Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Dni Chojnowa 2009

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* Prace przy budowie basenu przebiegaj¹
wed³ug harmonogramu. Obecnie trwaj¹ roboty
przy zbrojeniu stropu nad pierwszym piêtrem
p³ywalni, za kilka dni czêœæ obiektu zostanie
zadaszona;

rozmaitoœci

Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 czerwca
2009 r. Nr 70/2009.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 28.07.2009 r.

Na remont klatek schodowych
ChZGKiM informuje mieszkañców zainteresowanych remontem - odnowieniem klatki
schodowej lub drzwi frontowych, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ otrzymania niezbêdnych materia³ów do planowanych prac. W powy¿szej
sprawie nale¿y kontaktowaæ siê telefonicznie
pod numerem (076) 8188370 wew. 10 lub osobiœcie z kierownikiem oddzia³u budynków
mieszkalnych - ul. Drzyma³y 30, pokój nr 6,
p. Henryk Kuliniak.

Po wyborach
* na ul. Okrzei dobiegaj¹ koñca prace przy
budowie sieci wodoci¹gowej. Wykonawca
przygotowuje siê do pod³¹czenia sieci do
sieci miejskiej;
* 19 czerwca, zgodnie z umow¹ rozpoczynaj¹
siê prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie Szko³y Podstawowej nr 3;
* zakoñczono renowacjê nawierzchni kortów
na terenie KS Chojnowianka, kolejnym etapem prac bêdzie wykonanie ogrodzenia,
dojazdu oraz chodnika wzd³u¿ kortu;

Mamy ju¿ swoich pos³ów do Europarlamentu.
U¿ywaj¹c s³owa „swoich” rozumieæ nale¿y
polskich, bo bior¹c pod uwagê frekwencjê
w tegorocznych wyborach „swoich” ma niewielki procent g³osuj¹cych. Chojnów nieco
odstawa³ od œredniej krajowej w tej kwestii.
Na 11744 uprawnionych, do siedmiu lokali
wyborczych w naszym mieœcie uda³o siê
2186 mieszkañców, co daje 18,61%. Czy taki
odsetek mo¿na uznaæ za g³os spo³eczeñstwa?
- pytanie z gatunku retorycznych.
Chojnowianie oddali najwiêcej g³osów na kandydata Platformy Obywatelskiej Piotra Borysa
(464 g³osy), o 48 g³osów mniej mia³ kolejny
kandydat PO Jacek Protasiewicz (416 g³osów),
na trzeciej pozycji uplasowa³a siê Lidia Geringer
de Oedenberg z SLD-UP (268 g³osów).

* rozstrzygniêto przetarg na przebudowê sieci
wodno-kanalizacyjnej w rynku i przyleg³ych
ulicach.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 16.06.2009 r. do 07.07.2009 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy w budynku po³o¿onym przy ul. Wojska
Polskiego 17 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
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Z sonda¿y jednak wynika, ¿e w tym roku
g³osuj¹cych by³o wiêcej ni¿ 5 lat temu, kiedy
wybieraliœmy europos³ów po raz pierwszy.
Zainteresowanych szczegó³ami wyborów
odsy³amy na strony internetowe Pañstwowej
Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl
Okrêg nr 12 (woj., dolnoœl¹skie i opolskie):
4 mandaty: PO - 3, PiS - 1, SLD-UP - 1
Eurospo³owie: Piotr Borys (PO), Danuta
Jaz³owiecka (PO), Jacek Protasiewcz (PO),
Ryszard Legutko (PiS), Lidia Geringer de
Oedenberg (SLD-UP)

Powia³o groz¹
Kilkanaœcie minut rzêsistego deszczu wystarczy³o, ¿eby w kilku miejscach miasta, ulice
zamieni³y siê w rw¹ce potoki, a nawet, jak
w przypadku ul. Sikorskiego, w nieprzejezdne akweny.
Œrodowe popo³udnie 9 czerwca zaskoczy³o
niecodzienn¹ ulew¹. Dzieñ by³ parny, ale nikt
chyba nie spodziewa³ siê takiego zjawiska z nieba la³o siê jak z cebra, a na ziemiê obok
ciê¿kich kropli spada³ grad wielkoœci dorodnej czereœni. Ulewa by³a krótka, ale zd¹¿y³a
przestraszyæ wielu, no i zostawi³a po sobie
„ba³agan”.
Stra¿ Po¿arna wyje¿d¿a³a tego dnia kilkakrotnie, g³ównie do pompowania zalanych pomieszczeñ. Tak by³o m.in. na ul. Legnickiej
czy Fabrycznej gdzie woda wdar³a siê do
piwnic, na ul. £u¿yckiej zala³a te¿ biura PKS.
Silny wiatr towarzysz¹cy ulewie powali³ kilka
drzew na terenie gminy. Na szczêœcie wiêkszych strat nie odnotowano, a ju¿ oko³o
godziny 18 wszelkie szkody zosta³y usuniête.

Op³aty na nekropolii
Frekwencja w Polsce, jak w ca³ej Europie,
mizerna - czytamy w politycznym salonie 24.
Du¿a w tym zas³uga samych instytucji Europejskich - przeciêtny Europejczyk postrzega
Parlament Europejski jako urzêdnicz¹
abstrakcjê, a o Europos³ach wie co najwy¿ej
ile otrzymuj¹ diety. Nie wiemy, czym dok³adnie zajmuje siê Parlament Europejski, na co
ma najwiêkszy wp³yw, o czym decyduje, i najwa¿niejsze - w jaki sposób wp³ywa na nasze
¿ycie. Szkoda, bo to jedyny urz¹d administracji Unijnej, którego kszta³t, w drodze wyborów, okreœlaj¹ od pocz¹tku do koñca sami
obywatele Unii Europejskiej.

Z dniem 1 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie rozpoczêto likwidacjê
zaniedbanych grobów. Administracja cmentarza przypomina w zwi¹zku z tym osobom
opiekuj¹cym siê mogi³ami zmar³ych o obowi¹zku op³aty za miejsce na nastêpne 20 lat.
Nieuregulowanie tej op³aty bêdzie traktowane jako zgoda na likwidacjê grobu.

Parasol dziêkuje
Od 9 czerwca 2006 roku Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” prowadzi³o zbiórkê publiczn¹ sprzeda¿y cegie³ek
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Chojnowskie rozmaitoœci
“Za dobrych czasów liczy³em wakacje wed³ug iloœci ognisk,
liczy³em wakacje wed³ug iloœci nocy przespanych pod namiotem”
Jan Pawe³ II

Weso³ych, s³onecznych i bezpiecznych wakacji,
mi³ego wypoczynku i uœmiechu na co dzieñ
oraz szczêœliwego powrotu do szko³y
wszystkim pracownikom oœwiaty
¿yczy
Prezes Oddziia³u ZNP
P w Chojnowiie
Ewa Wiiêcek

wartoœciowych. 21 maja tego roku zbiórkê
zakoñczono. W przeci¹gu tych trzech lat
wielu mieszkañców wspar³o dzia³alnoœæ
placówki, za co dyrekcja, personel
i podopieczni serdecznie dziêkuj¹.

Finis coronat opus
- Koniec wieñczy dzie³o…
O tym przekonaj¹ siê uczniowie klasy II a cz³onkowie zespo³u „Or³y” - z Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie dopiero 26.09.2009 roku w warszawskim Pa³acu Kultury i Nauki. To w³aœnie tu odbêdzie siê fina³ siódmej edycji ogólnopolskiego programu „Tesco dla szkó³”. Tegoroczna akcja przyjê³a formu³ê ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Dbajmy o œrodowisko - to takie proste”. Uczniowie pod opiek¹ nauczycielki chemii pani Ma³gorzaty Potacza³y opracowali
w³asny, ciekawy, wspieraj¹cy dzia³ania na
rzecz ochrony œrodowiska w swojej okolicy
projekt pod nazw¹ „Ka¿dy wie, co zrobiæ

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie,

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

****
konsultant ds.dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30-18.30
GAZETA CHOJNOWSKA NR 12/699

z ZSEE!!!” Przes³ali pracê konkursow¹
obejmuj¹c¹ sprawozdanie i prezentacjê
multimedialn¹ i… Wysi³ki zosta³y nagrodzone!!! Uczniowie Gimnazjum nr 2 s¹ jedynym gimnazjum z terenu Dolnego
Œl¹ska, które jako jedno spoœród 16. z ca³ej
Polski stanie w szranki podczas rozgrywek
fina³owych.
Dumni z gimnazjalistów trzymamy za nich
kciuki we wrzeœniu!!!

