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Na po¿egnanie wszyscy razem
6 wrzeœnia, w Parku Œródmiejskim mieszkañcy bawili siê na
plenerowym spotkaniu pn. „Na chojnowsk¹ nutê”.

Pod patronatem Anny Dymnej
Nawet pochmurna pogoda nie zak³óci³a weso³ych nastrojów tym,
którzy 11 wrzeœnia spotkali siê w parku “Niebieskiego Parasola”.

Druga wizyta w mieœcie partnerskim
Ju¿ drugi raz Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich zorganizowa³o mieszkañcom Chojnowa odwiedziny
u przyjació³ w Egelsbach.

Kolejny raz Chojnów w³¹cza siê do kampanii Dnia Bez Samochodu. Wzorem lat ubieg³ych, obchody kampanii odbywaj¹ siê
16-22 wrzeœnia. DO£¥CZ DO NAS!

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* na terenie budowy miejskiego basenu kontynuowane s¹ prace przy docieplaniu œcian,
monta¿u niecki basenowej i stolarki okiennej
oraz instalacji elektrycznej;
* prace przy przebudowie sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Zakoñczono inwestycjê wzd³u¿
po³udniowej pierzei Rynku, obecnie trwaj¹
roboty na ul. Chmielnej. W tym rejonie zorganizowany jest objazd ulic¹ Królowej Jadwigi;

* inwestor czyli gmina miejska Chojnów,
dokona³ odbioru koñcowego robót zwi¹zanych
z modernizacj¹ kaplicy cmentarnej. Prace obejmowa³y wymianê posadzek, renowacjê z czêœciow¹ wymian¹ drewnianej empory (balkonu),
monta¿ witra¿y okiennych, wymianê instalacji
elektrycznej, malowanie, itp.;

rozmaitoœci

* og³oszono przetarg na budowê sieci kanalizacji
sanitarnej t³ocznej w ulicach: Kraszewskiego
i Fabrycznej wraz z przepompowni¹ œcieków.

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 11.09.2009 r. do 02.10.2009 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach po³o¿onych przy ul. Koœciuszki 25, Sienkiewicza 2, ul. Legnickiej 28 i 75, ul. B. Chrobrego 2, ul. Witosa 15, Rynek 35, ul. Kolejowej 16, ul. Reja 5, ul. Spacerowej 2 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 wrzeœnia 2009 r. Nr 102/2009.
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 23.10.2009 r.
2) w dniach od 15.09.2009 r. do 06.10.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka nr 22/74,
po³o¿ona w obrêbie 2 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
15 wrzeœnia 2009 r. Nr 103/2009).

Komunikat Policji
Komisariat Policji w Chojnowie prowadzi czynnoœci w sprawie ustalenia w³aœciciela roweru
górskiego koloru granatowego, wide³ki koloru
bia³ego, o nazwie ATTACK posiadaj¹cy
numer 020100966 typ MAL. Rower zosta³
znaleziony w dniu 30.07.2009 r. za blokiem mieszkalnym przy ul. Koœciuszki 11 w Chojnowie.
Kontakt zainteresowanych bezpoœrednio
z prowadz¹cym sprawê: m³. as. Robert Pytlik,
Komisariat Policji w Chojnowie, tel. 076 818-86-87
lub 608-878-430.

Kaliciñska w Chojnowie

* w trakcie odbioru jest inwestycja pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3”. Obecnie wykonawca usuwa usterki
wskazane przy rozpoczêciu odbioru;

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Ma³gorzat¹ Kaliciñsk¹, autork¹
bestsellerowej trylogii mazurskiej: „Dom nad
rozlewiskiem”, „Powroty nad rozlewiskiem”,
i „Mi³oœæ nad rozlewiskiem” -1 paŸdziernika
o godz.16.00.
Na podstawie jej ksi¹¿ki przygotowywany jest
serial, który bêdzie mo¿na ju¿ od paŸdziernika
obejrzeæ w TVP.

Casting dla maluchów
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w ogólnopolskiej
kampanii Happy Hippo Talent Show “Gwiazd¹
Pragnê Byæ”. W 100 miastach w Polce i tylko
w 100 Domach Kultury w paŸdzierniku odbêd¹
siê castingi dzieci w wieku 3-10 lat.
Sponsorem kampanii jest firma Ferrero, producent Kinder Niespodzianki, który funduje dla
zwyciêzców wspania³e nagrody. Dzieci, które
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Spo³eczne Ognisko Muzyczne
w Chojnowie
organizuje zapisy do ogniska
na nastêpuj¹ce instrumenty:
fortepian, skrzypce, gitara,
akordeon, keyboard
w godzinach 10 - 14
Plac Zamkowy 2
wygraj¹ zostan¹ zaproszone na tygodniowe,
bezp³atne szkolenia - w Warsztatowej Akademii
Musicalowej w Warszawie, gdzie pod okiem
choreografów, aktorów, nauczycieli muzyki
bêd¹ przygotowywaæ siê do profesjonalnych
wystêpów. Otrzymaj¹ równie¿ roczne stypendia na op³acanie zajêæ pozalekcyjnych, które
pomog¹ w dalszym rozwoju talentów muzycznych. Ponadto zwyciêzcy nagraj¹ w³asne teledyski, które bêd¹ emitowane w dzieciêcych
stacjach TV, takich jak np. Mini Mini.
Casting dla maluchów w naszym mieœcie zaplanowano na 18 paŸdziernika w Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji, a o szczegó³y nale¿y
pytaæ pod numerem telefonu (076) 818-86-21.

Szansa dla m³odych
3 wrzeœnia Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y
oraz firma Nokia og³osi³y rozpoczêcie IX edycji
programu ”Make a Connection - Przy³¹cz siê”.
Program skierowany jest do m³odzie¿y w wieku
16-22 lat z terenu ca³ej Polski i ma na celu wsparcie m³odzie¿owych projektów lokalnych, umo¿liwiaj¹c tym samym m³odym ludziom aktywne
w³¹czenie siê w ¿ycie spo³eczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy m³odzie¿owe,
których pomys³y zostan¹ zaakceptowane, otrzymaj¹ dotacje w wysokoœci od 2000 do 4500 z³
na realizacjê zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Warunkiem udzia³u w konkursie jest nades³anie projektu
wraz z bud¿etem, przygotowanych wed³ug wzoru
dostêpnego na stronie internetowej.
Do wziêcia udzia³u w konkursie zapraszamy
grupy m³odzie¿owe (grupy nieformalne, samorz¹dy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone
i kierowane przez m³odzie¿ itp.). Termin nadsy³ania projektów up³ywa 19 paŸdziernika 2009
roku (decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej programu “Make a Connection Przy³¹cz siê”: www.makeaconnection.pl lub
kontaktuj¹c siê z Polsk¹ Fundacj¹ Dzieci
i M³odzie¿y: Tel.(0 22)826 10 16, e-mail:
m.szczesniak@pcyf.org.pl.

Pracownia Tkacka
dzia³aj¹ca przy MOKSiR
zaprasza chêtnych do nauki rêcznego
tkania artystycznego.
Zajêcia odbywaj¹ siê
we wtorki o godz. 17.
Bli¿sze informacje pod numerem
tel. (76) 818-86-21.
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Chojnowskie
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

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.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 20 paŸdziernika 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 paŸdziernika 2009 r. na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr
dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem
siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 3 sierpnia 2009 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 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta - od wrzeœnia do listopada 2009

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 04.10.09, 08.11.09,
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
11.10.09, 11.11.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
18.10.09, 15.11.09,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 20.09.09, 25.10.09, 22.11.09,
5. Apteka ,,Stokrotka”:
27.09.09, 01.11.09, 29.11.09,

rozmaitoœci

S¹ kochane, s³odkie,
milutkie i szukaj¹ domu!
Ma³e kotki nie potrzebuj¹ ju¿ nieustannej opieki matki i pragn¹ znaleŸæ
mi³oœæ w domu ¿yczliwych ludzi.
Kot nie jest k³opotliwym zwierz¹tkiem
domowym, potrafi te¿ odwdziêczyæ siê

przywi¹zaniem i czu³oœci¹.
To dobry towarzysz dla dzieci i osób
osamotnionych, dla ludzi aktywnych
i zabieganych - s³owem dla ka¿dego.
Zaadoptuj sympatycznego kotka - on
ju¿ na CIEBIE czeka!
Kontakt. 600-368-678.

MOKSiR zaprasza wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u
w kolejnej edycji programu RÓWNAÆ SZANSE.
Tym razem chcemy zorganizowaæ telewizjê internetow¹.
Jeœli masz 13-19 lat i chcesz wzi¹æ udzia³ w tym projekcie
lub masz pomys³ na inny, jeszcze ciekawszy
- zg³oœ siê koniecznie do MOKSiRu!!!

Organizatorzy Jubileuszu
Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie
maj¹ zaszczyt zaprosiæ
na uroczyste obchody
10-lecia Gimnazjum
i 100-lecia budynku Szko³y
19 wrzeœnia 2009 (sobota)
Program uroczystoœci:
10.00 - Msza œw. w Koœciele pw. œw. Piotra i Paw³a
11.15 - Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej i zwiedzanie szko³y
po³¹czone z prezentacj¹ osi¹gnieæ
12.30 - Program artystyczny (sala kinowa MOKSiR-u)
14.00 - 18.00 Festyn i inne atrakcje: programy artystyczne,
wystêpy zespo³u "Brooklyn", licytacja obrazów, mecz
ZAPRASZAMY TE¯ NA JUBILEUSZOWY BAL "DWÓJKI"
19 WRZEŒNIA 2009 W Piotrowicach, od godz. 20:00
DOBRA ZABAWA, DWA CIEP£E POSI£KI,
TRZY PRZYSTAWKI, KAWA, HERBATA

Godziny dy¿urów:

KOSZT 150 Z£ (PARA)

- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE (076) 8188593

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/704
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Na po¿egnanie wszyscy razem
Tak niedawno witaliœmy miejskim festynem
wakacje, a zdaje siê, ¿e ju¿ po chwili, kolejn¹ muzyczn¹ imprez¹ ¿egnaliœmy tegoroczn¹ kaniku³ê.

