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13 paŸdziernika br. MOKSiR zaprasza na niezwyk³y koncert jazzowy
polsko-niemieckiego duetu Maciej Fortuna & Stefan Weeke.

„WyobraŸnia bez wiedzy mo¿e stworzyæ rzeczy piêkne. Wiedza
bez wyobraŸni najwy¿ej doskona³e” - jubileusz Gimnazjum nr 2.

Jak przysta³o na pierwszy dzieñ jesieni, do przedszkola przyby³a
Pani Jesieñ, z koszykiem pe³nym niespodzianek.

W miniony pi¹tek w sali Centrum Edukacyjnego w Chojnowie
odby³ siê III Konwent Samorz¹dowy Subregionu Legnickiego.

Przedszkolaki rozumiej¹, ¿e nale¿y dbaæ o œrodowisko,
nie œmieciæ i szanowaæ otaczaj¹c¹ nas przyrodê.

Kilka tysiêcy ludzi wys³ucha³o i oklaskiwa³o wystêp naszych chórzystów. Nie oby³o siê te¿ bez bisów.

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* gros prac przy budowie basenu przenios³o
siê ju¿ do jego wnêtrza. Kontynuowane s¹
prace przy instalacjach elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i wentylacyjnych. Trwaj¹
prace przy monta¿u stalowych niecek basenu
p³ywackiego oraz rekreacyjnego. Dostarczono
ju¿ pe³ne wyposa¿enie kot³owni gazowej
oraz filtry przewidziane do oczyszczania
i uzdatniania wody. W dalszym ci¹gu montowane s¹ okna w obiekcie, a na zewn¹trz kontynuowane s¹ prace przy elewacji;

* boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 zosta³o oficjalnie odebrane przez
komisjê odbiorow¹. Uczniowie tej szko³y
mog¹ ju¿ korzystaæ z nowoczesnego i bezpiecznego obiektu;
* prace przy przebudowie sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w rejonie Rynku przebiegaj¹ zgodnie z harmonogramem. Obecnie
wykonawca koñczy roboty w ulicy Chmielnej
i niebawem rozpocznie je w ulicy Piotra Skargi;

rozmaitoœci

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 10.11.2009 r.

Wydzia³ Spraw Obywatelskich
przypomina
Z dniem 01.01.2009r. zmieni³y siê przepisy
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych w zakresie uniewa¿niania dowodów
osobistych.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowi¹zek
z³o¿enia wniosku o wymianê dokumentu
w terminie 14 dni od daty zmiany danych zawartych w dowodzie. Osoby, które nie z³o¿¹
wniosku o wymianê dowodu osobistego
w ustawowym terminie bêd¹ mia³y uniewa¿niony dowód osobisty z urzêdu po up³ywie:
* 3 miesiêcy od zmiany danych - obywatele
polscy zamieszkali na terytorium RP,
* 4 miesiêcy od zmiany danych- obywatele
polscy przebywaj¹cy za granic¹.
Uniewa¿nienie nastêpuje równie¿ z dniem
zawiadomienia o:
- utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego,
- przekazania go przez osobê trzeci¹,
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez
jego posiadacza,
- z dniem zgonu posiadacza dowodu osobistego,
- z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego.
W zwi¹zku z tym zapraszamy wszystkie osoby,
które musz¹ wymieniæ dowód osobisty do zg³aszania siê w tej sprawie do Wydzia³u Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Chojnowie - pokój nr 1; tel. 076-81-88-505.

fortepian, skrzypce, gitara,
akordeon, keyboard
w godzinach 10 - 14
Plac Zamkowy 2
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 bezpoœrednio z prowadz¹cym sprawê:
m³. as. Robert Pytlik, Komisariat Policji
w Chojnowie, tel. 076 818-86-87 lub 608-878-430.

Pogaduchy z flor¹
Mówi¹, ¿e najlepiej przyjmuj¹ siê i rosn¹
szczepki roœlin, w posiadanie których weszliœmy, mówi¹c delikatnie, nielegalnie. Potwierdziæ mo¿e to pani Jadwiga Okrepka-

Na cmentarzu komunalnym stan¹³ okaza³y
pomnik „Golgota Wschodu”. Postument poœwiêcony obywatelom Rzeczpospolitej pomor-

Wydzia³ GGiOŒ informuje
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prowadzi jeszcze zapisy do ogniska
na nastêpuj¹ce instrumenty:

Ku pamiêci

* og³oszono przetarg nieograniczony na budowê ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z zatokami postojowymi.

