e niew³aœciwe
utrzymanie i u¿ytkowanie obiektu budowlanego
oraz niezapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania
obiektu budowlanego zagro¿one jest grzywn¹ nie
mniejsz¹ ni¿ 100 stawek dziennych, kar¹ ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do
roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
W zwi¹zku z powy¿szym, w celu unikniêcia zagro¿eñ, zwracam siê do wszystkich zobowi¹zanych
o bezzw³oczne spe³nienie obowi¹zków wynikaj¹cych
z ww. przepisów.
G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiñski

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
(tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa
zawiadamia, ¿e w dniu 29.12.2011r. zosta³a wydana decyzja nr GR.6220.2.2011 o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pod nazw¹ „Zbieranie odpadów przez firmê
„AREX” Arkadiusz Ró¿añski na dzia³ce nr 22/17 obrêb 2 miasta Chojnowa”.
1. Decyzja zosta³a wydana dla firmy „AREX” Arkadiusz RóŸañski.
2. Informacje o podjêtej decyzji umieszczono w publicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Burmistrz Miasta Chojnowa, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
W zwi¹zku z powy¿szym istnieje mo¿liwoœæ zapoznania siê z aktami sprawy, w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie pl. Zamkowy 1
(pokój nr 12, II piêtro, tel. 76 8186 680 wew. 110 poniedzia³ek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30
i w pi¹tek w godz. 8.00 - 16.00).
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postêpowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od dnia publicznego og³oszenia, tj. od daty ukazania siê obwieszczenia na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego, na tablicy og³oszeñ oraz na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
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Na XV sesji
Na ostatniej w tym roku sesji, która odby³a
siê 29 grudnia, chojnowscy radni przyjêli uchwa³ê w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019. Nowe przepisy reformuj¹ce sektor finansów publicznych wprowadzi³y obowi¹zek opracowywania na poziomie
jednostek samorz¹du terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z za³o¿enia
ma to byæ dokument strategiczny, wieloletni,
stanowi¹cy podstawê rozwoju samorz¹dów.
Wynika to m.in. z koniecznoœci efektywnego
zarz¹dzania finansami w perspektywie kilku
lat oraz faktu naszej przynale¿noœci do Unii
Europejskiej, której bud¿et jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbêdnym instrumentem nowoczesnego zarz¹dzania finansami publicznymi.
Zatwierdzono tak¿e bud¿et Miasta Chojnowa
na 2012 rok, który przedstawi³ radnym burmistrz.
„Bud¿et miasta po stronie dochodów wynosi
37.657.822,13 z³, a po stronie wydatków
39.651.619,13 z³.
Bud¿et po stronie wydatków jest wiêkszy ni¿
planowane dochody, co powoduje powstanie
deficytu w wysokoœci 1.993.797 z³, który
zostanie sfinansowany kredytem.
Przyjête do bud¿etu na 2012 rok dochody zosta³y podzielone na dochody bie¿¹ce i dochody
maj¹tkowe.
Dochody bie¿¹ce przyjêto do bud¿etu w kwocie
32.233.428,13z³, z kwoty tej dochody w³asne
stanowi¹ kwotê 15.524.496 z³, (tj. wp³ywy
z podatków i op³at lokalnych, podatku rolnego,
podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych, podatku od spadku i darowizn,
od czynnoœci cywilnoprawnych, wp³ywy z op³aty
skarbowej oraz inne stanowi¹ce dochody
gminy, uiszczane na podstawie odrêbnych
przepisów).
Subwencje: oœwiatowa, wyrównawcza i równowa¿¹ca stanowi¹ wp³ywy do bud¿etu w wysokoœci 11.690.074 z³.
Do bud¿etu przyjêto dochody z tytu³u dotacji
w wysokoœci 4.880.449 z³ na zadania w³asne

i na zadania zlecone w dzia³ach; administracja
publiczna, urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa, bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa, pomoc spo³eczna, z tytu³u
podpisanego porozumienia z Gmin¹ Wiejsk¹
na utrzymanie gimnazjów i Warsztatu Terapii
Zajêciowej.
Dochody maj¹tkowe zaplanowano na kwotê
5.424.394 z³, w tym:
1) kwota 3.198.20000 z³, to dochody ze sprzeda¿y maj¹tku, ( tj. sprzeda¿ nieruchomoœci,
sprzeda¿ lokali u¿ytkowych, sprzeda¿ budynków
i lokali mieszkalnych), przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ,
2) kwota 2.226.194 z³, dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich na zadania takie jak:
- „Adaptacja Domu Schrama” na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji” - 565.145 z³,
- „Rewitalizacja obszaru œródmiejskiego:
Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi,
ul. Grottgera, ul. Œciegiennego, ul. Legnickiej
(do ul. Reja)” - 1.661.049 z³.
Œrodki finansowe w 2012 roku wydatkowane
bêd¹ w kwocie 39.651.619,13 z³, przy czym
z kwoty tej 16.052.821,13 z³, tj. 40,49% planowanych wydatków przeznaczonych bêdzie
na oœwiatê tj. wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ nauczycieli, pracowników administracji i obs³ugi oraz wydatki bie¿¹ce w szko³ach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, sto³ówkach i œwietlicach szkolnych. Zadania oœwiatowe realizowane bêd¹ z subwencji oœwiatowej na kwotê 8.205645 z³, dotacji
celowej w ramach programów finansowanych
z udzia³em œrodków europejskich „Kapita³
Ludzki” na kwotê 138.409,13 oraz ze œrodków samorz¹dowych na kwotê 7.708.767 z³.
Na pomoc spo³eczn¹ zaplanowano wydatki
w kwocie 6.459.616 z³, co stanowi 16,29%
wydatków ogó³em, w tym kwota 4.133.000 z³
to dotacja, a kwota 2.326.616 z³ to œrodki
samorz¹dowe.

Na gospodarkê komunaln¹ zabezpieczono
kwotê 8.755.225 z³, co stanowi 22,08% wydatków ogó³em. S¹ to miêdzy innymi wydatki
w wysokoœci 1.452.500 z³ na utrzymanie
porz¹dku i estetyki oraz oœwietlenie miasta.
Na realizacjê inwestycji miejskich w roku 2012
zarezerwowano œrodki finansowe w wysokoœci
7.892.825 z³, w tym rezerwê celow¹ w kwocie
500.000 z³.
Kluczowe inwestycje to:
- rewitalizacja obszaru œródmiejskiego; Rynek,
Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, Œciegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja),
- adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji,
- budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- budowa sieci wodoci¹gowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego
osiedla domów jednorodzinnych w Chojnowie
przy ul. £u¿yckiej i ul. Legnickiej,
- budowa ulicy Bielawskiej wraz z oœwietleniem,
- rozbudowa cmentarza,
- modernizacja ci¹gów komunikacyjnych.
Przed³o¿ony projekt bud¿etu uwzglêdnia wa¿ne
inwestycje miejskie, w zakresie poprawy infrastruktury technicznej maj¹cej wp³yw na ¿ycie
mieszkañców. Inwestycje bêd¹ finansowe ze
œrodków w³asnych, dotacji i po¿yczek.
Bud¿et roku 2012 jest bud¿etem rozwojowym
pomimo trudnoœci zwi¹zanych ze spowolnieniem gospodarczym i zmniejszeniem dochodów
bud¿etowych w porównaniu do dochodów
w ostatnich latach, miêdzy innymi w wyniku
mniejszych dotacji z bud¿etu pañstwa, zmniejszonych wp³at z tytu³u udzia³ów w podatku dochodowym od osób prawnych nale¿nych gminie - CIT.”
W dalszej czêœci posiedzenia radni zdali sprawozdania z prac w komisjach za miniony rok,
prezentowali plany pracy na rok nadchodz¹cy.
opr. eg