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gara¿owym o pow. u¿ytkowej 334,18 m2 oraz ruinami
budynku magazynowego, po³o¿onej przy
ul. Koœciuszki 28B w Chojnowie (teren by³ej
Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska),
oznaczonej numerem geodezyjnym 454/5
o pow. 2617 m2, wpisanej w ksiêdze
wieczystej Nr 14654.
Cena wywo³awcza – 152.000,00 z³.
Wadium - 30.400,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿
w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie
sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹
inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako
us³ugi z preferencj¹ dla us³ug komercyjnych.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu
zawartymi na czas nieoznaczony z 3-miesiêcznym okresem wypowiedzenia. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 lipca 2009 r.
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne
dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ do dnia 14 lipca 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siêz 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¿ 1.520,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062000
0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Kadrowy kwartet?!
M³odzi zawodnicy Chojnowianki
s¹ na celowniku trenerów ro¿nych reprezentacji w Dolnoœl¹skim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Bart³omiej Paliñski, Karol Turczyñski, Przemys³aw Zatwarnicki, Damian Tucholski otrzymali powo³ania na konsultacje
reprezentacji okrêgu legnickiego. Wy¿ej wymienieni pi³karze prowadzeni s¹ przez trenera
Micha³a Grz¹dkowskiego. Ich
dobra postawa na boiskach ligowych zosta³a dostrze¿ona przez
koordynatora reprezentacji okrêgu legnickiego, który postanowi³
zaprosiæ ich do Legnicy na mecz
kontrolny. M³odzi, obiecuj¹cy
gracze z rejonu legnickiego
zmierzyli siê z trampkarzami
Konfeksu Legnica. Niestety, kadrowicze ulegli w tym spotkaniu 1:0, jednak chojnowianie
wypadli bardzo dobrze.
G³êboko wierzymy w to, ¿e pójd¹ œladami innego naszego zawodnika Chojnowianki - Kuby
Grz¹dkowskiego i awansuj¹ do kadry Dolnego Œl¹ska.
P.S.

Wa¿ne informacje ZUS
Zwolnienia lekarskie kontrolowane
Legnicki Oddzia³ ZUS w 2008 r. obni¿y³
lub cofn¹³ wyp³aty œwiadczeñ z ubezpieczenia
chorobowego na blisko milion - 978 tys. z³.
Jest to rezultat kontroli prawid³owoœci (zasadnoœci) orzekania o czasowej niezdolnoœci
do pracy oraz wykorzystania zwolnieñ
lekarskich. W I kwartale roku 2009 Oddzia³
obni¿y³ lub cofn¹³ wyp³aty œwiadczeñ na
kwotê 420 tys. z³.
Kontrolê orzekania o czasowej niezdolnoœci
do pracy wykonuje lekarz orzecznik ZUS
(o tak¹ kontrolê mo¿e wyst¹piæ do ZUS
tak¿e pracodawca), kontrolê prawid³owoœci
wykorzystania zwolnieñ lekarskich wykonuje
ten kto p³aci zasi³ek (czyli ZUS lub zak³ad
pracy). Mo¿liwoœæ weryfikowania zasadnoœci zwolnieñ i kontroli prawid³owoœci ich
wykorzystania wynika z ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.).
Wykonuj¹cy kontrolê zasadnoœci orzekania
o czasowej niezdolnoœci lekarz orzecznik
ZUS mo¿e: przeprowadziæ badanie lekarskie ubezpieczonego, skierowaæ go na specjalistyczne badanie, zleciæ wykonanie badañ
pomocniczych lub za¿¹daæ od lekarza wystawiaj¹cego zaœwiadczenie lekarskie dokumentacji medycznej ubezpieczonego. Badania
ubezpieczonego odbywaj¹ siê na koszt ZUS.
W ca³ej Polsce w 2008 r. Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych przeprowadzi³ 250,7 tys. takich
badañ kontrolnych w zakresie prawid³owoœci
orzekania o czasowej niezdolnoœci do pracy.
Od stycznia 2008 r. do koñca I kwarta³u
2009 r. przeprowadzono 2946 badañ. W ich
efekcie, 291 osobom wydano decyzje wstrzymuj¹ce dalsz¹ wyp³atê zasi³ku chorobowego. Natomiast w przypadku 546 osób
wydano orzeczenia o potrzebie rehabilitacji
leczniczej.
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£¹cznie w Oddziale ZUS w Legnicy kwota
obni¿onych i cofniêtych œwiadczeñ pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa od 2008 r. do koñca I
kwarta³u 2009 r. wynios³a 1 mln 398 tys. z³.

Us³ugi ZUS dostêpne
na platformie ePUAP
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych podpisa³y porozumienie dotycz¹ce
œwiadczenia us³ug ZUS za poœrednictwem
platformy ePUAP.
Jest to kolejny krok maj¹cy na celu u³atwienie obywatelom za³atwianie spraw urzêdowych przy wykorzystaniu platformy ePUAP.
Porozumienie umo¿liwia osobom posiadaj¹cym certyfikat kwalifikowany z³o¿enie
w ZUS za poœrednictwem ePUAP nastêpuj¹cych dokumentów:
·
wniosek p³atnika sk³adek o wydanie
zaœwiadczenia o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek (ZUS-EWN),
·
wniosek p³atnika sk³adek o zwrot nadp³aconych sk³adek (ZUS-EZS),
·
zg³oszenie reklamacji do informacji
o stanie konta osoby ubezpieczonej
(ZUS-ERU),
·
wniosek ubezpieczonego o wydanie
zaœwiadczenia o zg³oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ),
·
wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru sk³adek
(30-krotnoœæ) (ZUS-EPW).
Nie trzeba traciæ czasu na wizytê w urzêdzie
i stanie w kolejkach. Klient nie ponosi tak¿e
op³at komunikacyjnych i pocztowych. Przekazanie wniosków jest dokumentowane
urzêdowymi poœwiadczeniami przed³o¿enia
i dorêczenia.
Powy¿sze us³ugi s¹ dostêpne w Internecie
tak¿e na stronie ZUS (http://eup.zus.pl).

Wszystko o…
Wspólnota Mieszkaniowa cz. V
W poprzednim artykule informowaliœmy, ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem jest podjêcie uchwa³y Wspólnoty Mieszkaniowej o powierzeniu zarz¹du.
Niepodjêcie uchwa³y w sprawie wyboru zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ bêdzie rodzi³o konsekwencje
w du¿ych wspólnotach mieszkaniowych (w takich,
w których lokali wyodrêbnionych wraz z lokalami
nale¿¹cymi do miasta jest wiêcej ni¿ 7), w³aœciciele
tych lokali maj¹ obowi¹zek podj¹æ uchwa³ê o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarz¹du.
Cz³onkiem zarz¹du mo¿e byæ wy³¹cznie osoba fizyczna
wybrana spoœród w³aœcicieli lokali lub spoza ich
grona. We wspólnotach, w których udzia³owcem jest
gmina, nie warto ograniczaæ siê do wyboru jednoosobowego zarz¹du. Zarz¹d powinien sk³adaæ siê z co
najmniej z grona dwóch, trzech osób, wœród ktorych
nie mo¿e zabrakn¹æ pracownika komunalnej jednostki
organizacyjnej w naszym przypadku ChZGKiM.
Œwie¿o upieczeni w³aœciciele dawnych lokali komunalnych mog¹ bowiem nie mieæ wystarczaj¹cego
doœwiadczenia i wiedzy w zakresie prawid³owego
zarz¹dzania budynkiem. Cz³onkowie wspólnoty nie
powinni w takiej sytuacji obawiaæ siê, ¿e wybieraj¹c
takie rozwi¹zanie przeka¿¹ monopol na administrowanie budynkiem jednostce miejskiej. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e zarz¹d lub poszczególni jego cz³onkowie
mog¹ byæ w ka¿dej chwili na mocy uchwa³y w³aœcicieli lokali zawieszeni w czynnoœciach lub odwo³ani.
Je¿eli zarz¹d w ogóle nie zosta³ powo³any lub pomimo
powo³ania nie wype³nia swoich obowi¹zków, narusza
zasady prawid³owej gospodarki.
W takim przypadku ka¿dy z w³aœcicieli mo¿e ¿¹daæ
ustanowienia zarz¹dcy przymusowego przez s¹d rejonowy w³aœciwy dla miejsca po³o¿enia danego budynku
(dla Miasta Chojnowa S¹d Rejonowy w Z³otoryi). S¹d
okreœli zakres uprawnieñ zarz¹dcy oraz nale¿ne mu
wynagrodzenie. Ustanowienia zarz¹dcy przymusowego
mo¿e ¿¹daæ równie¿ Miasto. Jest to dopuszczalne
jedynie wówczas, gdy w terminie dwóch lat od dnia
sprzeda¿y pierwszego lokalu w budynku komunalnym
(w którym liczba lokali jest wiêksza ni¿ 7), w³aœciciele
lokali nie dokonaj¹ wyboru zarz¹du ani nie powierz¹
zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ na podstawie umowy
zawartej w formie aktu notarialnego. Z³o¿enie takiego
wniosku przez miasto jest mo¿liwe wtedy, gdy samo
poprzez swój zak³ad komunalny w okresie ostatnich
2 lat sprawowa³o zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹
(budynkiem wspólnoty).
Wybrany przez w³aœcicieli lokali zarz¹d kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje j¹ na
zewn¹trz, a tak¿e w stosunkach miêdzy wspólnot¹,
a poszczególnymi w³aœcicielami lokali. Ma on prawo
podejmowania wszystkich czynnoœci w imieniu wspólnoty z wyj¹tkiem tych, które zosta³y okreœlone w ustawie
o w³asnoœci lokali jako przekraczajace zwyk³y zarz¹d.
Do podjêcia przez zarz¹d czynnoœci przekraczaj¹cych
zakres zwyk³ego zarz¹du potrzebna jest uchwa³a
w³aœcicieli lokali. Musi ona wyraziæ zgodê na dokonanie tej czynnoœci oraz udzieliæ zarz¹dowi pe³nomocnictwa do zawierania umów stanowi¹cych czynnoœci
przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du w formie
prawem przewidzianej.
Pojêcie czynnoœci zwyk³ego zarz¹du nie zosta³o zdefiniowane w przepisach prawa jednak bêd¹ to wszystkie
czynnoœci faktyczne, prawne i procesowe zwi¹zane
z administrowanym budynkiem.
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Baœniowe pasowanie z „Lataj¹cym kufrem”
Tradycyjnie uroczystoœæ Pasowania na Czytelnika odbywa siê corocznie na pocz¹tku czerwca,
w ramach obchodów „Dni Chojnowa”.
W tym roku, po raz szesnasty goœciliœmy przedszkolaków w sali kinowej MOKSiR-u, gdzie
wraz z rodzicami i opiekunami zostali zaproszeni
3 czerwca na baœniowe pasowanie. Rozpoczê³o
siê ono przedstawieniem w wykonaniu aktorów
ze Studia Ma³ych Form Teatralnych Scenografii
i Re¿yserii z Krakowa. Przedstawili oni adaptacjê
teatraln¹ baœni Hansa Christiana Andersena