6 wrzeœnia w Parku Œródmiejskim mieszkañcy
bawili siê na plenerowym spotkaniu pn. „Na
chojnowsk¹ nutê” zorganizowanym przez
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Na scenie prezentowali siê wy³¹cznie rodzimi
muzycy, g³ównie grupy na co dzieñ æwicz¹ce
swój warsztat w piwnicach MOKSiRu.
Chojnowian przywita³a najm³odsza formacja „Hardway”. Graj¹ od niedawna z rockowym zaciêciem wiêc przedstawili tylko trzy utwory.
Po nich mikrofon przejê³a 14.letnia Gosia Haniecka,
która mimo m³odego wieku ma ju¿ na swoim
koncie wiele wokalnych sukcesów. Kolejny
moksirowski zespó³, to „Fakt Dokonany”. Powsta³
na bazie duetu „Fakt” i wykonuje w zdecydowanej
wiêkszoœci kompozycje lidera Juranda Kowalskiego.
Muzyczny klimat zmieni³a kolejna solistka. Maja

Grzeœkowiak od lat szkoli g³os pod okiem profesjonalistów - jej postêpy stali festynowicze
oceniæ mogli sami.

Chojnowska „Reputacja”, która za cel postawi³a
sobie promocjê twórczoœci nieod¿a³owanego
Grzegorza Ciechowskiego, wyda³a w³aœnie
p³ytê „REPRODUKCJE”. Znalaz³o siê na niej
12 utworów, w wiêkszoœci kompozycji lidera
„Republiki”, choæ s¹ te¿ smaczki, jak otwieraj¹cy p³ytê „Dekoder” z repertuaru toruñskiej
„Nowo-Mowy” czy literacka próba Piotra Misikiewicza spolszczenia „I want to be yuor man”
/tak zapisano to w opisie p³yty.../. Jakie s¹
„Reprodukcje”? Dla kogoœ, kto zna realia
moksirowskiego „undergroundu”, czyli po prostu sali prób dzia³aj¹cych w oœrodku zespo³ów,
brzmienie „Reputacji” zaskakuje. Powiem od
razu - pozytywnie. Spora chyba w tym zas³uga
Grzegorza Kruka, który pojawi³ siê tu w podwójnej
roli - instrumentalisty /gitara, bas, klawisze/ i realizatora nagrañ odpowiedzialnego tak¿e za ich
zmiksowanie. Wra¿enia, ¿e utwory rejestrowano
„w piwnicy”, nie ma, choæ - gdyby siê czepiaæ w warstwie dŸwiêkowej brakuje te¿ nieco „przestrzeni”. Byæ mo¿e by³o to zamierzone dzia³anie - ostatecznie i nagrania „republikanów”,
zw³aszcza te pocz¹tkowe - muzyczn¹ przestrzeni¹ nie grzesz¹.
„Reputacja” gra sprawnie, podoba³o mi siê kilka
sekwencji klawiszowców /nie wiem, czy Grzegorza Kruka, czy mo¿e Mariusza Milewskiego
albo te¿ Piotra Misikiewicza, bo wszyscy
w opisie p³yty jako klawiszowcy s¹ wymieniani/,
kilka niez³ych gitarowych akordów to zas³uga
Artura Wójcickiego /lub Grzegorza Kruka/,
a sekcja rytmiczna, czyli Jarek Hojdycz na
basie i Mateusz Sieniek na perkusji sprawnie
„napêdzaj¹” ca³y zespó³. Wokal Piotra Misikiewicza ma brzmienie specyficzne. Z pewnoœci¹
nie jest to Grzegorz Ciechowski...

„Prolog”, wbrew swojej nazwie, nie wyst¹pi³
na pocz¹tku. Zespó³ gra hity nie tylko polskiej
estrady, a jego energetyczna wokalistka (Mariola
Malik) porwa³a liczn¹ grupê do zabawy.
Ostatni wykonawca, formacja „Baw siê z nami”,
to niemal rodzinny zespó³ wykonuj¹cy muzykê
biesiadn¹, a taka, jak wiemy na festyny najlepsza.
Impreza by³a, niestety, ostatni¹ miejsk¹ plenerow¹ zabaw¹ w tym roku. Przed nami jednak wiele
cyklicznych, atrakcyjnych spotkañ na deskach
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
W ci¹gu roku interesuj¹ce propozycje dla mieszkañców maj¹ tak¿e szko³y, muzeum czy miejska
biblioteka. O ka¿dej z nich informacje znajdziecie
Pañstwo na ³amach naszej gazety. Warto zatem
œledziæ prasowe doniesienia, warto te¿ braæ udzia³
w proponowanych imprezach.
eg

STUDIO „GAIA”
Rafa³ Wyciszkiewicz
Wykonuje us³ugi foto-video w zakresie:

* œluby
* komunie
* sesje dla dzieci
* sesje dla modelek
* kopiowanie kaset VHS na DVD
Profesjonalna jakoœæ
Niskie ceny

tel. 0604-724-021
www.wyciszkiewicz.chojnow.eu
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Reprodukcje Reputacji

Znana chyba wszystkim reklama mówi, ¿e
„prawie” robi wielk¹ ró¿nicê. I - broñ Bo¿e nie o wokalu tu myœlê przede wszystkim, ale
o ca³ej koncepcji promowania twórczoœci Grzegorza Ciechowskiego. „Reputacja” gra prawie
jak „Republika”. Pytanie - po co, skoro mo¿na
pos³uchaæ orygina³ów, nie jest tu wcale od
rzeczy. Inna znana i te¿ ju¿ nie¿yj¹ca autorka
tekstów, czyli Agnieszka Osiecka, doczeka³a
siê wielu wykonañ a`la Rodowicz /ale to ju¿
by³o..../ oraz dwu œwietnych p³yt. Najpierw
zespo³u „Raz, Dwa, Trzy”, a ostatnio - Katarzyny
Nosowskiej. Zw³aszcza ten drugi kr¹¿ek pozwoli³ Osieck¹ „us³yszeæ” na nowo, inaczej
porozk³adaæ sensy i znaczenia jej twórczoœci,
a marketingowy sukces /d³ugi czas 1. miejsce
w rankingach sprzeda¿y/ dowiód³, ¿e publicznoœæ zamiast „akademii ku czci” woli spotkanie z czymœ œwie¿ym, inspiruj¹cym.
Czy Ciechowskiemu nale¿y siê muzyczny pomnik?
Z pewnoœci¹. Czy za jakiœ czas postawi go muzycznie „Reputacja”? ¯yczê im tego serdecznie.
S.Horodecki
P.S.
Jedna z opinii esemesowych od chojnowianki Magdy:
„P³ytka siê podoba. Piosenka “Jaskra” (“Zapachnia³o
jesieñ¹” z filmu “WiedŸmin” - przyp.) urzeka. Zaskakuje
pozytywnie pazur (punkowy-przyp.), którego nie spodziewa³am siê w utworach Ciechowskiego. Dziêkujê.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej dwukondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym o pow. u¿ytkowej 400,1 m2
przeznaczonym do remontu oraz budynkiem gospodarczym
o pow. u¿ytk. 25,5 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 377/8 o pow. 903 m2, po³o¿onej przy ul. Z³otoryjskiej 3 w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej 13615.
Cena wywo³awcza - 119.000,00 z³.
Wadium - 23.800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ
przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem lokalizacji
handlu i us³ug nieuci¹¿liwych.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia
dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia
terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 15 paŸdziernika 2009 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest
z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿
1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.190,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku
VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 w zwi¹zku z art.43
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 9 lutego 2009 r., drugi odby³ siê 8 czerwca 2009 r.,
trzeci odby³ siê 18 sierpnia 2009 r.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie od numerem 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Druga wizyta w mieœcie partnerskim
Ju¿ drugi raz Chojnowskie Stowarzyszenie
Przyjació³ Miast Partnerskich zorganizowa³o mieszkañcom Chojnowa odwiedziny
w naszym mieœcie partnerskim w Niemczech.
W œrodê, 2 wrzeœnia do Egelsbach wyruszy³a prawie 30-osobowa grupa chojnowian. Trasê 650 km pokonaliœmy bez ¿adnych problemów i ju¿ po 18-stej witaliœmy
siê z oczekuj¹cymi nas na Berliner Platz
w Egelsbach rodzinami goszcz¹cymi.
Mi³o by³o znów ujrzeæ “starych znajomych”. Przy kolacji dzieliliœmy siê nowinkami z Chojnowa i Egelsbach.
Czwartek to dzieñ oficjalny. Program
przygotowano zgodnie z wytycznymi
Unii Europejskiej. W Domu Obywatela
zostaliœmy powitani przez Burmistrza
Gminy Egelsbach - Rudiego Moritza.

Potem wys³uchaliœmy wyk³adów przygotowanych przez gospodarzy. Poznaliœmy
ró¿nicê miêdzy traktatami lizboñskim
i nicejskim oraz dowiedzieliœmy siê, jakie
s¹ wspó³czesne cele kszta³cenia m³odzie¿y.
Po po³udniu zwiedziliœmy oœrodek dla
ludzi upoœledzonych umys³owo. Mieszkañcy tego nowoczesnego oœrodka tu pracuj¹, mieszkaj¹, sami stanowi¹ o sobie

(oczywiœcie maj¹ do dyspozycji wykwalifikowanych doradców) i maj¹ poczucie
w³asnej wartoœci. Czwartkowy wieczór
spêdziliœmy z rodzinami goszcz¹cymi.
Wczeœniej wspólnie uczestniczyliœmy
w ekumenicznej Mszy Œw.
W pi¹tek pojechaliœmy na wycieczkê do
Moguncji - jednego z najstarszych miast
w Niemczech, którego historia siêga cza-

sów rzymskich. W Moguncji urodzi³ siê
Jan Gutenberg - wynalazca druku. Pierwsze
kroki skierowaliœmy wiêc do Muzeum
Gutenberga. W znajduj¹cym siê tu warsztacie wydrukowaliœmy nawet w³asn¹
stronê. Potem zwiedziliœmy mogunck¹
katedrê, która obok œwi¹tyñ w Speyer
i Worms nale¿y do najstarszych koœcio³ów
w Niemczech. Mówi¹ca po polsku przewodniczka opowiedzia³a nam o s³ynnym kar-

nawale, zobaczyliœmy tak¿e fontannê
z kilkudziesiêcioma znanymi z pochodu
karnawa³owego figurami. Interesuj¹ca
by³a wizyta w muzeum Kupferberga. To
najstarsze i najwiêksze piwnice, w których
le¿akowa³ szampan “Kupferberg”. Po
zwiedzeniu czeka³ na nas poczêstunek:
kieliszek szampana i s³ynny moguncki
precelek.
Sobota - to wizyta w Niemieckim Czerwonym Krzy¿u. Zademonstrowano nam
sposoby udzielania pierwszej pomocy
osobie, która jest nieprzytomna i ratowanie ofiary wypadku z licznymi z³amaniami lub z uszkodzeniem krêgos³upa przy
pomocy materaca pró¿niowego. Po pokazie mogliœmy obejrzeæ dok³adnie pojazdy
ratunkowe, bêd¹ce na wyposa¿eniu oddzia³u. O godz. 19-stej rozpocz¹³ siê wieczorek po¿egnalny. Przy muzyce i tañcach
szybko mija³ czas.