Sprawozdanie 8/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 24 listopada 2011 r. do dnia 28 grudnia 2011 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Trwa rewitalizacja Rynku - wykonano fundament pod misê fontanny, trwa budowa parkingu
i ci¹gów komunikacyjnych.
2. Zawarto umowê na wykonanie, dostawê
i monta¿ rzeŸby Tkacza na fontannie w Rynku.
3. Trwa adaptacja „Domu Schrama” na Censtrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
4. Zakoñczono i dokonano odbioru wymiany wewnêtrznej instalacji elektrycznej w budynku MOPS.
5. Trwa budowa oœwietlenia drogowego ul. Zielonej.
6. Oczyszczono rów w Parku Piastowskim
i naprawiono uszkodzon¹ instalacjê odprowadzaj¹ca wodê z jego terenu.
7. Wykonano obmiary robót chodnikowych wykonanych przez pracowników interwencyjnych.
8. Wykonano dodatkow¹ porêcz przy schodach
na podjeŸdzie do cmentarza.
9. Wykonano remont czêœci nawierzchni chodnika w obrêbie skrzy¿owania ul. Paderewskiego ul. Wolnoœci przy moœcie.
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Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców 6 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% bonifikaty.
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul.
D¹browskiego,
- dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul.
Witosa,
- nieruchomoœæ zabudowan¹ gara¿em przy ul. Witosa.
3. Przeprowadzono przetarg na dzier¿awê terenu
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci
handlowej na targowisku miejskim przy ul. Grodzkiej, zakoñczone wy³onieniem 2 dzier¿awców.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia o przetargach na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16/5,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4B/1.
5. Wydano 4 decyzje na podzia³ dzia³ki:
- przy ul. Drzyma³y, z urzêdu w celu poszerzenia drogi,
- przy ul. M³ynarskiej, z urzêdu w celu wydziele-

nia dzia³ki na poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej,
- przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
z urzêdu w celu uregulowania stanu prawnego drogi,
- przy ul. Goleszañskiej, na wniosek osoby fizycznej
w celu wydzielenia dzia³ki zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
6. Rozliczono dotacjê z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego na zadanie pt.
„Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego
- melioracje szczegó³owe, rów KS”, w wyniku
którego otrzymano dotacjê w wysokoœci 38.400 z³.
7. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
na rzecz osób fizycznych.
8. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Broniewskiego - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 11 zagra¿aj¹cych drzew gatunku œwierk dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem
nasadzenia 22 drzew.
9. Prowadzone s¹ prace archeologiczne na terenie
nieruchomoœci objêtej granicami LSSE, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
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Na XV sesji
Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 58 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 58 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê 12.298,66 z³, (wydano 56
decyzji pozytywnych i 2 decyzje negatywne).
Za miesi¹c XII 2011 wyp³acono dodatki mieszka-

niowe na kwotê 47.653,20 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 98 wniosków,
wydano 75 dowodów osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 10 decyzji administracyjnych, 1 zaœwiadczenie do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
zagranic¹.

2. Sporz¹dzono: 6 aktów urodzenia, 7 aktów ma³¿eñstwa, 8 aktów zgonu.
3. Za³atwiono 100 spraw z biurem ewidencji
ludnoœci i USC, 103 wnioski o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 75 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.

UCHWA£A NR XII/56/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci
(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Ustala wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 z³ od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,33 z³ od 1 ha powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,40 z³ od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,70 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
- 21,74 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 10,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ 4,45 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 7,36 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7
cytowanej ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr LVI/231/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 wrzeœnia
2010r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (Dz.Urz.Woj.
Dolno. z dnia 14 paŸdziernika 2010r. Nr 192, poz. 2905, zm: 2011r. Nr 26, poz. 315).
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2012 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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W poczuciu wspólnoty
Œwiêto Bo¿ego Narodzenia, postrzegane jako
uroczystoœæ rodzinna, ma tak¿e swoje drugie
oblicze. W okolicach Wigilii w ró¿nych œrodowiskach odbywaj¹ siê œwi¹teczne spotkania
maj¹ce podkreœliæ przynale¿noœæ i bliskoœæ

***
Ko³o Terenowe Zwi¹zku Inwalidów
Narz¹du Ruchu
Jedn¹ z pierwszych Wigilii w naszym mieœcie
zorganizowa³o Ko³o Terenowe Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu. Przewodniczy³ jej duchowy opiekun ko³a, ks. Dominik Slowiñski,
który œwi¹teczn¹ uroczystoœæ rozpocz¹³ modlitw¹ i b³ogos³awieñstwem. Wspólnie z niepe³nosprawnymi dzielili siê op³atkiem zaproszeni
goœcie - burmistrz Jan Serkies, przewodnicz¹cy
rady Jan Skowroñski, wójt gminy Chojnów
Mieczys³aw Kasprzak, pedagog Hanka Król.
Grono bliskich sobie osób przy œwi¹tecznym
stole, wspólny posi³ek, wspólne kolêdowanie,
szczere ¿yczenia i serdeczna atmosfera, stanowi¹ okolicznoœæ, która dla tej spo³ecznoœci
jest ju¿ tradycj¹. Nikt nie bierze pod uwagê
by kiedyœ zabrak³o tego wigilijnego spotkania. To dla nich wyj¹tkowe wydarzenie sk³aniaj¹ce do zadumy, refleksji, a tak¿e do podziêkowañ i wielu powinszowañ.

cz³onków stowarzyszeñ, zwi¹zków, grup zawodowych czy instytucji.
Gazeta Chojnowska od lat towarzyszy tym serdecznym uroczystoœciom podzielaj¹c radoœæ
uczestników z poczucia wspólnoty.

wyrzek³ Maleñki Jezus w tê Œwiêt¹ Noc betlejemsk¹, zrezygnowa³ z wygodnego mieszkania z firankami w oknach, ziemskiego majestatu. Nie wyrzek³ siê jednak ludzkiej mi³oœci,
któr¹ uœwiêci³ w naszych rodzinach. 14 grudnia chwile rodzinnej atmosfery spêdziliœmy
podczas uroczystej Wigilii jaka mia³a miejsce
w Gminnym Oœrodku Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach dziêki uprzejmoœci dyrektora
pana Krzysztofa Paucha. W spotkaniu uczestniczy³o bardzo wielu zaproszonych osobistoœci Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej
Marek Mendyk, przedstawiciele duchowieñstwa chojnowskich parafii oraz Caritasu,
przedstawiciele w³adz starostwa, powiatu,
gminy, a tak¿e miasta Chojnowa, ponadto
przedstawiciele placówek wspó³pracuj¹cych
i oczywiœcie sponsorzy, którym serdecznie
dziêkujemy. Oprócz przedstawicieli w³adz
w Wigilii uczestniczyli oczywiœcie uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajêciowej z Chojnowa
oraz ich rodzice, grupa ze Œrodowiskowego
Domu Samopomocy, grupa ze Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich, dzieci ze Œwietlicy Socjoterapeutycznej, a tak¿e klasa integracyjna
z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.
Za poœrednictwem Gazety organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, którzy pomogli
w przygotowaniu wieczerzy - sponsorzy:
Wies³aw Adamek; Henryk i Janina Dzia³o;
Zenon Hajdko; Tadeusz Kret; Bogumi³a
i Stanis³aw Kryszczuk; Andrzej Kupczyk;
Bogus³awa Mrozik; Stanis³awa Pakos; Halina
Piechna; Grzegorz Rudziak; Starostwo Powiatowe; Bogdan Styrkowiec; Tadeusz Tomaszewski; Roman Zimirski;

***
Spotkanie Wigilijne Diabetyków
Tradycjê wigilijnych spotkañ, od lat kultywuj¹
tak¿e cz³onkowie chojnowskiego Ko³a Terenowego Stowarzyszenia Diabetyków. Z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zasiadaj¹ przy
wspólnym wigilijnym stole, by w swoim gronie,
razem z sympatykami Ko³a i zaproszonymi
goœæmi œwiêtowaæ bo¿onarodzeniowy czas.
W tym roku spotkanie odby³o siê 16 grudnia
w sto³ówce Szko³y Podstawowej Nr 4. Jak
zawsze sto³y zastawione by³y smacznymi,
wigilijnymi potrawami. Nie zabrak³o serdecznoœci, ciep³ych ¿yczeñ, kolêd i prezentów. Na wigiliê diabetyków przybyli te¿ goœcie. Ksi¹dz Jaros³aw Górecki, wicestarosta
Lila Walasek, burmistrz Jan Serkies oraz
przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski wszystkim cz³onkom razem i ka¿demu z osobna
przy ³amaniu op³atka sk³adali œwi¹tecznonoworoczne ¿yczenia, daj¹c tym samym wyraz
poczucia wspólnoty i wsparcia dla dzia³alnoœci
i potrzeb tej organizacji.