pt. ”Lataj¹cy kufer”. Opowieœæ uczy, ¿e udawanie kogoœ, kim siê nie jest nie pop³aca, a nawet
za „niewinne” k³amstwa p³aci siê wysok¹ cenê.
Dalszy ci¹g uroczystoœci poprowadzi³ Su³tan
z dwiema uroczymi córkami. Po wspólnym - wraz
z dzieæmi - zaœpiewaniu piosenki pt. ”W Krainie
Baœni”, córki Su³tana zadawa³y zagadki zwi¹zane z bajkami i bibliotek¹ oraz przeczyta³y proœby
ksi¹¿ki i przyrzeczenie. Po tym wszystkim dopiero nast¹pi³ akt pasowania na czytelnika ka¿dego z przedszkolaków - na

scenie przez Su³tana z wielk¹ ksiêg¹. Bohaterowie spotkania otrzymali pami¹tkowe dyplomy i ksi¹¿eczki.
Mamy nadziejê, ¿e cyklem lekcji bibliotecznych
zakoñczonych tym bardzo uroczystym Pasowaniem na Czytelnika uda³o nam siê zachêciæ dzieci
do czytania i czêstego wypo¿yczania ksi¹¿ek,
i ¿e biblioteka bêdzie im siê kojarzy³a z miejscem
radosnym i bezpiecznym, gdzie s¹ mile widziane.
M.L.

Spontaniczni z predyspozycjami
Mam talent, to miejmy nadziejê, cykliczna
impreza chojnowskiego wydania popularnego
programu telewizyjnego.
Imprezê zorganizowali cz³onkowie chojnowskiego
chóru Skoranta w ramach programu „Razem
mo¿emy wiêcej” (ten sam projekt obejmowa³
wspólny taniec i œpiew podczas Dni Chojnowa czyt. str 6).
„Mam talent” po chojnowsku odby³ siê 1 czerwca
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
Swój udzia³ zg³osi³o 26 utalentowanych wykonawców ró¿nych dziedzin. By³y zatem wystêpy
wokalne, taneczne, kabaretowe, recytatorskie,
popisy akrobatyczne i ¿onglerskie.
Wszyscy mniej lub bardziej utalentowani swoje
prezentacje potraktowali z humorem, spontanicznie dziel¹c siê pasj¹ do w³asnej czy te¿
zapo¿yczonej twórczoœci artystycznej.
Ich emocje udziela³y siê publicznoœci - na widowni
aplauz, rytmiczne podrygi, ogólny entuzjazm
i sympatia dla wykonawców. Klimat, ujmuj¹c
swobodnie, piknikowy i chyba wszystkim o to
chodzi³o. Nie wa¿ne przecie¿, ¿e ktoœ zapomnia³ na chwilê tekstu, nie wa¿ne, ¿e ktoœ inny
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gubi³ melodiê, albo z r¹k wypada³y ¿onglowane
przedmioty… Ka¿dy pojawiaj¹cy siê na scenie,
wykaza³ siê odwag¹, a tê cechê nie ka¿demu mo¿na przypisaæ.
Nie by³o tu rywalizacji, walki o tytu³y. Czysta
zabawa i przyjemnoœæ, tak dla wykonawców jak
i dla publicznoœci.
I o to chyba chodzi³o. Czy w przysz³ym roku
bêdzie kolejna edycja? Mamy nadziejê, ¿e tak,
bo talentów ci w naszym grodzie dostatek!
eg
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Dni Chojnowa 2009
Dni Chojnowa 2009 i towarzysz¹cy im VII Festiwal Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego przesz³y do historii. Impreza doceniona
przez Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego zosta³a, po raz pierwszy,
ujêta w tegorocznym kalendarzu Dni Dolnego Œl¹ska.

Za tym posz³a szeroko zakrojona promocja i wsparcie finansowe.
Chojnowianom jednak zachwalaæ festiwalu nie trzeba i 6 czerwca
w centrum miasta zjawi³o siê wielu mieszkañców. Na miejskie œwiêto
przyszli ci, którym niestraszny ch³ód i si¹pi¹cy z nieba deszcz, bo co
tu du¿o pisaæ – pogoda zupe³nie nie s³u¿y³a festynowej zabawie.
Mimo to atrakcji by³o wiele i ka¿dy móg³ z wielogodzinnego programu wybraæ coœ dla siebie.

Razem mo¿emy wiêcej
Krótko przed oficjalnym otwarciem Dni Chojnowa, mieszkañcy
wziêli udzia³ w projekcie pod nazw¹ Razem Mo¿emy Wiêcej, w jaki
zaanga¿owa³y siê chojnowskie szko³y i chór „Skoranta”.
M³odzie¿ z SP3, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 uczy³a prostego
uk³adu tanecznego, który wspólnie odtañczono do „We Will Rock You”
czyli „poruszymy was” legendarnej grupy Queen. I poruszyli - efekt
by³ znakomity.

Korowód
Tradycyjnie ju¿ oficjalne otwarcie Dni Chojnowa inauguruje korowód.
Kilkuset uczestników w kolorowych strojach, z balonami, kwiatami
i przeró¿nymi rekwizytami maszeruje z pl. Zamkowego ulicami rynku,
wype³niaj¹c w koñcu parking w centrum, wielobarwnym t³umem.

W tym roku korowód prowadzi³a „Kapela z ul. Hutniczej”. Otwiera³y
go przedszkolaki, za nimi szko³y podstawowe, gimnazja i, po raz pierwszy, klasy œrednie Powiatowego Zespo³u Szkó³. W korowodzie szli
tak¿e cz³onkowie chojnowskiego chóru, M³odzie¿owa Rada Miejska,
kolarze z UKS Oriens i oczywiœcie mieszkañcy.
Skoranta z kolei namawia³a do odœpiewania ciep³ej piosenki o Chojnowie
autorstwa Krystyny Czapskiej. „Nie chcemy £odzi, ani Gdañska...”
- odœpiewa³o wielu mieszkañców daj¹c jednoczeœnie wyraz lokalnemu
patriotyzmowi.
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Dni Chojnowa 2009
W tym kolorowym t³umie, szed³ równie¿ gospodarz miasta, który
wkrótce potem oficjalnie otworzy³ Dni Chojnowa, oficjalnie te¿ przywita³ dzieci, m³odzie¿, wszystkich chojnowian i goœci, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów.