W niedzielê rano, po¿egnawszy naszych
gospodarzy udaliœmy siê w drogê powrotn¹
do Chojnowa.
W przysz³ym roku to my chojnowianie
bêdziemy goœciæ mieszkañców Egelsbach.
7 paŸdziernika br. odbêdzie siê w Bibliotece Miejskiej otwarcie wystawy dotycz¹cej wizyty Chojnowian w Egelsbach,
na któr¹ serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
e.k.
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Dzieñ Sybiraka
Siedemdziesi¹t¹ rocznicê agresji ZSRR na Polskê i zwi¹zanymi z ni¹
wywózkami chojnowscy Sybiracy uczcili 11 wrzeœnia. Uroczystoœci
rozpoczêto Msz¹ œw. koncelebrowan¹ przez ks. pra³ata Tadeusza Jurka.
Spotkaniem przy obelisku ku Pamiêci ¿o³nierzom poleg³ym w walce
o niepodleg³oœæ Ojczyzny i pomordowanym w obozach i ³agrach oraz
zes³anym na Sybir, oddano czeœæ poleg³ym i walcz¹cym na frontach.
- Stoimy tu dziœ, jawnie wyra¿aj¹c swój ho³d i podziêkowanie tym wszystkim,
którzy przelali krew w walce z najeŸdŸc¹ - mówi³ w swoim przemówieniu
burmistrz Jan Serkeis. - Jeszcze nie tak dawno takie gesty by³y zakazane.
Te czasy jednak bezpowrotnie minê³y. Z nieukrywanym zatem wzruszeniem
pragnê w imieniu naszej lokalnej spo³ecznoœci i swoim w³asnym, z okazji
Waszego œwiêta pochyliæ g³owê nad cierpieniem i wieloletni¹ tragedi¹
tysiêcy Polaków zes³anych na Sybir. (…)
Archangielsk, Omsk, Tomsk, Nowosybirsk, Irkuck, Krasnojarski Kraj,
Kazachstan i inne miejsca, wówczas brzmi¹ce obco, dziœ s¹ symbolami
katorgi, g³odu, ch³odu i œmierci. Na wieki te miejsca pozostan¹ ziemi¹
przesi¹kniêt¹ ³zami, potem i krwi¹.
Wy najlepiej pamiêtacie to upodlenie, odebranie cz³owieczeñstwa
ka¿demu, bez wzglêdu na wiek i p³eæ.

Trzeba o tym mówiæ, przypominaæ, pamiêtaæ… Trzeba o tym mówiæ
zw³aszcza m³odym ludziom, dla których jesteœcie œwiadectwem historii,
œwiadectwem golgoty wschodu.
Sk³adam pok³on wszystkim Sybirakom i ich dzielnym rodzinom, oddajê
czeœæ tym, którzy z zes³ania nigdy nie wrócili. Oby historia nigdy siê nie
powtórzy³a…
Spod obeliska uczestnicy przeszli do sali Miejskiej Biblioteki Publicznej,
gdzie obejrzeli interesuj¹c¹ prezentacjê multimedialn¹ pt. „Sybiracy
w sercu i w pamiêci”. Film traktuj¹cy o historii zsy³ek przygotowa³ dla
Sybiraków Kr¹g Instruktorski chojnowskiego Hufca ZHP.
eg

***
SprawdŸ zaœwiadczenie
on-line

Wa¿ne informacje ZUS
Emeryci bêd¹ mogli
mniej dorobiæ
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
informuje emerytów i rencistów,
¿e od wrzeœnia bêd¹ mogli mniej
dorobiæ do swoich œwiadczeñ bez
zagro¿enia zmniejszeniem lub zawieszeniem wyp³aty pobieranego
œwiadczenia.
Emeryci i renciœci, którzy jeszcze
nie osi¹gnêli ustawowego wieku
emerytalnego (kobiety do 60 lat,
mê¿czyŸni do 65 lat), bêd¹ mogli
od wrzeœnia dorobiæ mniej ni¿
w poprzednich trzech miesi¹cach br.
Od 1 wrzeœnia zmniejszy³y siê kwoty
przychodu, powy¿ej których œwiadczenie „wczeœniejszego emeryta”
lub rencisty bêdzie zmniejszane
lub zawieszane. Kwoty graniczne,
których przekroczenie powoduje
zawieszenie albo obni¿enie œwiadczeñ, odpowiadaj¹ odpowiednio
130 proc. i 70 proc. przeciêtnego
wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.
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Ca³e œwiadczenie nale¿y siê, je¿eli
dodatkowy zarobek nie przekroczy
70 proc. przeciêtnego wynagrodzenia tj. 2157,10 z³ (dotychczas
2230,00 z³).
Œwiadczenia te s¹ obni¿ane, jeœli
osoby je otrzymuj¹ce uzyskaj¹
przychód wy¿szy ni¿ 2157,10 z³.
Emerytura i renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy s¹ zmniejszone, jeœli
przychód osoby otrzymuj¹cej te
œwiadczenia przekroczy 70 proc.
przeciêtnego wynagrodzenia, ale
jest ni¿szy ni¿ 130 proc. przeciêtnego wynagrodzenia. Œwiadczenia
zostan¹ zmniejszone o kwotê przekroczenia, nie wiêcej jednak ni¿
o kwotê maksymalnego zmniejszenia ustalan¹ przy kolejnych waloryzacjach. Od 1 marca 2009 r.
emerytura, renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy mog¹
byæ zmniejszone nie wiêcej ni¿
o 467,09 z³, a renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy

o 350,34 z³ i 397,05 z³ przy rencie
rodzinnej dla 1 osoby.
ZUS zawiesi emeryturê lub rentê,
je¿eli dodatkowy zarobek przekroczy - 4006,00 z³. (dotychczas
4141,30 z³).
Tak¿e osoby, które otrzymuj¹ rentê socjaln¹, bêd¹ mog³y dorobiæ
mniej ni¿ dotychczas. Renta zostanie im zawieszona, jeœli uzyskaj¹ kwotê przychodu przewy¿szaj¹c¹ 30 proc. przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (liczon¹
od p³acy za II kwarta³ 2009 r.). Od
1 wrzeœnia do 30 listopada 2009 r.
wynosi ona 924,50 z³ (dotychczas
955,70 z³).
Zmniejszenie przeciêtnego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.
powoduje tak¿e to, ¿e kwota zasi³ku pogrzebowego wyp³acana od
1 wrzeœnia do 30 listopada roku
2009 r. bêdzie ni¿sza ni¿ w poprzednich trzech miesi¹cach i wyniesie 6162,96 z³.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
uruchomi³ now¹, bezp³atna us³ugê
internetow¹ umo¿liwiaj¹c¹ zweryfikowanie autentycznoœci wydanych
przez ZUS zaœwiadczeñ o niezaleganiu w op³acaniu sk³adek.
Serwis dostêpny jest pod adresem:
https://ssl.zus.pl/zn. Aby z niego
skorzystaæ i poœwiadczyæ autentycznoœæ wydanego przez ZUS zaœwiadczenia o niezaleganiu w op³acaniu
sk³adek, w formularz znajduj¹cy
siê na tej stronie nale¿y wprowadziæ informacje zawarte w sprawdzanym zaœwiadczeniu, tj.: numer
zaœwiadczenia, numer druku, numer
NIP, datê wydania zaœwiadczenia.
Po wprowadzeniu danych nale¿y
klikn¹æ przycisk szukaj - wtedy
us³uga potwierdzi fakt wydania
przez ZUS zaœwiadczenia albo
poinformuje u¿ytkownika o braku
takiego zaœwiadczenia w ewidencji
Zak³adu. Nowa us³uga jest bezp³atna.
El¿bieta Kurek

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/704

Zostawmy go³êbie w spokoju

Raz w roku piechot¹?!

Go³êbie miejskie s¹ nosicielami chorób niebezpiecznych
dla innych zwierz¹t i ludzi. Roznosz¹ kleszcze i wirusy
almonellozy, ornitozy czy paramyxowirozy.
S¹ sta³ym elementem miejskiego pejza¿u,
atrakcj¹ i sympatycznym dodatkiem do
folderu promocyjnego. Go³êbie najlepiej
jednak wychodz¹ wy³¹cznie na zdjêciu, bo
na co dzieñ, dla wielu s¹ utrapieniem.
Przede wszystkim brudz¹. Jeden miejski
ptak wydala rocznie ok. 12 kg odchodów.
Mno¿¹c to przez liczbê chojnowskich
go³êbi (której redakcji nie uda³o siê ustaliæ),
na dachach, balkonach, parapetach, elewacjach mamy tony mazi, która nie doœæ, ¿e
do estetycznych nie nale¿y, to niesie za
sob¹ zagro¿enie dla zdrowia. To kolejny
powód do zmartwienia. Go³êbie miejskie
s¹ nosicielami chorób niebezpiecznych dla
innych zwierz¹t i ludzi. S¹ nosicielami
kleszczy i wirusów almonellozy, ornitozy
czy paramyxowirozy.
Wiele osób w b³êdnym poczuciu troski
o go³êbie dokarmia je robi¹c wiêcej z³ego
ni¿ dobrego. Tych ptaków dokarmiaæ nie
trzeba, nie nale¿y, nie wolno… Go³êbie
zjadaj¹ g³ównie nasiona traw i kwiatów,

owoce drzew i krzewów i takie jest ich zadanie ekologiczne. Dokarmiaj¹c je ³amiemy
przepisy ustanowione przez ludzi i obowi¹zuj¹ce w przyrodzie. Poza tym, w konsekwencji, sami sobie utrudniamy ¿ywot.
Z uci¹¿liwym ptactwem nie musimy walczyæ.
Wystarczy, ¿e cz³owiek nie bêdzie ingerowa³ w ich naturaln¹ egzystencjê i zrozumie, ¿e rzucanie resztek jedzenia czy ziaren
nikomu nie przynosi korzyœci - ani ptakom,
ani ludziom.