***

***
Wigilia w GOKiR
Nadchodz¹ce Œwiêta s¹ w naszym kalendarzu
najdro¿sze i najbli¿sze, które wywo³uj¹ falê
wspomnieñ i wzruszeñ. Bo¿e Narodzenie to
tajemnica, jakiej nie sposób poj¹æ. Wiele siê
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W trosce o podopiecznych
Wspólna wigilia to wyj¹tkowa chwila tak¿e
dla podopiecznych Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Osoby które czêsto potrzebuj¹
wsparcia w ka¿dej formie, tak¿e tej emocjonalnej, z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ korzystaj¹
z zaproszenia na wieczerzê. To nieliczne chwile,
kiedy mog¹ w gronie znanych im ludzi, ¿yczliwych i przychylnych zapomnieæ o troskach
i samotnoœci. Czas Bo¿ego Narodzenia budzi
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W poczuciu wspólnoty
Szko³y Podstawowej nr 3. Koncert kolêd by³
wstêpem do wspólnej modlitwy, do wzajemnych ¿yczeñ i ³amania siê op³atkiem. Wœród
goœci nie zabrak³o w³adz miasta i kap³anów,
którzy od lat s¹ dla tego œrodowiska wsparciem duchowym. Œwi¹teczn¹ radoœæ podzielali
z uczestnikami m.in. burmistrz Jan Serkies,
przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski,
ks. Artur Trela oraz pra³aci chojnowskich parafii
ks. Tadeusz Jurek i ks. W³adys³aw Bystrek.

w nich wiarê, podnosi na duchu, umacnia
w przekonaniu, ¿e nie s¹ wykluczeni i zepchniêci
na margines. „Mopsowskie” wigilie zawsze
inauguruj¹ wystêpy szkolnych zespo³ów artystycznych. W tym roku w œwi¹teczny nastrój
uczestników wprowadzi³a grupa wokalna ze

***
Pod Niebieskim Parasolem
W wigiliê Wigilii za œwi¹tecznym sto³em zasiedli
pracownicy, pacjenci i przyjaciele Oœrodka

UCHWA£A NR XII/55/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr LI/211/10 Rady Miejskiej Chojowa z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa,
uchwala co nastêpuje:
§ 1. Zmienia uchwa³ê Nr LI/211/10 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzêdowy Województwa
Dolnoœl¹skiego z dnia 12 kwietnia 2010r.
Nr 65, poz. 993) , w nastêpuj¹cy sposób:
1) w § 3 po ust. 6 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci
grunty, budynki i budowle okreœlone w §1
niniejszej uchwa³y, które s³u¿¹ do kontynuowania dzia³alnoœci po upad³ym przedsiêbiorstwie
wraz z przejêciem 57 zatrudnionych tam pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy,
jednak nie mniej ni¿ 56,5 etatów.
1) Zwolnienie od podatku od nieruchomoœci
stanowi¹ce regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹
udziela siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 pe³nych
miesiêcy - je¿eli wielkoœæ kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ przekroczy³a
równowartoœæ 700.000,00 z³.
2) W przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomoœci na podstawie § 3 ust. 7 niniejszej
uchwa³y do kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹ zalicza siê koszty enumeratywnie wyszczególnione w § 6 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r.
w sprawie warunków udzielania zwolnieñ od
podatku od nieruchomoœci oraz od podatku od
œrodków transportowych, stanowi¹cych regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹ (Dz.U. Nr 146,
poz. 927), z wyj¹tkiem ceny nabycia nieruchomoœci oraz ceny nabycia zorganizowanego
przedsiêbiorstwa lub jego czêœci.
3) W przypadku zwolnienia od podatku od
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Pielêgnacyjno-Rehabiliatcyjnego „Niebieski
Parasol”.
Potrawy wigilijne przygotowane przez pracowników zdobi³y stó³ oraz rozkoszowa³y
podniebienia. Wœród zaproszonych goœci by³
Pop z Zimnej Wody wraz z córk¹, która umila³a wieczerzê swoim delikatnym g³osem
œpiewaj¹c kolêdy i pastora³ki. Jak co roku
wraz z pacjentami œpiewa³a wolontariuszka
Gosia Szklarz oraz zespó³ „Blue Bend”. Pod
choink¹ by³y prezenty dla podopiecznych w tym roku Miko³aj przyjecha³ z Legnicy by³
Nim Pan Waldemar Engels , kierownik przychodni Noxmed.
opr. eg

nieruchomoœci na podstawie § 3 ust. 7 niniejszej
uchwa³y, pomoc przys³uguje od pierwszego
dnia miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu
w którym zosta³o z³o¿one zg³oszenie, o którym
mowa w § 4 pkt 1 lit. „a” niniejszej uchwa³y,
do wysokoœci intensywnoœci pomocy.
4) Zakoñczenie nowej inwestycji, o której
mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 niniejszej uchwa³y,
winno nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w terminie 18
miesiêcy od dnia z³o¿enia zg³oszenia, o którym
mowa w § 4 pkt 1 lit. „a”. niniejszej uchwa³y.
5) Warunkiem udzielenia pomocy, o której
mowa w § 3 ust. 7 jest utrzymanie inwestycji
przez okres wskazany w §10 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia
2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci oraz podatku
od œrodków transportowych, stanowi¹cych
regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹ (Dz.U.Nr 146,
poz. 927) oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia przejêtych pracowników w etatach, okreœlonych w § 3 ust. 7 niniejszej uchwa³y, przez
okres co najmniej 3 lat, od dnia zakoñczenia
inwestycji.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3.1. 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 i og³oszenie w „Gazecie
Chojnowskiej”.
2. Zmieniany niniejsz¹ uchwa³¹ §3 ust. 7
obowi¹zuje do dnia 31 marca 2012r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XII/54/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomoœci
(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:
§ 1. 1. Okreœla wzór formularzy do podatku od nieruchomoœci:
a) IN - dla osób fizycznych, informacjê o nieruchomoœciach
i obiektach budowlanych w sprawie podatku od nieruchomoœci,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) WIM - dla osób fizycznych, wspólna informacja ma³¿onków
o nieruchomoœciach i obiektach budowlanych w sprawie
podatku od nieruchomoœci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do
niniejszej uchwa³y,
c) DN - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek
niemaj¹cych osobowoœci prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji Nieruchomoœci Rolnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe,
deklaracjê na podatek od nieruchomoœci, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
2.1. Okreœlenie wzoru formularza w ust. 1 lit b, nie wyklucza
mo¿liwoœci z³o¿enia dwóch informacji wed³ug wzoru okreœlonego
w ust. 1 lit a.
2.2. Wzór formularza okreœlony w ust. 1 lit. b nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiot opodatkowania znajduje siê
w posiadaniu ma³¿onków oraz innych osób. W takim przypadku
zastosowanie ma wzór formularza okreœlony w ust. 1 lit. a.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/15/10 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoœci
(Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia
3 lutego 2010r. Nr 26, poz. 317).
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.
§ 4. 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
i og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Wyj¹tkowy koncert

K

oncert kolêd, jaki organizuje od wielu lat chojnowskie Spo³eczne
Ognisko Muzyczne, to zarówno ho³d polskiej, chrzeœcijañskiej
tradycji, jak i prezentacja artystycznego dorobku uczniów
i ich opiekunów. Na widowni zasiadaj¹ g³ównie bliscy ma³ych muzyków
z przejêciem oklaskuj¹c rodz¹ce siê talenty. Trudno powstrzymaæ emocje
kiedy przed liczn¹ publicznoœci¹ staje nasz potomek i z pe³nym oddaniem gra znane wszystkim kolêdy i pastora³ki. Ponad 30 wykonawców,
20 grudnia, w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej da³o
koncert œwi¹tecznych melodii na instrumenty klawiszowe, gitarê i skrzypce.
Uczniowie Ogniska kilka razy w roku zapraszaj¹ na swoje wystêpy,
ale nikt nie zaprzeczy, ¿e te grudniowe, œwi¹teczne, s¹ wyj¹tkowe,

a ich nastrój ka¿dy, kto w skupieniu ws³uchiwa³ siê w brzmienie, przenosi
do swojego domów i z niecierpliwoœci¹ oczekuje rodzinnej Wigilii.
eg

Przejmuj¹ce Jase³ka
,,Droga do Betlejem”- to tytu³ tegorocznych jase³ek bo¿onarodzeniowych
przygotowanych przez uczniów Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem
nauczycieli: p. A. Rozmus, p. M. Inglot i p. T. Susmêda. Zosta³y one
zaprezentowane m³odzie¿y, rodzicom i pracownikom szko³y oraz
mieszkañcom 22 grudnia.