Radykalnie muzyczny gatunek zmieni³ siê za spraw¹ chojnowskiej
grupy Reputacja, która gra utwory Grzegorza Ciechowskiego w nieco
zmienionej aran¿acji.

Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego
Ju¿ po raz siódmy rzemieœlnicy naszego regionu wystawiali swoje
wyroby na straganach prezentuj¹c rêkodzielniczy dorobek.

Po niej kolejny rodzimy team, debiutant na chojnowskiej scenie, Azymut R oscyluj¹cy w klimatach bluesrockowych.

Potem na scenie pojawi³y siê nasze zespo³y taneczne. Nikt chyba nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e „Chojnów tañcem stoi” i ka¿da z tych grup prezentuje
wysoki poziom, przyci¹gaj¹c pod scenê pokaŸne grono fanów.
Ale najwiêksz¹ publicznoœæ mia³, co zupe³nie nie dziwi, Kukiz
i zespó³ „Piersi”. Ten znany wokalista, muzyk i aktor, wspólnie
z Markiem Kryjomem zwanym “Ma³ym” dali popis nie tylko wokalno
-instrumentalny, ale okazali siê tak¿e œwietnymi kabareciarzami.

Ci którzy z rzemios³em niewiele maj¹ wspólnego mogli tego dnia
z podziwem przygl¹daæ siê pracy na krosnach i kole garncarskim,
podziwiaæ malarstwo (w tym na szkle), rzeŸbê, wyroby ceramiczne,
okolicznoœciowe karty i kompozycje florystyczne, przedmioty dekoracyjne z gipsu, bi¿uteriê z ró¿nych tworzyw. Prezentowa³a siê te¿
Wrzosowa Kraina”, oferuj¹c zabawê w tworzenie zapachów z zió³ lub
cenione przez chojnowian wyroby kulinarne. Wszystkiemu
towarzyszy³ duch œredniowiecznych, chojnowskich rzemieœlników,
których kunszt propaguj¹ wspó³czeœni, prezentuj¹c dziedzictwo i kultywuj¹c tradycje.

Sceniczne wystêpy zakoñczy³ duet Acapulco. W³oskie przeboje porywa³y do tañca, chêtnie te¿ w³¹czano siê do œpiewu tworz¹c swoisty
chórek dla wykonawców.

Na scenie
Program artystyczny móg³ zaspokoiæ wiele muzycznych preferencji.
Na pocz¹tek suity ludowe. Zespó³ Diabo³ki z PZS, w dwóch wejœciach
zaprezentowa³ tañce regionalne - dolnoœl¹skie i beskidzkie.

I tak kilkanaœcie minut po pó³nocy, czyli w pierwszych minutach
czerwcowej niedzieli miejskie œwiêto dobieg³o koñca.
eg
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Dni Chojnowa 2009
W ramach Dni Chojnowa
Przegl¹d chojnowskiej plastyki
W programie obchodów dni miasta zawsze znajduj¹ siê imprezy organizowane przez nasze stowarzyszenia, placówki kulturalne, oœwiatowe
czy inne instytucje. W tym roku do takich imprez nale¿a³a m.in. wystawa
prac rodzimych plastyków, którzy ju¿ po raz siódmy wystawiali swoje
prace w Muzeum Regionalnym. Wernisa¿ wystawy mia³ miejsce
5 czerwca.

Pi¹ty etap wyœcigu zawodnicy rozpoczêli startem w Chojnowie. Po
piêciokilometrowej trasie ulicami miasta barwny peleton pomkn¹³
w stronê Z³otoryi, aby po 84 kilometrach zakoñczyæ etap w Lubaniu.
eg

O puchar burmistrza
…w bryd¿a
Podczas gdy kolarze zmagali siê z w³asnymi s³aboœciami i czasem,
w zaciszu kawiarenki MOKSiR o laur zwyciêstwa walczyli bryd¿yœci
w Turnieju Bryd¿a Sportowego Par o Puchar Burmistrza Chojnowa.
Zmagania trwa³y ponad trzy godziny. Na zakoñczenie turnieju burmistrz
wrêczy³ puchar oraz nagrody dla zwyciêskich par:
1. Chomiczewski Andrzej (Chojnów) + Tabisz Bronis³aw (Chojnów) - 63 pkt
2. Czapulak Grzegorz (Legnica) + Grybel Stanis³aw (Mi³kowice) - 56 pkt
3. Kujawa Leopold (Chojnów) + Mincger Remigiusz (Chojnów) - 55 pkt
4. G¹ska Eugeniusz (Legnica) + Grybel Józef (Mi³kowice) - 45 pkt
… w szachy
Rewan¿owe spotkanie Chojnowa z ¯arowem rozegrano 6 czerwca
(tydzieñ wczeœniej chojnowianie goœcili w ¯arowie sk¹d nasi zawodnicy przywieŸli puchar ¿arowskiego burmistrza).
Rozgrywki rozpoczê³y siê na chojnowskim Rynku, gdzie rozegrano
3 rundy, nastêpnie - z powodu opadów deszczu - pozosta³e 5 rund
rozegrano w MOKSiR w sali recitalowej.

Zaprezentowa³o siê tu 30 artystów paraj¹cych siê ró¿n¹ dziedzin¹
sztuki. Dominuj¹ prace fotografików, nie s¹ to jednak zwyczajne fotki
- wspó³czesna technologia w tej bran¿y pozwala na wiele modyfikacji
i wyobraŸniê, zachowuj¹c jednoczeœnie emocjonalny przekaz autora.

Podobnie jak inne prace – malarstwo, decoupage, origami, rzeŸbiarstwo, wyroby jubilerskie. Warto samemu o tym siê przekonaæ
odwiedzaj¹c chojnowskie muzeum.
eg

BG¯ Ba³tyk-Karkonosze Tour
Tego samego dnia, w centrum miasta, fani kolarstwa mieli okazjê
kibicowaæ ponad 70. uczestnikom XVII edycji miêdzynarodowego
wyœcigu Ba³tyk-Karkonosze Tour.
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Dru¿yna ¯arowa, wzmocniona zawodnikiem z Wa³brzycha w osobie
Zbigniewa Zieliñskiego, pokona³a nas 36:27,5 pkt. Najlepszym
zawodnikiem turnieju okaza³ siê znowu Jacek Najduk (8 pkt.).
Pozostali reprezentanci Chojnowa zdobyli: Jerzy Pud³o (6 pkt.),
Stanis³aw Biernat (4 pkt.), Zbigniew Bojczuk (3,5 pkt.), Edward
Gorczyca (3 pkt.), Gerard Nowak (1 pkt.), Jan Bi³yk (1 pkt.), Darek
Gorczyca (1 pkt.).
Po zakoñczeniu rozgrywek nasi zawodnicy otrzymali upominki promocyjne z ¯arowa.
W ogólnej punktacji dwu spotkañ zwyciê¿y³a dru¿yna z Chojnowa
wynikiem 68:60.
Oba zespo³y otrzyma³y okaza³e puchary ufundowane przez burmistrza
Jana Serkiesa.
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Dni Chojnowa 2009
…z wêdk¹
Ju¿ o godzinie ósmej rano nad stawem na tzw. Rybaczówce zasiedli
wêdkarze oczekuj¹c okazów na miarê pucharu. W sp³awikowych
zawodach najwiêcej szczêœcia mia³ Miros³aw Kotarba, który w sumie
wy³owi³ ze stawu 2.310g ryby. Za nim z wag¹ 1.750g uplasowa³ siê
Lucjan Jordan, a wynik 1.630g da³ Grzegorzowi Ferencowi i Ryszardowi Wiszniowskiemu trzeci¹ lokatê.
Puchar Burmistrza zdoby³a reprezentacja ko³a Chojnów-Miasto,
II miejsce zajê³o ko³o Dolzamet, a III ko³o Skora.