Dokarmiaj¹c go³êbie ³amiemy przepisy ustanowione przez ludzi i obowi¹zuj¹ce
w przyrodzie:
* zaburza siê prawo przyrody dotycz¹ce organizmów synantropijnych;
* ³amie siê prawo selekcji naturalnej, pozwalaj¹c na prze¿ywanie osobników s³abych,
kalekich i chorych;
* ³amie siê Prawo £owieckie, które zabrania hodowli dzikich zwierz¹t bez zezwolenia.
Dokarmianie ptaków w mieœcie i to poza sezonem zimowym, jest tak naprawdê
prowadzeniem nielegalnej hodowli;
* ³amie siê przepisy porz¹dkowe. Wyrzucanie resztek jedzenia jest zaœmiecaniem miasta;
* zaburza siê naturalne procesy liczebnoœci populacji. Rozmna¿a siê nadmiernie
oprócz go³êbi tak¿e inne ptaki;
* doprowadza siê do nadmiernego rozmna¿ania myszy i szczurów. Resztki nie zjedzone
przez ptaki s¹ ³atwym pokarmem dla gryzoni;
* powoduje siê zagro¿enie dla zdrowia ludzi. Go³êbie miejskie s¹ nosicielami ró¿nych
chorób.

Kolejny raz Chojnów w³¹cza siê do kampanii Dnia Bez
Samochodu, jednocz¹c siê z tysi¹cami europejskich
miast w dzia³aniach na rzecz ochrony œrodowiska i polepszenia jakoœci ¿ycia w mieœcie.
Europejski Dzieñ bez Samochodu oraz Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu jest odpowiedzi¹ na negatywne
konsekwencje wynikaj¹ce z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. W wielu aglomeracjach miejskich ludzie narzekaj¹ na nisk¹ jakoœæ ¿ycia, m.in. na
zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom ha³asu,
wypadki, zajmowanie coraz wiêkszej przestrzeni przez
samochody.
Dlatego te¿ ogólnym celem kampanii jest kszta³towanie
proekologicznych wzorców zachowañ oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego œrodowisku.
Wzorem lat ubieg³ych, obchody kampanii odbywaj¹ siê
16-22 wrzeœnia.
Ostatni dzieñ to Dzieñ bez Samochodu. Miasta w ró¿ny
sposób daj¹ wyraz poparcia tej akcji. W Chojnowie liczyæ
mo¿emy na szeroko zakrojon¹ edukacjê i kilka zabiegów
wspomagaj¹cych akcjê. Miêdzy innymi w newralgicznych miejscach miasta pojawi¹ siê stojaki na rowery,
które zostan¹ tu na sta³e. Bêd¹ te¿ banery, apeluj¹ce
o ograniczenie ruchu i nie parkowanie w centrum miasta.
Jak wielu chojnowian w³¹czy siê do akcji? Nie wiemy,
ale zachêcamy wszystkich zmotoryzowanych - redaktorzy
G.Ch. z pewnoœci¹ tego dnia przejd¹ siê do redakcji
piechotk¹.

„Pomagajmy Ziemi - codziennie”
Tradycyjnie, w trzeci weekend wrzeœnia rusza
akcja „Sprz¹tania œwiata”. To ju¿ szesnasty
raz. Jak zawsze, aktywnie do akcji w³¹czaj¹ siê
nasze placówki oœwiatowe. Uczniowie chojnowskich szkó³, zgodnie z wytycznymi miejskich s³u¿b, porz¹dkuj¹ wyznaczone tereny,
dostarczaj¹c na pobliskie wysypisko tony odpadów. Odpadów, które, co tu du¿o mówiæ, sami
zostawiamy nie tam gdzie powinniœmy.
Z ka¿dym rokiem jednak nasza ekologiczna
œwiadomoœæ wzrasta i przynosi wymierne
efekty. Pojemniki do selektywnej zbiórki
œmieci, które pojawi³y siê na podwórkach
4 lata temu szybko wype³niaj¹ siê szk³em,
plastikiem, papierem ograniczaj¹c tym samym
iloœci odpadów podlegaj¹cych utylizacji.
Sukcesywnie przyzwyczajamy siê ju¿ do segregowania surowców wtórnych.
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W Polsce wytwarza siê ok. 135 milionów ton
odpadów. W tym 11 milionów ton to odpady
komunalne. Œrednio zatem ka¿dy Polak wytwarza oko³o 300 kg odpadów komunalnych
rocznie. Du¿o to czy ma³o? Zapewne du¿o.
Naszej „Matce Ziemi” pomóc mo¿emy tak¿e
codzienn¹ trosk¹ o nienadu¿ywanie pr¹du,
wody, opa³u itp.
Sprz¹tanie œwiata to tylko trzy dni zbierania,
monitorowania, pielêgnacji. Nie chodzi jednak
wy³¹cznie o „pozamiatanie globu”. Program
ma wagê edukacyjn¹, promocyjn¹ i kszta³tuj¹c¹ w m³odych ludziach pewne wartoœci.
Szkoda tylko, ¿e tak niewielu doros³ych daje
im bezpoœredni przyk³ad.
Zachêcamy zatem wszystkich do w³¹czenia siê
do akcji i posprz¹tania swojego najbli¿szego
otoczenia.
eg
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Wszystko o …

Wspólnoty Mieszkaniowe cz. X

Dzia³alnoœæ prowadzona przez Wspólnoty Mieszkaniowe
Do podstawowych zadañ wykonywanych przez zarz¹d Wspólnoty
Mieszkaniowej nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane z prawid³ow¹ eksploatacj¹ nieruchomoœci wspólnej i dbanie o nale¿yty stan techniczny
czêœci wspólnych budynków, budowli i urz¹dzeñ. Do zadañ zarz¹du
nale¿y równie¿ w³aœciwe gospodarowanie zasobami wspólnoty tak,
aby w tych przypadkach gdy jest to mo¿liwe, wspólnota mog³a czerpaæ
po¿ytki z czêœci wspólnej nieruchomoœci. Powy¿szy zakres czynnoœci, jak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy o w³asnoœci lokali, nie jest
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej i nie podlega rygorom
z tym zwi¹zanym.
Jest prawdopodobne, ¿e niektóre wspólnoty podejmuj¹ decyzjê o
prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. W tym przypadku stan¹ siê
one podmiotami gospodarczymi i bêd¹ zmuszone z³o¿yæ wniosek
do w³aœciwego urzêdu gminy (Miasta) o wpisanie tego¿ podmiotu
gospodarczego do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Szczerze
odradzam prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez Wspólnoty
Mieszkaniowe. Dzia³alnoœæ gospodarcza jest rzecz¹ niezwykle
ryzykown¹. Wielokrotnie zamiast spodziewanych zysków mog¹
pojawiæ siê wy³¹cznie straty i nieuregulowane zobowi¹zania. Cz³onkami wspólnoty w wiêkszoœci s¹ ludzie nieprzygotowani do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i ponoszenia zwi¹zanego z ni¹
ryzyka. Forma prawna istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej (przymus przynale¿noœci), ma³y zakres odpowiedzialnoœci cz³onków
zarz¹du (którzy faktycznie bêd¹ prowadzili dzia³alnoœæ gospodarcz¹)
oraz du¿y zakres odpowiedzialnoœci cz³onków wspólnoty - moim
zdaniem wykluczaj¹ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez
Wspólnoty Mieszkaniowe. Dzia³alnoœæ gospodarcza zamiast
przynieœæ spodziewane korzyœci, mo¿e staæ siê przyczyn¹ zbêdnych
sporów miêdzy cz³onkami wspólnoty a jej zarz¹dem.
Zasady prowadzenia rachunkowoœci podane w dalszej czêœci artyku³u bêd¹ dotyczy³y tylko Wspólnot Mieszkaniowych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. Zak³adam, ¿e w przypadku
wspólnot prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzenie rachunkowoœci zostanie powierzone pracownikom o wysokich kwalifikacjach lub zlecone specjalistycznym biurom, które posiadaj¹ uprawnienia do us³ugowego prowadzenia rachunkowoœci.
Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej kieruje jej sprawami i reprezentuje j¹ na zewn¹trz oraz w stosunkach miêdzy wspólnot¹ a poszczególnymi w³aœcicielami lokali. Dzia³alnoœæ zarz¹dów Wspólnot Mieszkaniowych polega w szczególnoœci na:
* przygotowywaniu rocznych planów gospodarczych,
* przygotowywaniu projektów uchwa³ dotycz¹cych ustalenia wysokoœci op³at na pokrycie kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹,
* ustaleniu wysokoœci zaliczek na pokrycie kosztów zarz¹du,
* pobieraniu od w³aœcicieli lokali zaliczek na pokrycie kosztów zarz¹du
i egzekwowanie terminowych wp³at tych zaliczek oraz ich rozliczanie,
* zawieraniu umów na korzystanie z czêœci wspólnych nieruchomoœci przez inne osoby i pobieraniu op³at z tego tytu³u,
* zawieraniu umów na dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu,
wody, wywozu nieczystoœci itp.,
* zapewnieniu konserwacji i w³aœciwego dzia³ania anten zbiorczych,
domofonów i innych urz¹dzeñ wspólnych,
* zapewnieniu utrzymania porz¹dku i czystoœci nieruchomoœci wspólnej,
* zawieraniu umów na wykonywanie remontów i bie¿¹cej konserwacji budynków i budowli wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoœci
wspólnej,
* regulowaniu op³at za dostawy i czynnoœci zlecone przez zarz¹d,
* prowadzeniu ksiêgowoœci,
* dochodzeniu nale¿noœci od d³u¿ników wspólnoty,
* przygotowywaniu projektów uchwa³, ktore maj¹ byæ podjête
przez w³aœcicieli lokali,
* zwo³ywaniu zebrañ ogó³u w³aœcicieli co najmniej raz w roku,
* sk³adaniu rocznych sprawozdañ ze swej dzia³alnoœci w³aœcicielom lokali.
Wiêkszoœæ czynnoœci wykonywanych przez zarz¹d jest czynnoœciami
zwyk³ego zarz¹du, które mo¿e on podejmowaæ samodzielnie. W przypadku czynnoœci przekraczaj¹cej zakres zwyk³ego zarz¹du do jej
podjêcia niezbêdna jest uchwa³a w³aœcicieli lokali wyra¿aj¹ca zgodê
na dokonanie tej czynnoœci, takich jak: remont dachu, podnajêcie
czêœci wspólnej, wymiana sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych,
wodnych, itp.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
1) czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci
niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa (w rejonie
ul. Bielawskiej):

2) pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 3 i 4 miasta Chojnowa
(w rejonie ul. Bielawskiej):

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
21 paŸdziernika 2009 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
15 paŸdziernika 2009 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
690,00 z³ – dot. dz. nr 458/10 i 6/5, 780,00 z³ – dot. dz. nr. 380/4, 650,00 z³
– dot. dz. nr 458/6.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki: nr 458/10 i 6/5 odby³ siê dnia 09-02-2009 r.,
drugi odby³ siê 09-06-2009 r., trzeci odby³ siê 18-08-2009 r. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ dzia³ki nr 380/4 odby³ siê dnia 25-09-2008 r., nr 458/6
odby³ siê dnia 23-12-2008 r., drugi przetarg odby³ siê dnia 23-03-2009 r.,
trzeci odby³ siê 09-06-2009 r., czwarty odby³ siê 18-08-2009 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/704

REGGAEEMOCJE
Gdy ju¿ wszyscy po³o¿yli przys³owiowy krzy¿yk na “Pikniku Reggae”, niespodziewanie pojawi³a siê jego zapowiedŸ. Impreza ta ju¿ od kilku lat na
dobre zakotwiczy³a w Micha³owie nieopodal Chojnowa. Nawiasem mówi¹c
w miejscu, gdzie tak¿e co roku, odbywaj¹ siê niezapomniane - Watry £emkowskie.
Spostrzec mo¿na by³o, ¿e tym razem
organizowano wszystko na ostatni¹
chwilê. G³ówny animator tej imprezy,
znany ju¿ ogó³owi Eric Alira, gdy wszed³
na polityczne salony, jakby o reggaeimprezie zapomnia³, a to „jakby” ma du¿y

wp³yw na organizacjê. Wa¿ne jednak,
¿e “Piknik Reggae” w tym roku siê
odby³. Co prawda, trwa³ tylko jeden
dzieñ, ale dobre i to.
Chojnowsk¹ ekipê mo¿na by³o policzyæ
na palcach dwóch r¹k. To byli jednak ci
najwierniejsi sympatycy. Byæ mo¿e na
frekwencjê wp³yw mia³a pogoda, która
nie zachêca³a do plenerowych imprez,
byæ mo¿e powodem by³y silniejsze
emocje pi³karskie. Ale kto odrzuci³ telewizyjn¹ propozycjê i postawi³ na dobr¹
zabawê na œwie¿ym powietrzu, przekona³ siê, ¿e by³ to trafny wybór.
Na Pikniku przede wszystkim byli œwietnie dobrani wykonawcy. Wœród chojnowskiej m³odzie¿y ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê Junior Stress. My
zwróciliœmy uwagê na - Marlenê Johnson.
Jak graæ akustyczne reggae pokaza³
Tupot Bia³ych Mew. Klas¹ sam¹ w sobie
by³ Zielony Groszek. Emocjonalna zaœ
forma unosi³a siê nad nazw¹ Zedess.
Niektórzy uczestnicy tegorocznego “Pikniku” wieszcz¹ jego koniec. Chojnowscy
koncertowicze nie wierz¹ jednak w te
przepowiednie. Za rok na pewno spotkamy siê w Micha³owie.
P.M.
B.M - foto.
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Trzeci¹ edycjê imprezy pn. ”Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie” rozpoczêto
odczytaniem niezwykle ciep³ych s³ów z listu Anny Dymnej skierowanego do organizatorów i uczestników tego festynu.

Pod patronatem Anny Dymnej
Nawet pochmurna pogoda nie zak³óci³a radosnego
klimatu i weso³ych nastrojów wszystkich, którzy
11 wrzeœnia spotkali siê w parku przy obiekcie
DOPR “Niebieskiego Parasola”.
To pracownicy tej jednostki od trzech lat organizuj¹ niecodzienn¹ imprezê, podczas której pen-

k³opot z wy³onieniem zwyciêzców. Takiego k³opotu
nie mia³ nasz burmistrz, który doceniaj¹c pracê
ka¿dego uczestnika, nagradza³ wszystkich najwy¿sz¹
punktacj¹. Pozostali sêdziowie jednak, jako fachowcy
w dziedzinie tañca i œpiewu, ró¿nicowali punktacjê. Z tej klasyfikacji wy³oniono zwyciêzców.

Konkurs tañca

I miejsce Krukowska Klara i Krystian Krzystek
DPS “Prz¹œnik”,
II miejsce Maria Go³êbiowska i Tadeusz
Wojdyga DOPR Niebieski Parasol,
III miejsce Dorota Bielecka ŒDS Piotrowice.

Turniej œpiewu
I miejsce Krzysztof Bia³ek DPS Prz¹œnik,
II miejsce Piêtka Jadwiga,
III miejsce Wróblewska Teresa ŒDS Piotrowice
wyró¿nienie Krakowiak Ela ŒDS i Emil Misi¹g
DOPR “Niebieski Parasol”
sjonariusze zaprzyjaŸnionych placówek maj¹ szansê
zaprezentowaæ swoje artystyczne talenty, ich
opiekunowie wykazaæ dryg instruktorski w tej
dziedzinie, a zaproszeni goœcie przyjrzeæ siê jak
potrafi¹ bawiæ siê osoby niepe³nosprawne.
Do „Niebieskiego Parasola” przyjechali tego dnia
przyjaciele z Legnicy, Legnickiego Pola, G³ogowa,
Jawora, Mierczyc, Bolkowa, Prz¹œnika, Piotrowic
i po raz pierwszy ze Zgorzelca. Wœród „oficjeli”
natomiast by³y osoby sympatyzuj¹ce z tymi placówkami i w ró¿ny sposób je wspieraj¹ce.
Pensjonariusze solidnie przygotowuj¹ siê do swoich
prezentacji. Widaæ to by³o na scenie zarówno podczas pokazów tanecznych jak i wystêpów wokalnych. Jury, które ocenia³o uczestników mia³o

Atrakcj¹ dla wielu by³y taneczne prezentacje samych
pracowników. Na takie show zdecydowa³y siê tylko
trzy zespo³y - z Chojnowa (wraz z dyrekcj¹), DPS
Prz¹œnik i ŒDS Piotrowice. Tu klasyfikacja ograniczy³a siê do pierwszego miejsca dla wszystkich
trzech dru¿yn.
Zabawê uzupe³nia³y biesiadne przeboje w wykonaniu
radnego naszego powiatu Miko³aja Bidnyka, podczas
których parkiet skrzypia³ i niebezpiecznie siê ugina³.
Zabawa by³a przednia, posi³ki na œwie¿ym powietrzu pyszne, a atmosfera… gor¹ca mimo niskiej
temperatury otoczenia.
eg
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Wakacyjna opowieœæ