Inscenizacja sta³a siê okazj¹ do refleksji nad dzisiejszym prze¿ywaniem
tajemnicy narodzin Bo¿ego Syna. W nat³oku codziennych spraw
i obowi¹zków, zamkniêci w naszych mieszkaniach, ,,powœci¹gliwi
w wyra¿aniu uczuæ” zapominamy o tym, ¿e najwiêkszym darem dla
ka¿dego cz³owieka jest drugi cz³owiek, czêsto ,,obecny na odleg³oœæ
serca, myœli, g³osu, wyci¹gniêtej rêki”. I ¿e to w³aœnie w mi³oœci
bliŸniego przejawia siê nasza mi³oœæ do Boga. Bo do ,,Betlejem jest

Wigilia w Przedszkolu nr 1
Mamy w roku jeden dzieñ, w którym cuda, cuda, cuda...
21 grudnia w naszym przedszkolu by³o szczególnie ciep³o,
radoœnie i przytulnie - oto nadszed³ d³ugo oczekiwany
dzieñ Wigilii. Atmosfera œwi¹teczna udzieli³a siê wszystkim. By³y wzajemne ¿yczenia, ³amanie siê op³atkiem.
Dzieci przedstawi³y jase³ka, recytowa³y wiersze o tematyce
œwi¹tecznej, œpiewa³y kolêdy i pastora³ki. Na zakoñczenie
wszyscy zasiedliœmy do wigilijnego sto³u. Wierzymy, ¿e
wspólne œwiêtowanie przyczyni³o siê do pielêgnowania
typowo polskich tradycji i by³o mi³ym wstêpem do prze¿ywania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
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blisko, ka¿dego dnia mo¿na tam dojœæ”, a ,,Kto by przyj¹³ jednego z tych
najmniejszych, mnie przyjmuje”.
Wzruszaj¹ce teksty wyg³aszane przez uczniów, odtwarzaj¹cych role
Jezusa, Maryi, Józefa, pastuszków, a tak¿e przedstawicieli zwyczajnej
polskiej rodziny, bardzo poruszy³y publicznoœæ, budz¹c w niej najg³êbiej
skrywane emocje. Przyczyni³y siê do tego równie¿ nastrojowe kolêdy
w wykonaniu szkolnego chóru i zespo³u instrumentalnego, które
dope³ni³y ca³oœci.
Na koniec pani dyrektor E. Fa³at z³o¿y³a wszystkim œwi¹teczne ¿yczenia,
a nastêpnie odby³y siê klasowe spotkania wigilijne, podczas których
nie mog³o zabrakn¹æ op³atka, kolêd i przygotowanych przez rodziców
smakowitych potraw.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dyrekcji i pracownikom
MOKSiR-u za pomoc w zorganizowaniu jase³ek.
Uczniowie i nauczyciele
Gimnazjum nr 1

Œwiêty w Przedszkolu nr 3
Wizyta Œwiêtego Miko³aja to oczekiwany
dzieñ przez wszystkie dzieci z naszego
przedszkola. Maluchy od dawna przygotowywa³y siê do Jego odwiedzin.
6 grudnia przysz³y odœwiêtnie ubrane
i stara³y siê byæ bardzo grzeczne. Po
przywitaniu tego niecodziennego goœcia,
przedszkolaki zaprezentowa³y swój
program artystyczny. Œwiêty Miko³aj podziêkowa³ za ciep³e przyjêcie. Rozmawia³

z dzieæmi, zachêca³ je, aby by³y grzeczne,
s³ucha³y rodziców i swoich pañ w przedszkolu. W nagrodê zostawi³ dla ka¿dego
dziecka paczkê z prezentami, prosz¹c
wychowawczynie o ich rozdanie.
Wykonane zosta³y równie¿ pami¹tkowe
zdjêcia. Kiedy nadesz³a chwila rozstania, po¿egnaniom nie by³o koñca,
a Œwiêty Miko³aj obieca³, ¿e odwiedzi
przedszkole za rok.
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Liderzy Animacji Spo³ecznej (3)
Ko³o Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu
Proponujemy Pañstwu cykl artyku³ów pn. „Liderzy Animacji Spo³ecznej”
czyli LAS. Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê dziesi¹tki osób, które w ró¿ny sposób,
na ró¿nych p³aszczyznach pracuj¹ bezinteresownie na rzecz naszej lokalnej
spo³ecznoœci. Niewiele osób wie, ¿e w Chojnowie dzia³a oko³o 20 zwi¹zków, stowarzyszeñ, kó³, a przy jednostkach samorz¹dowych i placówkach oœwiatowych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które niemal w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia staraj¹ siê wspieraæ, rozwijaæ i animowaæ naszych
mieszkañców. Chcemy przez ten cykl przybli¿yæ dzia³alnoœæ, sukcesy,
zamierzenia tych organizacji i daæ jednoczeœnie mo¿liwoœæ zainteresowanym poznania i kontaktu z wybran¹ jednostk¹.
20 lat temu zrodzi³ siê pomys³ zrzeszenia
osób niepe³nosprawnych, potrzebuj¹cych
wsparcia nie tylko fizycznego, ale g³ównie
moralnego, poprzez kontakty z innymi
w podobnej ¿yciowej sytuacji. Tak w³aœnie,
za spraw¹ m.in. Jerzego Herbuta w listopadzie 1991 roku zawi¹za³o siê i aktywnie
zaczê³o dzia³aæ ko³o Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku
Inwalidów Narz¹du Ruchu przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

Przez pierwsze lata swojej dzia³alnoœci Zwi¹zek
zdobywa³ nowych cz³onków i przyjació³.
Wtedy te¿ zainteresowa³ siê nami ks. Andrzej
Wojciechowski, który jest opiekunem duchowym osób niepe³nosprawnych w diecezji legnickiej. I tak mieliœmy pierwszego opiekuna
duchowego. Z jego inicjatywy zaczêliœmy
organizowaæ jednodniowe pielgrzymki, do
Sanktuariów Maryjnych. Prze³omowym rokiem
dla Zwi¹zku okaza³ siê rok 1999, kiedy to Kuria
Biskupia w Legnicy, zorganizowa³a Kongres
Osób Niepe³nosprawnych pod has³em „Jesteœmy
Dzieæmi Jednego Boga”. Dziêki temu spotkaniu nawi¹zaliœmy szereg serdecznych znajomoœci ze stowarzyszeniami z ca³ego dekanatu
legnickiego. Kontakty te szybko zaowocowa³y
wspólnymi dzia³aniami, które by³y i s¹ nie tylko
form¹ wspólnego spêdzania czasu, ale przede
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wszystkim wymian¹ doœwiadczeñ i zdobywaniem nowych, trwa³ych przyjaŸni.
To by³ te¿ czas kiedy poznaliœmy ks. Tomasza
Filipka - kleryka, który zarazi³ nas sw¹ radoœci¹. Dziêki niemu uczestniczyliœmy w kilkudniowych rekolekcjach najpierw w Leœnej,
w Lubomierzu potem w Legnicy. St¹d wziê³y
swój pocz¹tek wyjazdy krajoznawcze, pielgrzymki kilkudniowe, pikniki, rekolekcje
i turnusy rehabilitacyjne.