PODZIÊKOWANIA
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie dziêkuje
wszystkim osobom i instytucjom, których praca pomog³a w uœwietnieniu obchodów Dni Chojnowa 2009. Dziêkujemy pracownikom
urzêdu miejskiego, s³u¿b komunalnych, policji, stra¿y po¿arnej,
harcerstwa. Dziêkujemy uczestnikom barwnego korowodu. Dziêkujemy animatorom unijnych projektów, których fina³y realizowano w sobotê 6 czerwca. Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom,
którzy mimo nie do koñca sprzyjaj¹cej pogody przyszli bawiæ siê
razem z okazji œwiêta miasta, a mieszkañcom Rynku - jak co roku
- dziêkujemy te¿ za wyrozumia³oœæ dla nocnego muzykowania.
Oddzielne podziêkowania kierujemy do firm wspó³pracuj¹cych
z nami przy organizacji Dni Chojnowa 2009. JAREXS zaj¹³ siê
ochron¹, RAGTIME zapewni³ scenê, oœwietlenie i nag³oœnienie,
RATMED zadba³ o pomoc medyczn¹, BALTIC GROUP oddzia³
w Michowie i hotel PA£ACYK w Legnicy nocowa³y wykonawców, a AL-MAR wspiera³ nas transportem.
Osobiœcie dziêkujê te¿ wszystkim pracownikom MOKSiR za ich
pracê w³o¿on¹ zarówno w przygotowanie jak i realizacjê Dni
Chojnowa 2009.
Stanis³aw Horodecki
dyr. MOKSiR

Kopanie po partnersku
11 czerwca dru¿yna juniorów KS Chojnowianki wyjecha³a na turniej
pi³karski do naszego miasta partnerskiego Egelsbach. Zawodnicy
pojechali w odpowiedzi na zaproszenie tamtejszego klubu sportowego.
Wizyta pi³karzy nie by³a li tylko skierowana na sportow¹ rywalizacjê by³a zacz¹tkiem spotkañ m³odych mieszkañców Egelsbach i Chojnowa,
doroœli bowiem ju¿ od dawna s¹ zaprzyjaŸnieni.
Rozgrywki pi³ki no¿nej odbywa³y siê na egelsbachskim stadionie. Nasi
grali z dwom dru¿ynami niemieckimi. W pierwszym meczu gra przebiega³a spokojnie, do czasu pierwszego faulu. Dru¿ynie niemieckiej nie
uda³o siê strzeliæ karnego - bramkarz wykaza³ siê refleksem. Kilka minut
póŸniej nasi, w piêknym stylu, wsadzili pi³kê do siatki przeciwnika.
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Wynik 1:0 da³ chojnowianom awans do fina³u. Tu zmierzyli siê z kolejn¹
dru¿yn¹ niemieck¹. Ten mecz by³ zdecydowanie bardziej dynamiczny.
Obie dru¿yny zaciekle walczy³y o laur zwyciêstwa, a efektem tych zmagañ
by³y trzy gole, z przewag¹ dla KS Chojnowianka. Puchar za zwyciêstwo,
puchar za grê fair play i wiele rzeczowych nagród, to trofea z jakimi
pi³karze wrócili do macierzystego klubu. PrzywieŸli te¿ wspomnienia
i mnóstwo fotografii. Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje. By³y
wariacje w basenie, szaleñstwo w tzw. ma³pim gaju, wspólne „wypady”
na miasto i integracyjne grillowanie. Czy te zabiegi przynios¹ zamierzony
skutek?
Wydaje siê, ¿e tak, bo nasi pi³karze wyrazili wolê ponownego spotkania,
a zarz¹d Chojnowianki ju¿ zaprosi³ zawodników z Egelsbach na turniej
rewan¿owy.
eg

9

Majowe wieœci z Przedszkola nr 3
Maj w naszym przedszkolu obfitowa³ w wycieczki na ³ono przyrody w okolice naszego
miasta. Ka¿da grupa mia³a ustalony termin wyjazdu. Wyje¿d¿aliœmy do Micha³owa,
gdzie bliskoœæ lasu, zielonoœæ pó³ oraz kontakt ze zwierzêtami da³y dzieciom mo¿liwoœæ
prze¿ycia ciekawych i radosnych chwil.
Dziêki takim wyjazdom dzieci bardziej ze sob¹ siê z¿ywaj¹, staj¹ siê opiekuñcze w stosunku do kolegów, poznaj¹ inne œrodowisko: bez samochodów, spalin, ci¹g³ego poœpiechu. Dla dzieci du¿¹ radoœci¹ by³a przeja¿d¿ka na koniku. Umorusane, zmêczone
i bardzo radosne wraca³y do przedszkola, gdzie jeszcze przez kilka dni wspomina³y
wycieczkê.
Dziêkujemy panu Markowi z „Leœnego Raju” za serdeczne przyjêcie.
***
Dzieñ Matki to wyj¹tkowy dzieñ. Dzieci nie wyobra¿aj¹ sobie, aby mamy nie zagoœci³y
wtedy w przedszkolu. Z tej okazji ze swoimi paniami przygotowa³y starannie wystêp
artystyczny, który odby³ siê 27 maja w sali MOKSiR.

„Serdecznie witamy kochane mamy, dzisiaj z okazji Waszego œwiêta przedstawienie
damy, jeœli niezbyt sk³adnie nam siê z³o¿y, to wybaczcie, boœmy dzieci nie aktorzy.”
Tymi s³owami pociechy rozpoczê³y uroczystoœæ, pe³n¹ tañca, piosenek, wierszy, prezentów i kwiatów. Rodzice brawami i ³zami wzruszenia podziêkowali swoim dzieciom za
wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie wystêpów.
***
Obchody Dnia Dziecka zorganizowaliœmy w pi¹tek 29 maja. Jednak tego dnia warunki
atmosferyczne by³y fatalne, ale za to pogoda ducha dopisa³a i zabawa uda³a siê na 102.
Du¿¹ atrakcj¹ dla naszych maluchów by³ „dmuchany zamek” zainstalowany w przedszkolnym ogrodzie. Milusiñscy wybawili siê do woli. Wiele radoœci przynios³y te¿
dzieciom balony nape³nione helem. Za ten prezent – niespodziankê dziêkujemy
serdecznie pani Zofii Kasprzak.
L.H-J, H.S

Œwiat wed³ug m³odych
Miejska Biblioteka Publiczna ju¿ po raz trzeci zorganizowa³a ciesz¹cy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹, konkurs
plastyczny pn. „Barwy i kszta³ty mojego œwiata”. Ju¿ sam
tytu³ sugeruje dowolnoœæ tematyczn¹ i w³asne postrzeganie
otaczaj¹cej nas przestrzeni. Prac by³o wiêc wiele, ró¿norodny te¿ by³ ich obraz. W tym roku konkurs poprzedzi³y
warsztaty prowadzone, jako ¿e konkurs ma rangê powiatow¹,
w kilku miejscowoœciach naszego regionu. Wiêkszoœæ
nades³anych materia³ów by³a zatem pok³osiem wielogodzinnych zajêæ z profesjonalistami. I to widaæ. Prace s¹ zdecydowanie bardziej dojrza³e i przemyœlane ni¿ w latach
poprzednich, ale ten zamierzony efekt organizatorów, bardzo
utrudni³y ustalenie werdyktu szacownemu jury. O ich
decyzji uczestnicy i osoby zainteresowane dowiedzieli siê
10 czerwca podczas wernisa¿u pokonkursowej wystawy.
W Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej mo¿na
by³o tego dnia obejrzeæ gros prac, a tak¿e, podczas multimedialnej prezentacji, zapoznaæ siê z przebiegiem warsztatów i ca³ego projektu. Najwa¿niejsi jednak byli tu laureaci.
G³ówn¹ nagrodê, w tym roku, oceniaj¹cy przyznali Aleksandrze
Stompor z Mi³kowic, drugie miejsce przypad³o chojnowiance
Magdalenie Janus, a trzecie Joannie Jaceniuk z Prochowic.
By³o te¿ kilka wyró¿nieñ, za nagrodê nale¿y uznaæ tak¿e
umieszczenie pracy w Galerii, czego dost¹pi³o kolejnych
kilkanaœcie osób.

Konkurs skierowany by³ do gimnazjalistów i uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych, warto zatem przyjrzeæ siê z bliska tym
ciekawym, m³odzieñczym spojrzeniom na œwiat. Wystawa
dostêpna jest dla ka¿dego w godzinach pracy biblioteki.
eg

Twistersowo w “Jubilatce”
W ostatni weekend - 12 czerwca w pi¹tek
mia³ miejsce kolejny wieczorek muzyczny.
A jak taki wieczorek, to tylko w kawiarence
“Jubilatka”. W roli g³ównej oczywiœcie formacja The Twisters czyli solidna porcja bluesrocka. Poniewa¿ wieczorki muzyczne
w “Jubilatce” maj¹ ju¿ kilkuletni¹ tradycjê
i s¹ bardzo lubiane przez chojnowian (i nie
tylko) zawsze lokal zape³nia siê szczelnie.
Nie inaczej by³o i tym razem. Kto wie,
gdyby tak mo¿na by³o poimprezowaæ po
blady œwit, to zapewne tak by siê sta³o.
pm
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Z

k si¹¿ki wydarzeñ

z 60 porcji marihuany
Policjanci z Referatu do Walki z Przestêpczoœci¹ Narkotykow¹ w ramach dzia³añ operacyjnych podczas obchodów Dni Chojnowa
zatrzymali mê¿czyznê, który posiada³ 14,7g marihuany.
Funkcjonariusze w godzinach wieczornych w dniu 06.06.2009 r.
bior¹cy udzia³ w zabezpieczeniu imprez plenerowych na terenie
Chojnowa ujawnili przy 32. letnim mieszkañcu jednej spod chojnowskich miejscowoœci ponad 14 gram marihuany, co w przeliczeniu
na porcje narkotyku daje blisko 60 tak zwanych dzia³ek. Ponadto
w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania w/w ujawniono
równie¿ zasuszon¹ sadzonkê marihuany oraz 39 nasion konopi
indyjskich.
Za posiadanie œrodków odurzaj¹cych grozi mê¿czyŸnie do trzech
lat pozbawienia wolnoœci.