Jeœli dziœ sobota, to jesteœmy w Durres,
czyli 6323 kilometry w skrócie

20 lipca. Wyruszamy. Agnieszka, Kajtek i ja w samochodzie zapakowanym a¿ po dach. Od pocz¹tku nasz pomys³ nie podoba³ siê najbli¿szym, a znajomi nie dawali wiary, ¿e go zrealizujemy. Ale sta³o siê.
Nawigacja g³osem Krzysztofa Ho³owczyca nakaza³a skrêt na autostradê
A4, wiêc pos³usznie wykonujê jego polecenie. Droga mija bez ¿adnych
problemów. Po 12 godzinach doje¿d¿amy do stolicy Serbii. Belgrad
wieczorem prezentuje siê wspaniale, têtni ¿yciem i niczym nie przypomina
miasta sprzed kilku lat, kiedy to nasi przyjaciele z NATO latali nad nim
myœliwcami F -16. Ale na nas ju¿ czas. Kierunek Macedonia. Im bli¿ej
Macedonii, tym droga gorsza, góry wy¿sze i bieda wiêksza. Niedaleko
Kosowo. Miasto wita nas plakatami i bilbordami w jêzyku macedoñskim
i albañskim. Nad wszystkimi wa¿niejszymi budynkami powiewaj¹
wielkie macedoñskie flagi. Chyba Macedoñczycy maj¹ coœ do udowodnienia s¹siadom. Na ulicach spotykamy rozklekotane zastawy i najnowsze
mercedesy, cerkwie i meczety, bogato ubrane damy i brudnych
¿ebraków, piêkne sklepy i obskurne bazary. Skopijski ying i yang. Ale
nie jest Ÿle, œwietna kawa, dobre jedzenie i mili ludzie pozostawiaj¹
w pamiêci pozytywne wspomnienia o Macedonii. Przed nami Grecja.
Wczesnym wieczorem, docieramy na Chalkidiki, gdzie na kempingu,
z którego widaæ górê Athos, rozbijamy nasz namiot i debiutujemy tego
lata w Morzu Egejskim. Kajtek jest zachwycony. Przez ca³¹ drogê by³
mamiony wizj¹ ciep³ego, niebieskiego morza, dlatego jecha³ grzecznie
i bez marudzenia, ale jego cierpliwoœæ tak¿e ma granice, wiêc cieszymy
siê wspólnie. On morzem, a my jego dobrym humorem. Rano pakujemy
siê i ruszamy na zachód. Po drodze mamy Saloniki. Przechadzamy siê
po centrum. Zdjêcia nad zatok¹ i pod Bia³¹ Wie¿¹. Relaks. Tylko, ¿e
o 19.00 mamy prom na Korfu po drugiej stronie Grecji. Kierujê wiêc
samochód na autostradê i po czterech godzinach jemy gyrosa i sa³atkê
greck¹ w portowej Igumenitsie. Nareszcie wp³ywa nasz prom i po pó³toragodzinnej podró¿y nasze stopy dotykaj¹ Korfu. Kerkyra wabi, ale my
mamy ju¿ swój cel. Gyflada. Piaskowa pla¿a po drugiej stronie wyspy,
na której rozbijamy namiot. Pla¿a jest na tyle du¿a, ¿e nikt siê nami nie
interesuje, zakazu nie ma, wiêc dwa dni i dwie noce spêdzamy 15 metrów
od Morza Joñskiego. Prawdziwy odjazd. Oczywiœcie Kajtek najbardziej
zadowolony. W ostatni dzieñ obje¿d¿amy wyspê, ale spotykamy tylko
Ma³e Brytanie. Gyfladzie nic nie dorówna. Wieczór spêdzamy w Kerkyrze,
gdzie widzimy jak siê bawi¹ Grecy. Nadmorski bulwar ci¹gnie siê kilometrami restauracji pe³nych klientów, a w centrum starego miasta trudno
przejœæ. Bia³e marmury œwietnie odbijaj¹ jasne oœwietlenie, wiêc jest jasno
jak w dzieñ. Ha³as i gwar. Mi³o by³o, ale siê skoñczy³o, teraz czas na Albaniê.
Prom o 5.30 i jesteœmy w Igumenitsie, a za dwie godziny stoimy ju¿ na
przejœciu grecko-albañskim, gdzie nieuprzejmi celnicy robi¹ co im siê
podoba. 49 stopni Celsjusza. Tylko dwie godziny w metalowej puszce
samochodu i ju¿ jesteœmy w Albanii. Wita nas ca³kiem niez³a droga,
bunkry oraz niezliczona liczba stacji benzynowych. Albañczycy chc¹
chyba pobiæ rekord œwiata w ich budowaniu, podobnie jak w posiadaniu
mercedesów. Albo osio³, albo mercedes wydaje siê mówiæ widok na ulicy.
Im dalej od Grecji droga robi siê coraz wê¿sza, jakoœci nienajwy¿szej.
Za oknami samochodu piêkne widoki, ale i sterty œmieci, upchane gdzie
siê tylko da i czêsto podpalane. Taki recykling. Doje¿d¿amy do morza ko³o
Vlory, gdy¿ chcemy siê wyk¹paæ na pla¿y w Spille. A na pla¿y miejsca brak.
Chyba przyjecha³a tu ca³a Albania, która odpoczywa i nie przejmuje siê
takimi szczegó³ami jak œmieci. Jedziemy do Durres. To Albañski Sopot.
Piêkne hotele, ale i dzikie t³umy. Nieopisany œcisk i korki. Albañczycy
nie dbaj¹ o takie szczegó³y jak chodniki, czy regularny wywóz œmieci.
Do tego wszechobecny, unosz¹cy siê w powietrzu bia³y py³. Ale ludzie
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bardzo mili, wiêc wynajmujemy pokój w dobrym hotelu i idziemy na
kolacjê. Nad kurortem unosi siê zapach spalin, który nie mo¿e zepsuæ
nam uczucia, ¿e warto by³o tu przyjechaæ.
Rano jedziemy do Tirany, wiadomo stolica, wiêc prezentuje siê okazale.
Szare bloki z przedmieœæ przemalowano na jaskrawe kolory, centrum bardzo
przyzwoite. Pozosta³oœci po Enverze Hod¿y mieszaj¹ siê z nowoczesnymi
budynkami. Podobnie jak w Macedonii na ka¿dym kroku flagi pañstwowe.
Jedziemy na pó³noc mijaj¹c dziesi¹tki stacji benzynowych. Rekord Guinessa?
Po drodze Kruja, stara stolica, miejsce kultu ka¿dego Albañczyka. Ze
szczytu góry, na którym stoi zamek Skanderbega z wielk¹ albañsk¹ flag¹,
rozci¹ga siê wspania³y widok. Widaæ te¿ liczne p³on¹ce wysypiska
œmieci. Jeœli ktoœ nie rozumie s³owa kontrast, niech jedzie do Albanii.
Wyje¿d¿amy z tego fascynuj¹cego kraju przez drewniany most w Szkodrze
i pla¿ujemy w czarnogórskim Barze. Jutro Chorwacja. W tym piêknym
kraju rozpoczynamy oœmiodniowe dolce vita. Pla¿a, morze, restauracje
i bary... W miêdzyczasie organizujemy krótki jednodniowy wypad do Boœni.
Mostar, z jeszcze niewygojonymi ranami z wojny domowej i odbudowanym niedawno historycznym mostem, oraz Medjugorie, miejsce domniemanych objawieñ, s¹ zbyt blisko, ¿eby ich nie odwiedziæ. Osiem dni
w chorwackiej Dalmacji mija szybko. 500 kilometrów na pó³noc od nas
w Novi Vinodolski spêdza wakacje rodzina Z. Mo¿e ich odwiedziæ
i przed³u¿yæ pobyt w Chorwacji o jeden dzieñ? Odwiedzamy. Spêdzamy
mi³e popo³udnie, które przeci¹ga siê do póŸnego wieczora dziêki rozmowom o demilitaryzacji kosmosu. Rano Oni wyp³ywaj¹ na Krk, my

kierujemy siê w stronê Wenecji. Tylko na chwilê wpadamy do S³owenii,
aby zobaczyæ s³ynn¹ jaskiniê (Postojnska Jama), która ma 5,5 kilometra
d³ugoœci i jest prawdziwym cudem natury. Do Wenecji pozosta³o tylko
250 kilometrów. Trasê tê przemierzamy szybko, lecz tu¿ przed Wenecj¹
skrêcamy na Caorle, gdy¿ planujemy nocleg na jednym z kempingów
po³o¿onych na Cavallino Treporti. Plan doskona³y. Œwietne pla¿e, kempingi
jeszcze lepsze, a po³¹czenie z Wenecj¹ za pomoc¹ tramwajów wodnych
umo¿liwia szybkie dotarcie do Canale Grande praktycznie przez 12 godzin
dziennie. Co wiêcej, ca³odzienny bilet umo¿liwia zwiedzanie Wenecji
z w³aœnie perspektywy Wielkiego Kana³u. Wiêc zwiedzamy. Miasto robi
ogromne wra¿enie pod ka¿dym wzglêdem. T³umy turystów. Kana³y
prawie zakorkowane. Wszyscy, ³¹cznie ze œmieciarkami i karetkami, poruszaj¹
siê na wodzie. Wbrew obiegowej opinii otacza nas przyjemny zapach.
Tylko zastanawia jedna myœl, jak mog¹ tam ¿yæ zwyczajni W³osi?
Jeszcze dwa dni na rewelacyjnej pla¿y w Cavallino i wracamy.
Znowu autostrada. Alpy. Polska. Chmury. Nawet one ciesz¹. Pomys³ na
wakacje zrealizowany w 100%. Na liczniku 6323 kilometry wiêcej, a my
jesteœmy starsi o trzy tygodnie. Najbli¿si odetchnêli z ulg¹, a znajomi
uwierzyli. Ale i tak najwa¿niejsze, ¿e Kajtek jest zadowolony.
Andrzej Tracz
Prze¿y³eœ wspania³e, ciekawe wakacje? Podziel siê z nami wspomnieniami.
Czekamy na Wasze teksty i zdjêcia. (red)
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Kongres Osób Niepe³nosprawnych

☺ ka¿da lekcja tylko 9 z³
☺ grupy max 10 osobowe na ró¿nym
poziomie zaawansowania
☺ kursy egzaminacyjne (matura, testy
gimnazjalne)
☺ kursy specjalistyczne
(przygotowania do wyjazdu
za granicê, kursy weekendowe,
wakacyjne, zajêcia indywidualne)

Po dziesiêciu latach niepe³nosprawni z terenu
Diecezji Legnickiej i Dolnego Œl¹ska znów siê
spotkali, by poprzez modlitwê i radoœæ bycia
razem, przybli¿yæ spo³eczeñstwu swoje problemy, dzieliæ siê doœwiadczeniem.
Duszpasterstwo Osób Niepe³nosprawnych Diecezji Legnickiej i Caritas Diecezji Legnickiej
zorganizowali II Kongres Osób Niepe³nosprawnych. Ten kongres nawi¹za³ do wa¿nego
wydarzenia, jakie mia³o miejsce 10 lat temu.
Wtedy to pod patronatem Biskupa Legnickiego
Tadeusza Rybaka w dniach 28-29 sierpnia
odby³ siê pierwszy taki kongres. Jego „duchem
poruszaj¹cym” by³ ówczesny biskup pomocniczy bp Stefan Regmunt. Kongres ten zainicjowa³ wiele wa¿nych wydarzeñ na polu duszpasterstwa osób niepe³nosprawnych. Owocowa³o to corocznymi pielgrzymkami osób niepe³nosprawnych do Krzeszowa, spotkaniami
op³atkowymi w kilku miejscach Diecezji Legnickiej, a tak¿e wspólne bale sylwestrowe.
Drugi kongres nawi¹za³ do tego wydarzenia,
by w ten sposób nie tylko uczciæ i wspomnieæ,
ale te¿ jakby podj¹æ swoisty bilans tego co uda³o
siê zrobiæ przez 10 lat. O ile pierwszy kongres
mia³ za zadanie integracjê œrodowiska osób
niepe³nosprawnych, o tyle tegoroczny stara³
siê pójœæ o jeden krok dalej i zatrzymaæ siê na
duchowym potencjale osób niepe³nosprawnych.
Celem Kongresu by³o ukazanie miejsca osób
niepe³nosprawnych w Koœciele i w spo³ecznoœci.
Pe³niejsza integracja œrodowiska tzn. instytucji
i organizacji zajmuj¹cych siê niepe³nosprawnymi, niepe³nosprawnych miêdzy sob¹, rodzin
osób niepe³nosprawnych. Tak¿e wspólna modlitwa w intencji osób niepe³nosprawnych oraz
osób i instytucji wspomagaj¹cych, pe³niejsza
informacja na temat dzia³alnoœci prowadzonej na rzecz osób niepe³nosprawnych w parafiach i rejonach na terenie Diecezji Legnickiej
a wiêc dostarczenie okazji do pog³êbienia wiedzy
na temat osób niepe³nosprawnych i organizacji zajmuj¹cych siê niepe³nosprawnymi, ukazanie dróg wspó³pracy Koœcio³a, organizacji
samorz¹dowych i pozarz¹dowych w s³u¿bie
osobom niepe³nosprawnym.
Tegoroczne spotkanie podzielone by³o na dwa
dni i odbywa³o siê w dwóch miejscach. Pierwsza
czêœæ kongresu mia³a miejsce 28 sierpnia
(pi¹tek) w Centrum Spotkañ im. Jana Paw³a
II w Legnicy, przy koœciele pw. Matki Bo¿ej