Od trzech lat nale¿ymy do Polkowickiego
Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu, którego
prezesem jest pan Stefan Topolski. Natomiast
dziêki uprzejmoœci pana burmistrza Jana
Serkiesa otrzymaliœmy nowe miejsce do
spotkañ, s¹ to Warsztaty Terapii Zajêciowej,
których dyrektorem jest pan Andrzej Pyrz.
G³ównym cel Zwi¹zku to pomoc osobom niepe³nosprawnym, starszym, samotnym i schorowanym w integracji spo³ecznej poprzez
organizowanie ró¿nego rodzaju spotkañ towarzysko-kulturalnych, wyjazdów turystycznokrajoznawczych. Staramy siê wspólnie pielgrzymowaæ do Sanktuariów Maryjnych oraz
spêdziæ co roku przynajmniej tydzieñ na
wspólnym wyjeŸdzie rekolekcyjnym, a tak¿e
dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym
w miejscowoœciach uzdrowiskowych.
Nasz zwi¹zek jest miejscem, gdzie ka¿dy
mo¿e podzieliæ siê z innymi swoimi troskami,

poradziæ siê i podzieliæ siê z innymi swoim
doœwiadczeniem.
Staramy siê tak¿e pokazaæ umiejêtnoœci naszych
cz³onków organizuj¹c wystawy ich prac
szyde³kowych, hafciarskich, malarskich czy
poetyckich. Aktywnoœæ i obcowanie z innymi,
to dla naszych cz³onków najlepsza terapia.
Od chwili powstania do dnia dzisiejszego
jednym z celów grupy oprócz pog³êbienia
wiary i duchowego rozwoju jest chêæ niesienia
pomocy osobom niepe³nosprawnym oraz ich
zmotywowanie do wyjœcia z tzw. w³asnych
czterech œcian i otwarcie siê na innych.
Nasze dzia³ania, pocz¹wszy od regularnych
spotkañ, a skoñczywszy na naszych wakacyjnych
wyprawach, s¹ wyzwaniami, którym staramy
siê sprostaæ, udowadniaj¹c na ile nas staæ.
przewodnicz¹ca Ko³a
Teresa Kamiñska
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Z kolêd¹ w województwie
Jak co roku, burmistrz miasta z umuzykalnionymi dzieæmi ze Szko³y
Podstawowej nr 4 wyjecha³ do Wroc³awia, z kolêd¹ i ¿yczeniami od
chojnowian.
Na odwiedziny ma³ych kolêdników urzêdnicy Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego, Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego
we Wroc³awiu i Kuratorium Oœwiaty s¹ ju¿ przygotowani i podejmuj¹
naszych wys³anników z honorami.
15 grudnia, biura, aule, korytarze pañstwowych placówek rozbrzmiewa³y
dzieciêcym œpiewem. Doroœli chêtnie w³¹czali siê do wspólnego kolêdowania, przesy³aj¹c jednoczeœnie œwi¹teczne powinszowania mieszkañcom
Chojnowa. Wyjazd od dziewiêciu ju¿ lat organizuje burmistrz Jan Serkies,
wspania³y wystêp przygotowuje z dzieæmi Zenon Chmielewski.
Szkolny chór z akompaniamentem instrumentów klawiszowych
zagoœci³ na pocz¹tek w Urzêdzie Marsza³kowskim. Marsza³ek Rafa³
Jurkowlaniec, jego zastêpcy - Rados³aw Mo³oñ i Jerzy £u¿niak oraz
cz³onek zarz¹du W³odzimierz Chlebosz, nie tylko oklaskiwali
m³odych chojnowian, ale w podziêkowaniu za doroczny koncert
obdarowali upominkami.

Kolejnej koncertowej ods³onie przys³uchiwali siê pracownicy Urzêdu
Wojewódzkiego.
Urzêdnicy Wydzia³u Polityki Spo³ecznej z wicedyrektor Dorot¹
Grzybowsk¹, Kuratorium Oœwiaty z wicekurator Danut¹ Leœniewsk¹
i wizytatorami, pracownicy s¹siaduj¹cych biur, wszyscy ze wzruszeniem
oklaskiwali korczakowców, poddaj¹c siê œwi¹tecznemu nastrojowi.
St¹d kolêdnicy trafili do wojewody Aleksandra Skorupy, który szacownych goœci przyj¹³ w Sali Kolumnowej. Tu kolejni, licznie zgro-

madzeni urzêdnicy wys³uchali kolêd i pastora³ek, a te, których treœci
by³y im znane nucili wspólnie z wokalistami.
W drodze powrotnej dzieciêce g³osy rozbrzmia³y w budynku
wydzia³u ochrony œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego.
Nasi kolêdnicy zanieœli do w³adz wojewódzkich nie tylko bo¿onarodzeniowe przes³anie z piosenk¹ i ¿yczeniami, ale tak¿e radoœæ i jednoœæ.
eg

Kronika
towarzyska

Gildia ma sw¹ stronê
Zawi¹zana w pocz¹tkach paŸdziernika Gildia
Artystów Chojnowa, do której akces zg³osi³o
do tej pory 21 osób, ma ju¿ swoj¹ stronê internetow¹. Pod adresem - www.gildia.chojnow.eu
- bêdziecie mogli Pañstwo znaleŸæ informacje
o jej cz³onkach i ich artystycznych dokonaniach.
W poszczególnych dzia³ach (obraz, dŸwiêk,
s³owo) starano siê pokazaæ tych lokalnych
twórców, których dzia³alnoœæ wi¹¿e siê z jedn¹
form¹ artystycznego wyrazu. Jeœli ktoœ próbuje
realizowaæ siê w ró¿nych formach - trafi³ do
dzia³u “pogranicza”. Na stronie znalaz³o siê
miejsce dla “filmoteki” - przywo³ania dzia³alnoœci
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naszych twórców zaprezentowanej na portalu
youtube - oraz pozycja “almanach”, czyli
elektroniczna prezentacja wydanej w 2008 roku
publikacji grupuj¹cej artystów Ziemi Chojnowskiej. Strona “Gildii” jest ci¹gle na etapie
uzupe³niania o biogramy i prezentacje kolejnych
twórców, mamy wiêc nadziejê, ¿e zechcecie
j¹ Pañstwo czêsto odwiedzaæ, by byæ na bie¿¹co
z tym, co w kulturalnej trawie piszczy...

Naszym najukochañszym rodzicom Marii
i Zbigniewowi Misikiewiczom z okazji
45.lecia po¿ycia ma³¿eñskiego - samych
s³onecznych dni, du¿o, du¿o zdrowia
i hartu ducha na co dzieñ ¿ycz¹ synowie
- Piotr i Bogdan.
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Przed œwiêtami w BAM

Motywem przewodnim ostatniego w tym roku
spotkania w Bibliotecznej Akademii Malucha,
które odby³o siê 14 grudnia, by³o Bo¿e Narodzenie.
Trzy, bardzo mi³e Anio³ki czuwa³y nad tym, aby
najm³odsi dobrze przygotowali siê do obchodów
tych radosnych Œwi¹t. A wszystko zaczê³o siê
od czytania tekstu „Komu potrzebne jest Bo¿e
Narodzenie”. Potem by³o ubieranie choinki, list
od œw. Miko³aja i pisanie liœcików z dobrymi
uczynkami dzieci, nakrywanie wigilijnego sto³u
z prawdziwym obrusem, œwieczkami i serwetkami.
Nie zabrak³o te¿ prezentów i plastycznych
inspiracji: lukrowania pierniczków i malowania
œnie¿nych obrazków. By³a to naprawdê udana
próba generalna przed Œwiêtami…

56 miedziorytów

W Muzeum Regionalnym mo¿na obejrzeæ
now¹ wystawê czasow¹. Tym razem, s¹ to
miedzioryty wybitnego wroc³awskiego
grafika Eugeniusza Geta-Stankiewicza, zmar³ego w kwietniu tego roku. Prace na wystawê udostêpni³o Muzeum Miedzi w Legnicy.
Na wystawie, wyeksponowano a¿ piêædziesi¹t szeœæ miedziorytów wykonanych po
roku 1980. Znakomite pod wzglêdem technicznym, niezwykle precyzyjne, tematycznie skoncentrowane na postaci samego autora,
jakby nieco egotyczne, pokazuj¹ce artystê
w wielu rozmaitych ods³onach, mog¹ siê
wydaæ niektórym nieco monotematyczne.
Z drugiej strony, nie brakuje w nich autoironii
i potrzeby samoobserwacji, tak charakterystycznej dla wielu artystów, skoncentrowanych na swoim ego. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e tematem prezentowanych na wystawie miedziorytów jest sam Get-Stankiewicz.
Postaæ barwna, doskonale znana wroc³awianom, wybitny artysta, doskona³y grafik.
Urodzony w Oszmianie na WileñszczyŸnie,
14 maja 1942 roku, w latach 1945 -1966 mieszka³ we Wschowie, od 1966 by³ zwi¹zany
z Wroc³awiem, gdzie najpierw studiowa³
architekturê na Politechnice Wroc³awskiej,
a póŸniej w Pañstwowej Wy¿szej Szkole