z W³amywali siê do aut i gara¿y
Policjanci Komisariatu w Chojnowie zatrzymali 4 mê¿czyzn za
w³amania i kradzie¿e. Ujawnili równie¿ w miejscu zatrzymania
jednego z nich rzeczy pochodz¹ce z w/w przestêpstw.
Do chojnowskich policjantów wp³ynê³o zawiadomienie o w³amaniu
do pojazdu. Ustalili sprawcê zdarzenia a w wyniku przeszukania
jego miejsca zamieszkania odzyskano rzeczy skradzione z w/w
pojazdu. Praca operacyjna policjantów pozwoli³a na wytypowanie trzech mê¿czyzn, którzy równie¿ brali udzia³ w w/w w³amaniu. Stró¿e prawa nie spoczêli na laurach, w wyniku rozpracowania szajki w³amywaczy udowodnili im 5 innych kradzie¿y
z w³amaniem do pojazdów na terenie Chojnowa oraz inne czyny
przestêpcze miêdzy innymi w³amania do gara¿y, krótkotrwa³e u¿ycie
pojazdu. Czynnoœci w tej sprawie trwaj¹ nadal - przyjmowane s¹
kolejne zawiadomienia o przestêpstwach. £upem w/w pada³y
g³ównie radioodbiorniki samochodowe oraz g³oœniki.
Czterej mê¿czyŸni, w tym dwaj nieletni 15 i 16 latek odpowiedz¹
za swoje postêpowanie przed s¹dem. Doros³ym grozi do 10 lat
pozbawienia wolnoœci natomiast nieletni stan¹ przed s¹dem dla
nieletnich.
(ze strony KMP Legnica)

z Tir w poprzek drogi

Przez kilka godzin ruch na drodze krajowej 94 zosta³ wstrzymany,
a pojazdy kierowane by³y przez centrum miasta. Przyczyn¹
objazdu by³ wypadek do jakiego dosz³o 4 czerwca w godzinach
przedpo³udniowychj na ul. Parkowej. Kierowca samochodu
osobowego wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu. Jad¹cy prawid³owo
drog¹ g³ówn¹ samochód ciê¿arowy uderzy³ w pegouta i wskutek
gwa³townego hamowania naczepa wraz z kabin¹ przewróci³a siê
blokuj¹c oba pasy jezdni. ¯aden z kierowców nie dozna³ powa¿nych
obra¿eñ, nie odnotowano tak¿e szkód dotycz¹cych towaru - tir
przewozi³ metalowe skrzynki. Straty jakie oszacowano na kwotê
130 tys. z³ dotycz¹ g³ównie uszkodzeñ pojazdów uczestnicz¹cych
w zdarzeniu.
eg
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„Uczê siê bezpiecznie ¿yæ”
SP 4 od wielu lat propaguje
zdrowy styl ¿ycia, upowszechniaj¹c wœród wychowanków
wiedzê o bezpieczeñstwie
oraz doskonal¹c umiejêtnoœci pi er w szej pomocy
i w³aœciwe zachowania wobec
zagro¿eñ.
18 maja 2009 uczniowie tej szko³y,
Weronika Bielecka, Weronika Szu³a
i Damian K³os, wziêli udzia³
w finale konkursu „Uczê siê bezpiecznie ¿yæ” we Wroc³awiu i zajêli
wysokie IV miejsce wœród dwunastu
najlepszych dru¿yn województwa
dolnoœl¹skiego w kategorii klas I - III.
Uczniowie musieli siê wykazaæ wiedz¹ z zakresu bezpieczeñstwa ogólnie pojêtego. Mieli do przejœcia siedem stacji zadañ praktycznych, na
których dodatkowo sêdziowie (policjanci, stra¿acy, ratownicy) przepytywali ich z wiedzy teoretycznej. Konkurs objêty by³ patronatem wielu firm
i przedsiêbiorstw z Dolnego Œl¹ska
oraz Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Grzegorza Schetyny. G³ównym celem kon-

kursu by³a popularyzacja wœród nauczycieli i m³odzie¿y tematyki pierwszej
pomocy i edukacji dla bezpieczeñstwa. Do konkursu uczniów przygotowa³a pani Bernarda Mormul przy
wsparciu pielêgniarki szkolnej pani
Gra¿yny Mazur. Fina³ konkursu mia³
miejsce na terenie Uniwersytetu Wroc³awskiego, a fina³ z rozdaniem nagród w Auli Leopoldina w gmachu
g³ównym uniwersytetu.
Warto nadmieniæ, ¿e w eliminacjach
powiatowych, które odby³y siê 29
kwietnia 2009 r. zajêliœmy II miejsce
i przywieŸliœmy wspania³e nagrody.

Dzieñ bez przemocy
Lubiê szanujê… ten pomys³ nie boli
Po raz drugi obchodziliœmy Dzieñ Szkó³
Bez Przemocy. 5 czerwca m³odzie¿
i nauczyciele Gimnazjum nr 2, z du¿ym
poparciem rodziców, wspó³pracowali
na rzecz przeciwdzia³ania zjawiskom
negatywnym. Impreza edukacyjna sk³ada³a siê z kilku czêœci: sportowej, teatralnej, plastycznej. Zorganizowaliœmy
X Turniej Pi³ki Koszykowej p.n. Wolnoœæ
bez przemocy i na³ogów, wystawê prac
plastycznych nt. Lubiê, Szanujê - Ten
pomys³ nie boli, Spektakle Profilaktycznego
Teatru ARKA z Wroc³awia i wielkie
a w³aœciwie d³ugie Rysowanie na tapecie.
Uczniowie razem z nauczycielami zarysowali rolki tapet zgodnie z has³em Rysujê,
co czujê. Imponuj¹cy by³ zapa³ i pomys³owoœæ autorów tych prac. Najlepszy
rysunek mierzy³ 28 metrów. Wspólnie uczniowie, nauczyciele, dzieci ze specjalnymi wymaganiami dukacyjnymi - zarysowaliœmy ok. 200 metrów tapety.
Na brawa zas³u¿yli wszyscy, a nagrody
otrzymali szczególnie wyró¿niaj¹cy siê.
W kategorii sportowej zwyciê¿y³a
klasa I B. Ta klasa otrzyma³a te¿ nagrodê
za najciekawszy rysunek na tapecie.
Tytu³ najlepszej koszykarki uzyska³a
Martyna Roztoczyñska I C, a koszykarza zdoby³ Przemek Zatwarnicki I E
Nagrody w konkursie KOMIKS
pn. Lubiê, szanuje - ten pomys³ nie boli
otrzyma³y: Alicja Jaworska II A, Alek-