Królowej Polski w Legnicy. Natomiast dnia
29 sierpnia (sobota) w sanktuarium œw. Jadwigi do Legnickiego Pola.
Pierwszego dnia odby³a siê sesja naukowa na
temat ¿ycia duchowego osób niepe³nosprawnych. Do udzia³u w kongresie zaproszeni zostali specjaliœci: naukowcy, którzy w swoich
badaniach podejmuj¹ omawian¹ problematykê,
tak¿e osoby z doœwiadczeniem pracy poœród
osób niepe³nosprawnych, równie¿ przedstawiciele ró¿nych wspólnot o charakterze duchowym i duszpasterskim oraz instytucje edukacyjne, przedstawiciele w³adz pañstwowych
oraz wolontariat m³odzie¿owy i parafialne
oddzia³y Caritas.
Drugi dzieñ to Legnickie Pole w sanktuarium,
w którym znajduj¹ siê relikwie œw. Jadwigi.
Do tej pory pielgrzymowaliœmy do Krzeszowa,
a w tym roku ikona Matki Bo¿ej £askawej
przyby³a do Legnickiego Pola.
Po raz kolejny zosta³y przyznane odznaczenia
„Przyjaciel Osób Niepe³nosprawnych”. Ka¿dego roku sk³adane s¹ wnioski przez œrodowiska osób niepe³nosprawnych o przyznanie
tego honorowego tytu³u. Kapitu³a rozpatruje
takie wnioski i po zasiêgniêciu opinii podejmuje decyzje. Ten tytu³ to wielkie wyró¿nienie. Nadaje siê go za szczególne zaanga¿owanie na rzecz niepe³nosprawnych, za pomoc,
¿yczliwoœæ, wsparcie… Ka¿dego roku przyznawanych jest 10 takich wyró¿nieñ. Nale¿y
tutaj wspomnieæ, ¿e tytu³y „Przyjaciela osób
niepe³nosprawnych” do tej pory z Chojnowa
otrzymali ks. Pra³at W³adys³aw Bystrek,
p. Katarzyna Lisowska i w tym roku Burmistrz
Chojnowa Jan Serkies.
d.k.

☺ zajêcia z naciskiem na konwersacjê
☺ specjalny program nauczania
dla dzieci (od lat 5) metoda
“bawi¹c-uczyæ”
☺ zajêcia w oparciu o sprzêt
multimedialny
☺ gotowe materia³y dydaktyczne
opracowane na ró¿nym poziomie

Szko³a Podstawowa nr 4
ul. Kiliñskiego 23
tel. 788-270-912,
paudola@wp.pl
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Nasi potrafi¹!
15 czerwca 2009 w Celestynowie
pod Warszaw¹ odby³o siê uroczyste zakoñczenie V jubileuszowej edycji konkursu “M³ody
reporter dla œrodowiska” zorganizowanego przez miesiêcznik
“Ekopartner”. Piszemy o tym
dlatego, ¿e laureatk¹ i zdobywczyni¹ drugiego miejsca zosta³a
Anna Sobota - obecnie uczennica drugiej klasy Technikum Ekonomicznego Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. Napisana przez ni¹ praca konkursowa pt. “Stan os³upienia” przynios³a jej - oprócz niew¹tpliwie
wielkiej radoœci i satysfakcji nagrodê w postaci laptopa.

Otrzyma³a ona równie¿ szereg
drobniejszych upominków oraz
stosowny dyplom. Opiekunem
i promotorem pracy by³ nauczyciel biologii w Powiatowym
Zespole Szkó³ pan Wojciech
Urbaniak.
Wedle posiadanej przez nas
wiedzy jest to najwy¿szy dotychczasowy sukces ucznia chojnowskich szkó³ œrednich w kategorii przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, jakim jest biologia
z ochron¹ œrodowiska.
Nasuwa siê pytanie o rangê konkursu. Otó¿ - zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez
organizatora na stronie internetowej - jest on jedyn¹ w dziedzinie, obok Olimpiady Ekologicznej inicjatyw¹ w Polsce, która
daje uczestnicz¹cej m³odzie¿y
mo¿liwoœæ zdobycia dodatkowych punktów w rekrutacji do
szkó³ wy¿szych. Niew¹tpliwie
otrzyma je nasza laureatka, choæ
szczegó³y jeszcze nie s¹ znane.
A wiêc - by³o warto!
Z przyjemnoœci¹ informujemy,
¿e praca konkursowa Anny zosta³a opublikowana w skróconej
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formie na ³amach ostatniego
numeru (7/8 2009) miesiêcznika
“Ekopartner”. Zainteresowani
pe³n¹ treœci¹ pracy mog¹ j¹ znaleŸæ na stronie internetowej
www.ekopartner.com.pl/ecoreporter.
A oto, co na temat pracy naszej
laureatki pisze miesiêcznik
“Ekopartner” cyt.: “Wybór jury
by³ trudny, gdy¿ prace pozosta³ych laureatów nie ustêpowa³y
dociekliwoœci¹ analizy i b³yskotliwoœci¹ w podjêciu tematu, jak
na przyk³ad w przypadku pracy
pt.” Stan os³upienia” Anny Soboty
z Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie [...] Czytaj¹c
prace M³odych Reporterów
wielokrotnie byliœmy zaskoczeni
pasj¹ i wrêcz œledczym zaciêciem
w ustalaniu przyczyn zaniedbañ
œrodowiska”.
Nadmieniamy, ¿e w konkursie
bra³a udzia³ m³odzie¿ ze 120
szkó³ z ca³ej Polski.
Patronami V edycji konkursu
by³o m.in. Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Kuratorium
Oœwiaty we Wroc³awiu. Praca
naszej laureatki ukaza³a skandaliczny obraz zanieczyszczenia i zaœmiecenia wybrze¿y
zbiornika retencyjnego “ S³up” pod
Jaworem, któremu - o ironio! przys³uguje status zbiornika
wody pitnej. Anna wskaza³a na
przyczyny takiego stanu rzeczy
i zaproponowa³a sposoby poprawy sytuacji.
Najwa¿niejsza okaza³a siê jednak jak¿e konstruktywna reakcja redakcji “Ekopartnera” na tê
pracê cyt.: ”Redakcja Ekopartner
traktuje tê pracê konkursow¹
jako nasz¹ redakcyjn¹ interwencjê i oczekuje odpowiedzi
w sprawach poruszonych przez
autorkê tekstu od instytucji odpowiedzialnych za stan zbiornika
oraz GIOS i Ministerstwo Œrodowiska”. Nic dodaæ, nic uj¹æ...
Có¿ wiêcej poza niew¹tpliwie
wielk¹ satysfakcj¹ Anny i jej
opiekuna? Z ca³¹ pewnoœci¹ ów
spektakularny sukces wp³ynie
na znacz¹cy awans Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
w rankingu szkó³ œrednich oraz
wzmocni jego wizerunek i u³atwi
rekrutacjê uczniów w nastêpnych latach.
¯yczymy laureatce dalszych
sukcesów.
eg

Zatrzymane w kadrze
Od pewnego czasu w internecie pod
adresem www.wyciszkiewicz.chojnow.eu, mo¿na ogl¹daæ now¹ stronê
chojnowskiego fotografika Rafa³a
Wyciszkiewicza. Galeria podzielona
jest na kilka kategorii, takich jak: œluby,
znane osoby, modelki, dzieci, architektura, fauna i flora. Ciekawie prezentuje siê dzia³ wydarzeñ, gdzie
obejrzymy zdjêcia z ró¿nych imprez,
z dalszej i bli¿szej przesz³oœci.
W chwili obecnej na stronie znajduje
siê ok. 1700 zdjêæ. W dziale - wyprawy Rafa³ dzieli siê swoimi wra¿eniami z wypraw rowerowych po Polsce,
natomiast dzia³ - filmy prezentuje
fragmenty imprez tegorocznych Dni
Chojnowa. Ju¿ wkrótce pojawi siê

w tym miejscu du¿o wiêcej filmów,
z bogatego archiwum autora.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr 13613:

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.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
20 paŸdziernika 2009 r. o godz. 1230 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 paŸdziernika 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze
wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 40,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59225 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.
I przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 04-09-08 r., II dnia
26-11-08 r., III dnia 23-03-09 r., IV dnia 23-06-2009 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 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Zdarza siê
Z³o¿ony nag³¹ chorob¹ nasz redaktor
od sportu, w ostatni¹ sobotê przyj¹³
pozycjê leniwca. Zmagania pi³karskie œledzi³ przez ekran telewizora,
maj¹c równoczeœnie nawi¹zan¹ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ ze stadionem przy
Witosa.
Natrêtna by³a tylko jedna myœl: czy
chojnowska dru¿yna, po chocianowskiej viktorii w Pucharze Polski zregeneruje si³y na ligowe boje?
Rozwój wydarzeñ sportowych na
obydwu frontach uk³ada³ siê idealnie.
Tu i tam by³o po 2:0. Gdy ch³opaki
Castellaniego dobijali Bu³garów to
jedenastce Kujawy zmêczenie dawa³o
siê ju¿ we znaki. Goœcie, po stracie
zawodnika, nie poddali siê. Najlepsz¹
obron¹ jest atak - ta stara maksyma
potwierdzi³a siê co do joty. Zacz¹³
siê horror i oblê¿enie naszej bramki.
Bohaterem meczu zosta³ nasz bramkarz. To dziêki niemu, mamy trzy
cenne punkty. Brawo!
pm
Puchar Polski
Stal Chocianów - KS Chojnowianka
Chojnów
0:7
IV Liga
Puma Pietrzykowice - KS Chojnowianka Chojnów 1:1
KS Chojnowianka Chojnów - MKS
Szczawno Zdrój
2:1
Nasze A klasowe nadzieje te¿ napêdzaj¹ emocje kibicom. Okaza³o siê,
¿e pojedynek z Zakaczawiem Legnica
zaliczono do grup podwy¿szonego
ryzyka. W zwi¹zku z powy¿szym,
zawody musia³y siê odbyæ na stadionie
g³ównym. Posiada on bowiem klatkê
dla agresywnych kibiców. To Policji
u³atwia wszelkie zabezpieczenia imprezy. le siê gra w otoczce totalnej
militaryzacji i wulgarnym pseudodopingu pseudokibiców goœci. Pad³
wiêc remis 1:1. Tydzieñ póŸniej nast¹pi³ wyjazd do Jerzmanowic. Tam
dosz³o do pora¿ki 1: 4. Zdarza siê i tak.
IV liga
VII kolejka
Twardy Œwiêtoszów - BKS Bobrzanie Boles³awiec
2:0
Nysa K³odzko - KuŸnia Jawor 0:0
Konfeks Legnica - Polonia Œroda
Œl¹ska
1:0
GKS Kobierzyce - Karkonosze
Jelenia Góra
1:4
Chrobry Nowogrodziec - Œlêza II
Wroc³aw
2:1
MiedŸ II Legnica - Lechia Dzier¿oniów
1:0

GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/704

Kronika

Chojnowianka Chojnów - 1985
Szczawno Zdrój
2:1
Prochowiczanka Prochowice - Puma
Pietrzykowice
1:1
Twardy
Konfeks
MiedŸ II
Lechia
Chrobry
Puma
Bobrzanie
KuŸnia
Chojnowianka
Kobierzyce
Polonia
Prochowicznka
Nysa
Œlêza II
Karkonosze
Szczawno

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

14
14
12
11
11
10
9
9
9
8
7
7
7
6
6
5

17-5
13-10
8-7
10-7
11-8
10-8
9-10
10-8
7-8
11-13
5-16
11-12
9-8
13-16
9-12
5-10

Towarzyska

Dla cudownej pary, Mieczys³awy i Alojzego Substelnych w 50 rocznicê
œlubu z najlepszymi ¿yczeniami, by szczêœcie nie
zna³o miary, by codziennie
œwieci³o s³oñce, a Wasze
uczucie by³o wyj¹tkowo
gor¹ce ¿ycz¹ córki z ziêciami i wnuki.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 5 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym z poddaszem u¿ytkowym przy ul. Sienkiewicza 7 w Chojnowie z za³o¿on¹
ksiêg¹ wieczyst¹ Nr LE1Z/00023854/5, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 40/1 o pow. 235 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste do dnia 29-07-2103 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 9312:

W nastêpnej kolejce (19/20.09):
Bobrzanie - Puma, Szczawno - Prochowiczanka, Lechia - Chojnowianka, Œlêza II - MiedŸ II, KarkonoszeChrobry, Polonia-Kobierzyce, KuŸnia - Konfeks, Twardy - Nysa.
Grupa III
Rod³o Granowice - Fenix Pielgrzymka 1:1 (1:0)
Sokó³ Krzywa - Przysz³oœæ Prusice
0:3 (0:1)
Zakaczawie Legnica - Polder-a Daianowo 6:3 (3:1)
Iskra Jerzmanice Zdrój - Chojnowianka II Chojnów 4:1 (2:1)
Lechia Rokitnica - Skora Jadwisin
2:2 ( 0:0)
Rataj Paszowice - JTS Jawor 1:3 (1:1)
Burza Go³aczów - Wilki Ró¿ana 2:1 (1:1)
Go³aczów
Prusice
Zakaczawie
Rokitnica
Chojnów
Paszowice
Jerzmanice Zdrój
Krzywa
Pielgrzymka
Jadwisin
Jawor
Granowice
Ró¿ana
Damianowo

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
9
8
8
7
6
6
6
4
4
4
4
3
0

17:7
14:6
13:7
9:6
7:8
13:11
11:12
6:8
8:8
12:14
4:6
8:14
8:10
4:17

W nastêpnej kolejce(19-20.09):
Ró¿ana - Granowice, Jawor - Go³aczów, Jadwisin - Paszowice, Chojnów II -Rokitnica, Damianowo Jerzmanice Zdrój, Prusice - Zakaczawie, Pielgrzymka - Krzywa.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. o godz. 1100
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000
2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 16 paŸdziernika 2009 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
1.300,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 05-16.10.2009 r. w godz. 1000 do 1400
- klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 076 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom parterowy z poddaszem u¿ytkowym wykonany z ceramiki Robena - stan
zaawansowania robót (instalacja elektryczna
i tynki), po³o¿ony na dzia³ce 17 ar w Konradówce - 500 m od Chojnowa (wokó³ nowa
zabudowa), cena 1500 z³ za m 2 (czêœæ rozliczenia mo¿e stanowiæ mieszkanie). Wiadomoœæ:
tel. 0692-953-832.
Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Sk³odowskiej 2, parterowy, 180 m2, w pe³ni zagospodarowany. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.
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 mieszkanie o pow. 39 m 2 , po
remoncie, pokój, kuchnia, ³azienka, balkon, na
parterze w bloku. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-71.
m2,

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20
w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi + gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286 lub 0600-967-638.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
43 m2 po kapitalnym remoncie, w dobrej lokalizacji
miasta Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0606-405-920.
Sprzedam mieszkanie przy ul. P. Skargi 6/12,
56 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno,
balkon. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-61 lub
0608-506-412.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w nowym
budownictwie o pow. 67 m2, po generalnym
remoncie, z kuchni¹ zabudowan¹, bardzo ³adny,
nowoczesny uk³ad pokoi, piêkna du¿a ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 0606-782-438.
Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie
o pow. 57,4 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka
i wc osobno, IVp., atrakcyjna cena. Wiadomoœæ:
tel. 0698-353-047.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica, strych, pow. 50 m2,
po kapitalnym remoncie, nowe okna, tynki
strukturalne, panele, ul. Witosa, cena 98.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0606-995-852.
Zamieniê na wiêksze 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, c.o., o pow. 38 m2, na Ip., z mo¿liwoœci¹
sp³aty zad³u¿enia. Wiadomoœæ: tel. 0609-257-048
lub 0519-580-834.
Sprzedam pawilon sklepowy o pow. 220 m2
na dzia³ce 0,11 ha we wsi Dobroszów (10 km
od Legnicy). Istnieje mo¿liwoœæ zaadaptowania
budynku na warsztat, magazyn, zak³ad produkcyjny lub budynek mieszkalny (jest wykonana
dokumentacja adaptacyjna na mieszkanie). Obiekt
pod³¹czony do wodoci¹gu i kanalizacji. Cena
150.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0606-213-097
lub 0608-054-045.
Sprzedam lokal handlowy w Chojnowie
o pow. 30 m2, bardzo dobra lokalizacja. Wiadomoœæ: 0601-498-943.
Posiadam do wynajêcia lokal us³ugowy
o pow. 50 m2 przy ul. Komuny Paryskiej (po
agencji reklamowej). W lokalu znajduje siê
5 pomieszczeñ, wc, miejsce parkingowe przy
lokalu, cena za wynajem 1800 z³ + VAT
+ op³aty. Wiadomoœæ: tel. 0602-527-227.
Lokal do wynajêcia - 20 m2, róg Koœciuszki
- Plac Dworcowy. Wiadomoœæ: tel. 0608-492-780.
Sprzedam lub wydzier¿awiê zak³ad budowlany wraz z pomieszczeniami na produkcjê
lub hurtowniê - Go³aczów 35A. Wiadomoœæ:
tel. 0600-982-453 lub 0663-252-998.

Inne
Dzia³ki budowlane w Chojnowie przy ul. Leœnej
i Wrzosowej. Wiadomoœæ: tel. 0600-124-919 po
godz. 16.00.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe
w Konradówce, niedaleko od szosy ChojnówGo³aczów. Wiadomoœæ: tel. 0606-343-973 lub
0500-094-028.
Sprzedam dzia³ki 12.arowe budowlano-us³ugowe przy szosie Chojnów-Go³aczów, uzbrojone,
woda, pr¹d. Wiadomoœæ; tel. 0601-799-573.
Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.
Oddam
Z powodu wyjazdu oddam pod dobr¹ opiekê
11.letniego owczarka. Szczepiony, wierny,
pos³uszny, mi³y, zdrowy, silny mimo wieku.
Wiadomoœæ: tel. 0697-484-694 lub 0607-504-386.
12 wrzeœnia w Konradówce znaleziono m³odego psa rasy haski. Szczeniakiem zaopiekowa³a siê mieszkanka Chojnowa, która czeka na
kontakt z w³aœcicielem lub chêtnym do przygarniêcia psa, pod numerem tel. 0782-073-302.

Wynajmê plac pod auto-komis i inne, Go³aczów, 200 m od Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 0792-033-288.

Us³ugi
Profesjonalne pranie dywanów (odbieram od
klienta), konkurencyjne ceny i rzetelnoœæ us³ugi.
Wiadomoœæ: tel. 0792-033-288.
Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ: tel.
0664-540-650.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, atrakcyjnie po³o¿one (w okolicy przychodni zdrowia), o pow. 100 m2, 3 pokoje, kuchnia, przestronna ³azienka, 2 pomieszczenia przynale¿ne
(piwnica, komórka strychowa), cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0508-053-996.

Robisz remont lub budujesz? Us³ugi budowlane + ³azienki. Chojnów i okolice. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-19-16 lub 0726-100-273.

Sprzedam mieszkanie o pow. 48,4 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, balkon, w Chojnowie ul. Rynek, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
0607-425-868 lub 505-196-903.

Poszukujê osobê do prac remontowo-wykoñczeniowych, atrakcyjne wynagrodzenie. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-72-93 lub 0693-335-280.

14

Auto-moto
Sprzedam skuter JINLUN, rok prod. 2006,
poj. 126 cm3. Wiadomoœæ: tel. 0691-446-198.

Jêzyk angielski - nauka, korepetycje. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-89-38.

Praca
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Dariusz Sywak, David Unwin
+48 888-651-398

ul. Lubiñska dz. 38/1

59-225 Chojnów

tel/fax: (076) 818-82-94
w w w. d - d c o n s t r u c t i o n . a d m o t o . p l
Doradca finansowy
Danuta Marciniszyn
tel. 0788-318-564

Doradca handlowy
Karolina Koz³owska
tel. 0519-140-580

Domy w technologii keramzytowej i szkieletowej
* wykoñczenie wg ustaleñ

* pomoc w za³atwianiu

klienta

formalnoœci zwi¹zanych

* materia³y najwy¿szej

z uzyskaniem kredytu

jakoœci

na budowê domu

* obs³uga prawna,

* cena za stan "pod klucz"

doradztwo handlowe
i finansowe

390 tys.
Dom jednorodzinny z poddaszem
u¿ytkowym i gara¿em

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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