Sztuk Plastycznych. Tajniki grafiki zg³êbia³
w pracowni profesora Stanis³awa Dawskiego
i Macieja Urbañca. W latach 1982-1985 uczy³
grafiki warsztatowej na macierzystej uczelni,
a od 1998 roku by³ wyk³adowc¹ w Akademii
Sztuk Piêknych. W 1995 roku, w dawnej
kamieniczce “Jaœ” utworzy³, doskonale znany
wroc³awianom “Dom Miedziorytnika”, gdzie
nie tylko prowadzi³ dzia³alnoœæ wystawiennicz¹, ale te¿ mieszka³. Get-Stankiewicz zajmowa³ siê grafik¹ warsztatow¹ i u¿ytkow¹,
malarstwem, medalierstwem, a tak¿e plakatem.
Jego bardzo znanym, niezwykle prowokacyjnym dzie³em, jest praca: “Zrób to sam”: zestaw
z³o¿ony z krzy¿a, m³otka i figury Ukrzy¿owanego. Du¿o wystawia³, by³ te¿ laureatem
wielu nagród. Wernisa¿ wystawy odby³ siê
16 grudnia. W czasie wernisa¿u o twórczoœci
Eugeniusza Geta-Stankiewicza i pocz¹tkach
kolekcji opowiada³a kustosz Dzia³u Sztuki Muzeum Miedzi w Legnicy, £ucja Teresa-Wojtasik.
Wystawa potrwa do koñca stycznia. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia wystawy.
Muzeum oprócz poniedzia³ków i niedziel
czynne jest od godz. 8.oo do 16.00, a w soboty
od 11.oo do 16.oo. W sobotê wystawy mo¿na
zwiedzaæ bezp³atnie.
J.J.

PIERWSZY- JEDYNY TAKI
- wspomnienia pierwszego chojnowskiego wolontariusza

Prosimy o pomoc
Prosimy o pomoc w odnalezieniu pieska, który
prawdopodobnie próbuje znaleŸæ powrotn¹
drogê do domu. Suczka zaginê³a dwa tygodnie
temu w okolicach Micha³owa, potem widziana
by³a w Chocianowie, Bia³ej i Chojnowie. Nie
wiadomo, w któr¹ stronê siê teraz kieruje.
Suczka jest œredniej wielkoœci, o czarnym ubarwieniu, g³adkiej sierœci, ma czerwon¹ obro¿ê na
szyi. Bardzo boi siê ludzi. Bêdziemy wdziêczni za
wskazanie jej miejsca pobytu. Na znalazcê czeka
nagroda.
Kontakt pod nr tel. 724 145 499
lub 601 159 040.
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Przed nami ju¿ 20 Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.
Ca³a akcja wymyœlona przez Jurka Owsiaka
nios¹ca medyczn¹ pomoc polskim dzieciom
poprzez ogólnopolsk¹ i œwiatow¹ zbiórkê
pieniêdzy jest swoistym fenomenem. Obecnie fina³ WOŒP jest ju¿ tak popularny, ¿e
trudno by znaleŸæ kogoœ, kto nie kojarzy³
by idei tej akcji. Ale pocz¹tki nie by³y tak
spektakularne, zw³aszcza w Chojnowie.
Zdaje siê, ¿e w naszym mieœcie by³em pierwszym samozwañczym wolontariuszem.
W 1993 r. jako dwudziestoparolatek z dwukrotn¹ ju¿ bytnoœci¹ na festiwalu w Jarocinie, pozna³em Jurka Owsiaka - nieprzeciêtnego, charyzmatycznego goœcia, który zara¿a³
swoimi pomys³ami. Dlatego gdy w kraju
posz³a fama o akcji zbiórki pieniêdzy na rzecz
dzieci z wad¹ serca, postanowi³em dzia³aæ.
Praktycznie bez ¿adnego zaplecza.
By³em wtedy pracownikiem FMR “Agromet-Dolzamet”. Najlepszym momentem na
zbiórkê pieniêdzy by³ oczywiœcie - dzieñ
wyp³aty. Dziêki ¿yczliwoœci ówczesnych
kierowników Wydzia³u Narzêdziowego
p.p Miros³awa Turka i W³adys³awa Neczaja
uzyska³em zgodê na ca³¹ akcjê. Du¿e puszki

po farbie zosta³y ³adnie pomalowane, kolega
plastyk-amator Grzesiu Mielniczek
wykona³ kilka plakatów reklamowych,
które zosta³y wywieszone na bramkach
g³ównych wydzia³u. Puszki zaœ ustawiono
przy kasach, na wszystkich czterech
wydzia³ach. Nie ka¿dy jednak wówczas by³
zorientowany w temacie WOŒP jak i samego
Owsiaka .Spo³eczeñstwo by³o bardzo ostro¿ne i chyba nieufne. Uzbierana 9 stycznia
1993 r. suma by³a tak niska, ¿e ju¿ jej nawet
nie pamiêtam. Wys³a³em j¹ jednak na konto
Orkiestry.
Jakie¿ by³o moje zdumienie gdy któregoœ
marcowego dnia otrzyma³em bia³¹ kopertê
ostemplowan¹ dwoma piecz¹tkami. Jedna
z napisem: Komitet do Spraw Radia i Telewizji. Druga: Zespó³ Polskiego Radia.
W œrodku - podziêkowania dla mnie od samego
Jurka. Plakaty i listy przechowujê na pami¹tkê.
Takie to by³y - pierwsze koty za p³oty po
chojnowsku.
Obecnym organizatorom Fina³u WOŒP
i rzeszy wolontariuszy ¿yczê wszystkiego
dobrego SIEMA!!
Gramy do koñca œwiata i o jeden dzieñ d³u¿ej.
Piotrek Misikiewicz
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„Kiedy œmieje siê dziecko œmieje siê ca³y œwiat”
- to has³o przewodnie tegorocznej akcji miko³ajkowej, organizowanej przez Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie.

U

czniowie PZS po raz kolejny zorganizowali akcjê zbiórki
pieniêdzy na paczki miko³ajkowe dla dzieci z Domu Pomocy
Spo³ecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Œwiebodzicach.
Podczas koncertu charytatywnego m³odzi artyœci pokazali swoje talenty,
które oczarowa³y i zachwyci³y widowniê. Organizacj¹ koncertu zaj¹³
siê Samorz¹d Uczniowski Technikum Ekonomicznego i Hotelarskiego pod opiek¹ pani Magdaleny Wiszniowskiej. Fundusze ze sprzeda¿y biletów zosta³y przeznaczone na paczki miko³ajkowe, z którymi
pojechaliœmy do ch³opców, mieszkaj¹cych w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Œwiebodzicach.
Nasza wyprawa rozpoczê³a siê w poniedzia³ek 5 grudnia. Podró¿
mija³a w nerwowej atmosferze, jeszcze ostatnie próby do wystêpu,
jaki przygotowali m.in. uczniowie Technikum Ekonomicznego.
Wszyscy zastanawialiœmy siê równie¿, jak przebiegnie nasze spotkanie
z podopiecznymi w Œwiebodzicach.
Nie wiedzieliœmy czego mamy siê spodziewaæ. Jednak kiedy dojechaliœmy na miejsce, zostaliœmy bardzo ciep³o przyjêci i nastroje od razu
siê poprawi³y.
Publicznoœæ zaczê³a siê gromadziæ i zapanowa³a przyjemna atmosfera.
Wszystkie stresy i k³opoty nagle odesz³y, a w g³owach pozosta³y
jedynie jasne spojrzenia oraz cudowne uœmiechy. Te dzieci maj¹ niesamowit¹ moc. Potrafi¹ w jednej chwili pokazaæ, jak mo¿na cieszyæ siê
z obecnoœci drugiej osoby, jak zaufaæ cz³owiekowi i udowodniæ mu,
¿e czas poœwiêcony na wspóln¹ zabawê i rozmowê to czas wykorzystany w najlepszy z mo¿liwych sposobów.
Przedstawienie, jakie przygotowali uczniowie PZS, bardzo siê podoba³o. Nie by³ to jednak koniec atrakcji, poniewa¿ przywieŸliœmy ze
sob¹ goœcia specjalnego, którym by³ Miko³aj. Obdarzy³ on
wspania³ymi prezentami wszystkie dzieci, które mog³y przy tej okazji
pochwaliæ siê znajomoœci¹ piêknych wierszy czy piosenek.