sandra Izbiñska II E, Karolina Bukowska II E, Katarzyna Szymañska I D,
Magdalena Michalkiewicz IB.
Bardzo d³ugie rysunki na tapecie wykona³y tak¿e klasy:
-III A - wychowawca p. Mariola Jakusik
-II C - wychowawca p. Dorota Martka
-I E - wychowawca p. Janina Wiêc³aw
Dziêki Dyrekcji Szko³y, Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz dziêki sympatycznym darczyñcom
mogliœmy nagrodziæ tak wielu uczniów
za ich szczególn¹ aktywnoœæ.
By³o pouczaj¹co i edukacyjnie dziêki
prelekcji aktorów Teatru ARKA, by³o
weso³o i zabawowo podczas d³ugiego
rysowania, a tak¿e zdrowo i ekscytuj¹co
na sali sportowej. Najwa¿niejsze by³o
to, ¿e dzia³aliœmy zgodnie i razem.
Odpowiedzialne za organizacjê by³y
Hanka D¹browska-Król i Izabela Putera - Pozdrawiamy
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Na Dzieñ Prewencji
Od 1 marca 2009 roku Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie bierze udzia³ w Rz¹dowym Programie Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ograniczania
Przestêpczoœci i Aspo³ecznych Zachowañ „Razem bezpieczniej”, z projektem W trosce o bezpieczeñstwo.
9 czerwca 2009 roku w ramach tego projektu, odby³y
siê obchody Dnia Prewencji.
O godzinie 9.00 w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie, g³ówna koordynatorka projektu, pani Zofia £abuz, przedstawi³a
zaproszonym goœciom oraz zebranej m³odzie¿y rolê prewencji w ¿yciu,
zw³aszcza szko³y, ujmuj¹c j¹ miêdzy innymi jako „profilaktykê w mundurze”. W ten oto sposób rozpocz¹³ siê uroczysty koncert. By³ on bardzo
dynamiczny, sta³ na wysokim poziomie artystycznym.
Gromki œmiech publicznoœci wywo³a³y skecze kabaretu „Na czworaka”.
Re¿yserem przedsiêwziêæ jest pani Elwira K¹dzio³ka, a opiekunem grupy
pani Zofia £abuz. Zespó³ Tañca Nowoczesnego, pod choreograficznym
kierownictwem pani Jadwigi Zderskiej i opiek¹ pana Grzegorza Kamiñskiego,
zaprezentowa³ ¿ywio³owy i wymagaj¹cy wielu æwiczeñ uk³ad. Zespó³
Pieœni i Tañca Diabo³ki prowadzony przez pani¹ Agnieszkê Tomalê
i Dorotê Poradê oraz choreografa, Agnieszkê Pod³aszczyk, rozbawi³ publicznoœæ. Wystêpuj¹cy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Polka
z uk³adu tanecznego Beskid wywo³a wzruszenie oraz wspomnienia
z dzieciñstwa starszej czêœci widowni.
W trakcie koncertu, na boisku Orlika przy ulicy Kiliñskiego równie¿ odbywa³y
siê obchody Dnia Prewencji - tym razem na sportowo. O godzinie 9.00
rozpoczê³y siê rozgrywki pi³ki siatkowej pomiêdzy dru¿yn¹ Jednostki
Ratowniczo Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie, dru¿yn¹
nauczycieli oraz uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie (dwa
zespo³y). Po zaciêtej walce pierwsze miejsce uzyska³a dru¿yna stra¿aków,
drugie zespó³ nauczycieli, trzecie miejsce przypad³o uczniom ze szko³y
przy ul. Wojska Polskiego, czwarte wywalczyli uczniowie ze szko³y przy
ul. Witosa. Dyplomy oraz puchary wrêczy³a dyrektor Wydzia³u Oœwiaty
w Starostwie Powiatowym w Legnicy, pani El¿bieta Iwanicka oraz dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie, pan Kazimierz Grabowski.
D³onie zawodników uœcisnê³y równie¿ organizatorki opisywanego Œwiêta
Prewencji. Zastêpca Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Legnicy pan Zdzis³awa Sokó³ otrzyma³ pami¹tkow¹ pi³kê do gry
siatkowej z podpisami organizatorów.

Natomiast w sobotê 13 czerwca o godz. 17.00 na stadionie Klubu Sportowego
Chojnowianka, odby³ siê mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy dru¿ynami policji
i nauczycieli chojnowskich szkó³. Przy piêknej s³onecznej pogodzie
i obecnoœci licznie zgromadzonej publicznoœci dru¿yny stanê³y do zawodów.
Ju¿ na pocz¹tku meczu policjanci strzelili pierwszego gola. Pierwsza
po³owa zakoñczy³a siê wynikiem 2:0 dla policji. Drug¹ po³owê rozgrywek
obiecuj¹co rozpoczêli nauczyciele strzelaj¹c kontaktow¹ bramkê. Jednak
ostatecznie lepsi okazali siê funkcjonariusze wygrywaj¹c mecz wynikiem 3:2.

Dziêkujemy za wspó³pracê i zaanga¿owanie Komisariatowi Policji w Chojnowie i Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy oraz Jednostce Ratowniczo
Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie i Komendzie Miejskiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Legnicy oraz Burmistrzowi Chojnowa
panu Janowi Serkiesowi i Staroœcie Powiatu Legnickiego panu Jaros³awowi Humennemu. Za pomoc w zorganizowaniu imprez dziêkujemy
równie¿ dyrektorowi i pracownikom MOKSiR-u oraz prezesowi KS Chojnowianka panu Józefowi Chudziakowi.
organizatorzy

Nasza rada wœród innych rad
3 czerwca 1979 roku na placu przed
koœcio³em œw. Anny w Warszawie
papie¿ Jan Pawe³ II mówi³ do zgromadzonej tam m³odzie¿y, ¿e „cz³owieka trzeba mierzyæ miar¹ serca”.
W 30 rocznicê tego spotkania delegacja naszej
M³odzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa odwiedzi³a stolicê. Aby przypomnieæ i upamiêtniæ tamto jak¿e wa¿ne spotkanie Zwi¹zek
Miast Polskich i Ogólnopolska Federacja M³odzie¿owych Samorz¹dów zaprosili do Warszawy delegacje m³odzie¿owych samorz¹dów.
Przyjecha³o nas z ró¿nych stron Polski niewiele
(jak na liczbê dzia³aj¹cych m³odzie¿owych
rad), ale radoœæ ze spotkania by³a ogromna.
Warszawskie rady podejmowa³y nas w Pa³acu
Œlubów przy Placu Zamkowym. Po œniadaniu,
powitaniach (o. prof. Jacek Salij OP) i czêœci
oficjalnej (Andrzej Porawski z Federacji Miast
Polskich) mogliœmy pos³uchaæ o doœwiadczeniach innych rad. Szczególnie wa¿ne by³y dla
nas wyst¹pienia tych delegacji z naprawdê
imponuj¹cym dorobkiem - m³odzie¿owe rady
dzielnic Warszawy, forum aktywnych z £aska,
m³odzi wolontariusze ze szkó³ warszawskich
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im. Jana Paw³a II, czy przedstawiciele
Fundacji „Œwiat na tak”.
Przy okazji takiego spotkania nie mog³o zabrakn¹æ
udzia³u we Mszy œw. odprawianej we wspomnianym Koœciele Akademickim pod wezwaniem
œw. Anny. Podczas kazania przywo³ano inne
s³owa naszego papie¿a, które wpisuj¹ siê w wydarzenia ostatnich dni: musimy pamiêtaæ, „aby
Jezus Chrystus nie przesta³ byæ dla nas otwart¹
ksiêg¹ ¿ycia, na przysz³oœæ, na nasze polskie
jutro (…), nie mo¿e byæ Europy sprawiedliwej
bez Polski niepodleg³ej na jej mapie.”
Nie raz przekonaliœmy siê, ¿e s³owa naszego
ukochanego papie¿a by³y i s¹ ponadczasowe.
Zostawi³ nam je w spadku, zostawi³ nam je
niczym przes³anie dla przysz³ych pokoleñ,
zechciejmy je przyj¹æ.
Serdecznie dziêkujê w imieniu M³odzie¿owej
Rady Miejskiej Chojnowa za umo¿liwienie
nam wyjazdu do Warszawy Radzie Miasta na
czele z jej przewodnicz¹cym panem Janem
Skowroñskim, panu burmistrzowi Janowi
Serkiesowi i naszej wielkiej przyjació³ce pani
Marii Zawiœlañskiej. Dziêkujemy - B.S.
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Happy End
Poczynania Chojnowianki w rundzie wiosennej
w rozgrywkach pi³karskich IV Ligi oceniane s¹ ju¿
mianem rewelacji. To dobrze, ¿e po nieudanej poprzedniej rundzie, przebudzenie i forma przysz³y
w porê. Bia³o-niebiescy krocz¹ teraz niemal od
zwyciêstwa do zwyciêstwa. Najpierw zwyciêstwo
nad GKS Kobierzyce 1:0. “Niemal” dotyczy przegranej 1:2 z liderem z Wa³brzycha. Gdy jednak
przysz³a pora na wicelidera z Prochowic, zosta³ on
ograny. Magia chojnowskiego stadionu i kibiców
zrobi³a swoje. Jedenastka Romualda Kujawy utrzyma³a siê wiêc w IV Lidze na niez³ym 10 miejscu.
Natomiast w A Klasie rezerwy zdoby³y ju¿ tak¹
iloœæ punktów, ¿e seria pora¿ek przesta³a dziwiæ.
Wyczekiwaliœmy jednak w koñcu jakiejœ wygranej.
Pad³o na pojedynek z Fenixem Pielgrzymka. Fenix
poleg³ 1:3. Na obu frontach pi³karskich mia³ wiêc
miejsce happy end.