Po po¿egnaniu goœcia specjalnego ch³opcy wraz ze swoimi opiekunami
oprowadzili nas po oœrodku. Kiedy trafiliœmy do bawialni, ka¿dy
z nich pokazywa³ nam swoje ulubione bajki i zabawki. I tak mieliœmy
okazjê wybudowaæ ca³e miasteczko z klocków czy obejrzeæ przygody
Krecika.
Po zabawie Siostry zaprosi³y nas na poczêstunek. Siedzieliœmy razem,
a jedna z nich opowiada³a historie ch³opców, którzy znaleŸli siê w tym
oœrodku. Opiekunki opowiada³y równie¿ o postêpach w leczeniu i o tym
jacy ich podopieczni s¹ dzielni podczas rehabilitacji. To by³ wspania³y
dzieñ. Na koniec, w ramach podziêkowañ, ka¿dy z nas dosta³
piêknego kwiatka, wykonanego przez wychowanków oœrodka. Pola³y
siê ³zy wzruszenia. W drodze powrotnej panowa³ nastrój zadumy. Ten
dzieñ da³ nam wiele do myœlenia, a Ci ch³opcy wiele nas nauczyli.
Wydaje nam siê, ¿e jest to lekcja, której nigdy nie zapomnimy, a PZS
w Chojnowie bêdzie wspiera³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach i co roku uczniowie naszej szko³y bêd¹ przyje¿d¿ali tam z Miko³ajem.
Natalia Kapral i Ewa Germanowicz
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Dziêkujemy ludziom dobrej woli
za wsparcie naszej akcji:
Handel Odzie¿¹ Joanna A. Wêgierska, Alwa Sklep Spo¿ywczy Ewa Chorap, PHU Wies³awa Macowicz, Sklep
z Odzie¿¹ U¿ywan¹ Szafa Anna Paszkowska, Sklep SMYK,
Sklep Sportowo-Turystyczny Jan i Zenon Rudziak, Sklep
Przemys³owy Zdzis³aw Bijak, P.H.U. Pawe³ Giersok,
Niebieski Parasol, El¿bieta Psich BUTIK, NIEZAPOMINAJKA
Sklep z odzie¿¹ u¿ywan¹, Sklep Wielobran¿owy El¿bieta
Gdula, Zak³ad Produkcyjno-Handlowy, U BORKA Zbigniew
Borkowski, P.H. AHAII Jerzy Ruta Stacja Demonta¿u Pojazdów,
Zak³ad Tapicerski, Sklep Wielobran¿owy-Przemys³owy
Barbara Wiêcek, Kret i S-ka Tadeusz Kret, Przedsiêbiorstwo
Handlowo-Us³ugowe Ma³gorzata Sajnóg, PPU Narzêdziowiec Sp. z o.o., Auto-Handel Krzysztof Fedorowicz,
Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o. o., Sklep Przemys³owy Metalik Maria Dymin, Poœrednictwo Ubezpieczeniowe Ewa Siwka, P.H.U. Claudia Robert Oleœ, Lamberta
Sp. z o. o., Firma Us³ugowo-Handlowa Anna Kozerska,
Hurtownia Elektrotechniczna KLARYS Ryszard K³apciñski,
Adam Kopciñski ADOM, Prywatny Gabinet Stomatologiczny let. dent. Ewa Gabrek-Kryñska, Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe OSKAR Jerzy Uziêb³o,
Al-Mar Alicja Marciniec, GIGANET Hermanowicz-Koœciuk,
Sklep RTV AGD Dorota Wróbel, DOLZAMET Sp. z o.o.,
El¿bieta Burzmiñska, Poœrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Wiktor Sadowski, Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Us³ugowe Ryszard Sigiel, Sklep ZoologicznoWêdkarsko-Sportowy Daniel Mosiewicz, ELTIS Salon
Fryzjerski Agnieszka Metanowska, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Dziedzinie Stomatologii
Ogólnej lek. dent. Anna Aleksander, Salon Fryzjerski Alicja
Koz³owska, Korba Zdzis³aw Firma Handlowo-Produkcyjna
KORBA, PHU GB mgr Bart³omiej Giersok, Poznar, Blacharstwo Lakiernictwo Handel Jan Kawka, Studio Multimedialne Rivendell Justyna Piróg, Zak³ad Fryzjerski Damski
Zofia Szpatowska, PPHU MARTOL-PLUS Sajewicz Urszula,
Marta Rabanda, Stacja Paliw Chojnówka Sp. z o. o., Salon
Meblowy „INA”, Studio Fotograficzne Tadeusz Bijak.
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Œwietlicowe spotkanie z kolêd¹
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 19 grudnia w œwietlicy szkolnej
odby³o siê pierwsze „Œwietlicowe spotkanie z kolêd¹” dla uczniów
z klas I-III. Pani Dorota Chopkowicz wraz ze swoj¹ grup¹ z klas I
zaprosi³a do wspólnego biesiadowania z kolêd¹ dzieci z naszej szko³y
i zaproszonych goœci. Wystêpuj¹cy w tym dniu przed publicznoœci¹
uczniowie SP nr 4 zaprezentowali swoje umiejêtnoœci wokalno-muzyczne,
które na co dzieñ szkol¹ w Spo³ecznym Ognisku Muzycznym w Chojnowie
pod kierunkiem p. Ró¿y Paku³y i p. Agaty Koziar. Uroczystoœci
wymiar duchowy nada³ ks. Jaros³aw Górecki, który symbolicznie
podzieli³ siê ze wszystkimi op³atkiem. Uczniowie z du¿ym wdziêkiem
i zaanga¿owaniem prezentowali przygotowane kolêdy, wygrywaj¹c je
na gitarze i keyboardzie oraz wyœpiewuj¹c je, za co gromko i szczerze
byli oklaskiwani.

Dope³nieniem uroczystoœci by³y ciep³e ¿yczenia Dyrektora Szko³y SP
nr 4 p. El¿biety Borysewicz, która zachêca³a dzieci do gry na instrumentach muzycznych i rozwijania talentów, bo przecie¿ SP nr 4, jest
Szko³¹ Odkrywców Talentów. W podziêkowaniu za wspólne kolêdowanie i mi³¹ przedœwi¹teczn¹ atmosferê wszyscy udali siê na ma³y,
s³odki poczêstunek.
Serdeczne podziêkowania za pomoc w realizacji „Spotkania z kolêd¹”
w œwietlicy SP nr 4 Dyrektor Spo³ecznego Ogniska Muzycznego p. Ró¿y
Pakule i p. Agacie Koziar oraz wszystkim wystêpuj¹cym uczniom
w koncercie.
D. Ch.

Gimnazjaliœci - przedszkolakom My ju¿ wiemy jak dbaæ o zdrowie
Przedœwi¹teczny czas to najczêœciej
gor¹czkowa bieganina zwi¹zana
z przygotowaniami do Wigilii,
ale bywa te¿, ¿e jest to dobry
moment na mi³e spotkania w gronie przyjació³.
We wtorek, 20 grudnia w godzinach
przedpo³udniowych, uczniowie
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika wraz z opiekunami zawitali do miejskich przedszkoli
z przedstawieniem ,,Kopciuszek”.
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Bajka bardzo spodoba³a siê przedszkolakom. Na sali panowa³a idealna cisza i maluchy z przejêciem
œledzi³y losy Kopciuszka. Bra³y
równie¿ czynny udzia³ w przedstawieniu, gdy przymierza³y pantofelek i gdy wró¿ka dotyka³a
ich swoj¹ czarodziejsk¹ ró¿d¿k¹.
Po przedstawieniu rozleg³y siê brawa i s³owa „dziêkujemy, dziêkujemy”. Na zakoñczenie wizyty, na
rêce pañ dyrektorek obu przedszkoli, zosta³y przekazane bajki,
zebrane w czasie akcji ,,Ksi¹¿ka
dla Malucha’’, któr¹ zorganizowa³a biblioteka szkolna.
W przedstawieniu wziêli udzia³
uczniowie klas III: Paulina Zjawin,
Katarzyna Ob³ój, Magdalena Œwiês,
Justyna Kondzio³ka, Amanda Prostek, Karolina Oporska, Damian
Gierasimczyk i Pawe³ Wudecki.
Nad ca³oœci¹ czuwa³y Panie Krystyna Brejan i Dorota Kamiñska.
K. B.