Chojnowianka Chojnów - GKS Kobierzyce
1:0
Górnik Wa³brzych - Chojnowianka Chojnów 2:1
Chojnowianka Chojnów - Prochowiczanka
Prochowice 1:0
Chojnowianka II Chojnów - Iskra Jerzmanice Zdrój 1:2
Fenix Pielgrzymka - Chojnowianka II Chojnów 1:3
pm.
IV LIGA
Górnik W.
Polonia
Prochowiczanka
Lechia
KuŸnia
Œleza II
Karkonosze
Boles³awiec
Szczawno
Chojnowianka

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

70
62
62
47
46
45
44
41
39
38

Turniej dzikich dru¿yn
27 czerwca Zarz¹d KS Chojnowianki
wraz z burmistrzem miasta
organizuj¹ turniej „dzikich dru¿yn”.
Patronat nad imprez¹ obj¹³
dyr. PKO BP oddzia³ Chojnów Konrad Michalak.
Dla uczestników przewidziano atrakcyjne
nagrody i inne niespodzianki.
Zainteresowanych informujemy,
¿e zapisy prowadzi Gerard Nowak
pod numerem tel. (076) 81-88-649.
Swój udzia³ mo¿na tak¿e zg³osiæ na terenie
miejskiego stadionu, ka¿dego powszedniego
dnia tygodnia po godz. 16.

77-11
58-21
63-32
38-33
50-44
59-53
45-35
38-44
32-39
28-44

MiedŸ II
GKS
Puma
Victoria
Górnik Z.
Olimpia

30
30
30
30
30
30

A Klasa grupa III Legnica
Chocianów
23
Jadwisin
23
Krzywa
23
Chojnów II
24
Go³aczów
23
Ró¿ana
23
Jawor
23
Jerzmanice Zdrój
23
Pielgrzymka
23
Rokitnica
23
Granowice
23
Wilków
23
Ernestynów
23

37
33
33
30
27
21

49-57
45-62
37-57
32-55
32-59
37-74

56
46
44
40
39
27
33
30
27
20
19
16
11

77-19
76-44
71-33
57-48
52-29
61-48
29-30
41-54
57-61
43-70
50-77
32-77
34-90

Prezes KS Chojnowianka
dziêkuje trenerom, zawodnikom,
pracownikom porz¹dkowym
oraz wszystkim, którzy pomagali przy
pracach w klubie i przygotowaniu
murawy boiska
Józef Chudziak

Szachiœci na wyjeŸdzie
Nasi szachiœci maj¹ gor¹cy sezon. Po niedawnych turniejach z ¯arowem dru¿yna
z Chojnowa rywalizowa³a ostatnio w dwóch
wyjazdowych turniejach.
Zainteresowanym podajemy wyniki tych
rozgrywek.
Turniej o Z³ot¹ Basztê
Iloœæ startuj¹cych: 42 osoby, czas gry:
wodnika, iloœæ rund: 9.
Kolejnoœæ 10 zawodników:
Kowalczyk Pawe³
8 pkt
£ada Ireneusz
8 pkt
Radzicki Wies³aw
6,5 pkt
Kosmala Piotr
6 pkt
Pud³o Jerzy
6 pkt
Barabasz Marcin
5,5 pkt
Zieliñski Zbigniew
5,5 pkt
Tarachimowicz Piotr
5,5 pkt
Wodas Pawe³
5,5 pkt
Bojczuk Zbigniew
5 pkt

15 min dla za-

Opole
Jelenia Góra
Chojnów
Legnica
Chojnów
Chojnów
Wa³brzych
Legnica
Boles³awiec
Chojnów

II Turniej KS TOP Boles³awiec
Iloœæ startuj¹cych: 33 zawodników, czas gry: 15 minut
dla zawodnika (gra szybka), rund 9.
Wyniki koñcowe:
Kot Jerzy
8,5 pkt Wroc³aw
£ada Ireneusz
8 pkt
Jelenia Góra
£ukasiewicz Anna
6 pkt
Legnica
£ukasiewicz Aleksander
6 pkt
Legnica
Nowakowski Andrzej
6 pkt
Lwówek Œl¹ski
Pud³o Jerzy
6 pkt
Chojnów
Kêdzia Andrzej
6 pkt
Boles³awiec
Wodas Pawe³
5,5 pkt Boles³awiec
Bukowczyk Zbigniew
5,5 pkt Legnica
Stêpiñski Stanis³aw
5 pkt
Przemków
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Us³ugi

Sprzedam dom w budowie, dzia³ka 20 ar,
Goliszów. Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154.

Zobacz swoj¹ ³azienkê przed remontem, (wc,
itp.,) wizualizacja 3D, fachowe porady, wystawiamy
rachunki, ekipa wykonawcza: 694-35-95-13,
biuro@z-sercem.pl

Sprzedam dom wolnostoj¹cy 210 m2 w Chojnowie, wybudowany w 2007 r. Dom posiada:
4 pokoje, salon, 2 kuchnie, 2 ³azienki, ca³oœæ
ogrodzona i zagospodarowana, do zamieszkania.
Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.
Sprzedam dom 300 m2 + budynek na warsztat + gara¿e 110 m2 w Jerzmanowicach k. Chojnowa. Ca³oœæ komfortowo zagospodarowana
(basen, altany, ogród, sad) przy lesie na dzia³ce
0,60h. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-41 lub
0601-799-573.
Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Sk³odowskiej 2, parterowy, 180 m2, w pe³ni zagospodarowany. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.

Praca
Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiadczeniem do nowo otwartego salonu fryzjerskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0663-651-362 lub ul. Sikorskiego 12 Chojnów.
Przyjmê opiekunkê do 7.letniego ch³opca na
kilka godzin dziennie, p³acê 5 z³/h. Wiadomoœæ:
tel. 0602-133-903.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10 ar przy
ul. Witosa. Wiadomoœæ: tel. 0602-197-254.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.
Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
Sprzedam telewizor 27” Philips, u¿ywany
w dobrym stanie (bez pilota), cena 250 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0510-648-162.

Technik elektryk z doœwiadczeniem i uprawnieniami podejmie pracê, nawi¹¿e wspó³pracê,
wykona roboty zlecone. Wiadomoœæ: tel.
(076) 818-10-87.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe, dobra lokalizacja, w starym budownictwie o pow. 60,5 m2, I piêtro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, c.o., cena 2500 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0788-918-174.

Inne

Sprzedam mieszkanie 48 m2, z balkonem,
w nowym budownictwie, niskie op³aty, ³adny
uk³ad pomieszczeñ. Wiadomoœæ: tel. 0606-825-085.

Poszukujê gara¿u do wynajêcia. Wiadomoœæ:
tel. 0693-991-173.

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m 2 ,
w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi
+ gara¿. Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286.

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. od 7 do
15 ar, Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel.
0609-712-195.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919
po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmanowicach, o pow. 1469 m2 przy drodze od strony
miasta, 400 m od zabudowañ Chojnowa, przekszta³cona, woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du.
Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, niski
czynsz (30 z³), 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica, strych, pow. 50 m2, po kapitalnym remoncie, nowe okna, tynki strukturalne, panele,
ul. Witosa. Wiadomoœæ: tel. 0606-995-852.
Sprzedam mieszkanie o pow. 56 m2 przy
ul. Piotra Skargi 6/12 w Chojnowie, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno, po remoncie, do
zamieszkania od zaraz, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-61 lub 0608-506-412.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w nowym budownictwie - kawalerka o pow. 28,8 m2
na wiêksze (2.pokojowe) z dop³at¹. Wiadomoœæ:
tel. 0606-717-985.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie, nowe budownictwo. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-34.

Auto-moto
Sprzedam opony u¿ywane i ko³a do aut osobowych w cenie 30 - 70 z³. Wiadomoœæ:
tel. (076) 725-87-22 lub 0602-307-249 lub
0604-136-215.
Sprzedam skuter JINLUN, rok prod. 2006,
poj. 126 cm3. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
Sprzedam Simsona S 51, stan dobry, rok
prod. 1985, zarejestrowany, ubezpieczony, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0606-695-190.
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D&D Construction Sp. z o.o.
Dariusz Sywak
+48 888 651 398
59-225 Chojnów, ul. Lubiñska dz.38/1
Tel/fax: 076-818-82-94
Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564
Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

***

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

***

Powierzchnia pod³ogi
z gara¿em 140 m2

***

Powierzchnia
zabudowy 99,9 m2

Dom jednorodzinny z poddaszem u¿ytkowym
i gara¿em (niepodpiwniczony)

***
Domy w konstrukcji szkieletowej i systemie keramzytowym.
Mo¿liwoœæ ustalenia standardów wykoñczenia, materia³y
najwy¿szej jakoœci.
Okna szkockiej firmy Watson Dallas Windows System Ltd.
Ceramika sanitarna firmy Sanitec Ko³o.
Posiadamy obs³ugê prawn¹, doradztwo finansowe
oraz pomagamy w za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych
z uzyskaniem kredytu na dom.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM –
076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 076 819 63 53
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