15 grudnia w Gimnazjum Nr 1
klasy II d i III b podsumowa³y pierwsz¹ czêœæ projektu „Szanuj zdrowie nale¿ycie”. Uczestnicy przedsiêwziêcia pracowali od wrzeœnia
w trzech tematycznie zró¿nicowanych grupach. Jedni zapoznali
siê z tematyk¹ zdrowego ¿ywienia przygotowali prelekcjê na temat
wartoœciowych produktów ¿ywieniowych, poinformowali o szkodliwoœci konserwantów i ¿ywnoœci
przetworzonej. Drudzy skupili siê
na kulturze fizycznej i czynnym
wypoczynku, udowadniaj¹c, ¿e
jest on niezbêdny do dobrego rozwoju m³odego organizmu. Ostatnia grupa potwierdzi³a, ¿e uzale¿nienia od tytoniu, alkoholu, narkotyków s¹ pu³apk¹ w naszym ¿yciu.
Wszystkie zespo³y podsumowa³y
swoje przygotowania tworz¹c wspólnie „Dekalog zdrowia” i ³añcuch
deklaracji prozdrowotnej.
Projekt skierowany by³ do kl. I i II
gimnazjum. Dla nich to przygotowano stó³ pe³en obfitoœci, promuj¹cy
zdrowe ¿ywienie. Z myœl¹ o nich
i dziêki sponsorom zaproszono
uczniów i nauczycieli do zjedzenia drugiego œniadania, na które

sk³ada³y siê: kubek soku, œwie¿a
bu³ka i jab³ko.
Na spotkaniu z klasami uczestnicy
projektu rozdawali opracowane
przez siebie ulotki, odczytywali ciekawostki zwi¹zane z tematyk¹
prozdrowotn¹. Opiekunki klas p. K. Dominiak i p. E. Wo³oszyn
zapozna³y goœci z celowoœci¹ i przebiegiem prac w przedsiêwziêciu,
a wspó³pracuj¹ca z nimi pielêgniarka B. Paw³owska uœwiadomi³a zebranym jak wartoœciowe i wa¿ne
jest drugie œniadanie. Projekt spotka³ siê z du¿¹ aprobat¹ uczniów i nauczycieli. Da³y siê s³yszeæ g³osy,
¿e móg³by siê powtórzyæ, bo „..i ³adnie by³o i œniadanko smaczne”.
Po œwiêtach dalszy ci¹g nowych
zadañ. Pracowaæ bêdziemy nad motywem zdrowia w kulturze. Dziêkujemy za sympatyczny odbiór szkolnej inicjatywy, a naszym sponsorom za wsparcie w jej realizacji.
Do us³yszenia Kl. II d i III b
wraz z wychowawcami
Szczególne podziêkowania dla sponsorów: p. Kupczyka - w³aœciciela piekarni „Kupczyk”, p. K. Baszczyna
- w³aœciciela sadów w Bia³ej, Rodziców kl. II d i kl. III b
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OG£OSZENIA
DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom po kapitalnym
remoncie, pow. 164 m2, gara¿,
poddasze do zagospodarowania,
2 du¿e tarasy, 4 pokoje, kuchnia, 2 ³azienki, garderoba, pokój
wypoczynkowy z saun¹. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie Ip., w kamienicy blisko centrum, pow. 36 m2,
wymienione okna, ogrzewanie
gazowe z piecem dwufunkcyjnym. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 664-465-996
lub 668-171-811.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze, ul. Gen. Maczka, pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 660-745-539 lub 608-287-451.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul. Kiliñskiego, 3 pokoje,
³azienka, wc osobno, IIIp., cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel.
699-919-473.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 62 m2, 2 pokoje, Ip. w kamienicy. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip., ciep³e, œrodkowe +
gara¿, cena 65 tys. z³ - do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Zamieniê mieszkanie komunalne na IIIp. W centrum miasta
o pow. 60 m2, do remontu na
2.pokojowe. Wiadomoœæ:
tel. 516-994-364.
Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie 897 m2, 887 m2, 1.104 m2, 935 m2.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Inne
Pilnie sprzedam lub wynajmê
gara¿ przy ul. Parkowej (nowy)
w ci¹gu gara¿y. Wiadomoœæ:
tel. 607-922-406.
Sprzedam przyczepê campingow¹ Burstner, 1995 r., 3908,
³azienka, lodówka, zlewozmywak,
ogrzewanie gazowe, przedsionek
2+1, d³. 4,25 m, z hakiem, 900 kg,
stan b. dobry, cena 5.500 z³.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-81-92 lub
502-827-186.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkañców budynku przy ul. Witosa 4-6, na najem lokalu
u¿ytkowego: Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Witosa 4-6 o powierzchni - 11,88 m2.
Przetarg ograniczony jest do mieszkañców budynku Nr 4-6 przy ul. Witosa w Chojnowie, posiadaj¹cych
tytu³ prawny do lokalu, poniewa¿ dzia³ka znajduje siê w podwórzu budynku mieszkalnego Nr 4-6 przy
ul. Witosa. Osoby zamierzaj¹ce uczestniczyæ w przetargu powinny zg³osiæ pisemne uczestnictwo w przetargu
w terminie do 20.01.2012 r. W sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6) z dopiskiem na
kopercie „Przetarg - gara¿ ul. Witosa 4-6”.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniu 23.01.2012 r.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za l m2 powierzchni u¿ytkowej, netto, wynosi 4,00 z³
+ podatek VAT 23%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25.0112.2012 r. o godz. 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy l - 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 l, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu)
w terminie do dnia 23.01.2012 r. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej 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 09.01.2012 r. do 20.01.2012 r. 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 pod numerem 076 818-6681. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
UCHWA£A NR XII/53/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr LVI/231/10
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 wrzeœnia 2010 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci
(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. W uchwale Nr LVI/231/10 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 30 wrzeœnia 2010r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od nieruchomoœci (Dziennik Urzêdowy Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 14 paŸdziernika
2010r. Nr 192, poz. 2905, zm.: 2011r. Nr 26,
poz. 315) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - 4,27 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej,”.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 lipca 2011 roku oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez
rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie i og³oszenie w “Gazecie
Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- styczeñ - grudzieñ 2012
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
05.02.2012, 18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012,
24.06.2012, 05.08.2012, 09.09.2011, 21.10.2012,
25.11.2012, 26.12 2012.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
ósmy 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:

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301: 08.01.2012,
19.02.2012, 01.04.2012, 01.05.2012, 03.06.2012,
08.07.2012, 15.08.2012, 23.09.2012, 01.11.2012,
09.12.2012, 01.01.2013.

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 15.01.2012,
26.02.2012, 08.04.2012, 03.05.2012, 07.06.2012,
15.07.2012, 19.08.2012, 30.09.2012, 04.11.2012,
16.12.2012.

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 22.01.2012,
04.03.2012, 09.04.2012, 06.05.2012, 10.06.2012,
22.07.2012, 26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012,
23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 29.01.2012, 11.03.2012,
15.04.2012, 13.05.2012, 17.06.2012, 29.07.2012,
02.09.2012, 14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.

6. Apteka Intermarche:

06.01.2012, 12.02.2012,
25.03.2012, 29.04.2012, 27.05.2012, 01.07.2012,
12.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012, 02.12. 2012,
30.12.2012.
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz
17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz
17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych czynna
jest apteka w Intermarche - w soboty
do godz. 20, a w niedziele do godz. 18

Biuro
Pomocy Prawnej
"Lexunica"

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 8 lutego 2012 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 lutego 2012 r.
na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 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 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê
uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 lipca 2010 r.,
drugi 29 wrzeœnia 2010 r., trzeci 21 grudnia 2010 r., czwarty 9 marca 2011 r., pi¹ty 25 maja
2011 r., szósty 23 sierpnia 2011 r., siódmy 9 listopada 2011 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.

Aneta Soliñska
ul. Wroc³awska 4/1
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SKLEP I HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
"KLARYS" W CHOJNOWIE, UL. KOŒCIUSZKI 28, ZAPRASZA
CZYNNE:
PON - PT 8.00 - 17.00
SOBOTA 8.00 - 13.00

POLECAMY: ARTYKU£Y ELEKTROTECHNICZNE,
MATERIA£Y INSTALACYJNE

***

NA MIEJSCU DZIA£A SKLEP
NARZÊDZIOWY "U KAROLINY"
TELEFON: 604-136-599
E-MAIL: klarys@onet.eu
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