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 29.09.2009 r. do 20.10.2009 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
w budynku po³o¿onym przy ul. Koœciuszki 25
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.
Nr 107/2009.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo

Spo³eczne Ognisko Muzyczne
w Chojnowie

dowanym w obozach katyñskich, umêczonym
i zmar³ym zes³añcom, ofiarom terroru na kresach wschodnich montowano kilka godzin.
Msza œw. za zmar³ych i poœwiêcenie pomnika
planowane jest na pierwszego listopada, ju¿
teraz jednak pojawiaj¹ siê tu znicze zapalane
przez mieszkañców. O oficjalnych uroczystoœciach nasza gazeta z pewnoœci¹ poinformuje.

Gluba, która dziesiêæ lat temu uszczknê³a
gdzieœ kawa³ek szeflery i zasadzi³a w doniczce. Kwiat szybko siê ukorzeni³ i rós³ jak
na dro¿d¿ach ku uciesze w³aœcicielki. Niedawno szeflera, która pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych czêœci Azji sprawi³a
domownikom ogromn¹ niespodziankê - zakwit³a. W naturze ta roœlina wytwarza drobne
kwiaty, zebrane w d³ugie kwiatostany, ale
w warunkach domowych teoretycznie kwitn¹æ
nie powinna. Ten ewenement, to z pewnoœci¹
zas³uga poprawnej pielêgnacji i jak przyznaje
p. Jadwiga, szczerych rozmów z kwiatem.
W jej domu, na niespe³na 40 m 2 , roœnie
ok. 50 kwiatów. Ka¿demu z nich poœwiêca
wiele uwagi, z ka¿dym z nich ucina sobie pogaduszki. Odpowiedzi¹ na jej monolog jest
bujna, soczysta zieleñ w ca³ym domu i kwiatostany wdziêcznych roœlin.
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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 paŸdziernika do listopada 2009

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:

04.10.09, 08.11.09,
11.10.09, 11.11.09,
18.10.09, 15.11.09,
25.10.09, 22.11.09,
01.11.09, 29.11.09,

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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rozmaitoœci

Ekologicznie i piêknie
Na plac zabaw przy Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji, przychodzi mnóstwo dzieci nie tylko
z okolicznych domów, ale i odleg³ych
czêœci miasta. Ten jeden z osiemnastu
w naszym mieœcie ogródków przyci¹ga cichym i bezpiecznym otoczeniem.
Od niedawna ma jeszcze jedn¹ atrakcjê. Barwny, sympatyczny, bajkowy
motyw. Dzie³o Jakuba Józefczuka ma
kilka metrów d³ugoœci i cieszy oko
tak dzieci jak i doros³ych. To jednak

tylko czêœæ kompozycji. Obok na
pêdzel artysty czeka kolejna, zdecydowanie wiêksza œciana.
opr. eg

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) 818-8
86-2
21.
W minionym tygodniu zmar³ nagle nasz przyjaciel i kompan

Jacek ¯adkowski
£¹cz¹c siê w bólu z wszystkimi
op³akuj¹cymi Jacka, pragniemy
przekazaæ nasze szczere wyrazy
wspó³czucia rodzinie zmar³ego.
Cz³onek kapitu³y Bractwa,
oddany kolega, serdeczny
przyjaciel i wspania³y cz³owiek
pozostanie w naszej pamiêci
na zawsze!

Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów

Podziêkowania wszystkim
uczestnicz¹cym w ostatniej drodze

Œp. Janusza Wolskiego
sk³ada
pogr¹¿ona w smutku rodzina
3

Spotkanie na szczycie

W

miniony pi¹tek w sali Centrum Edukacyjnego w Chojnowie
odby³ siê III Konwent Samorz¹dowy Subregionu Legnickiego.
Do naszego miasta, tego dnia przyjecha³o ponad 50 osób,
wœród których by³ eurodeputowany Piotr Borys, pos³anka El¿bieta
Witek, pos³owie Janusz Mikulicz i Piotr Cybulski oraz wicemarsza³ek
dolnoœl¹ski Grzegorz Roman. Zaproszenie do udzia³u w konwencie
przyjêli te¿ prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z terenu
LGOM.

Przedstawiciele samorz¹dów spotkali siê, aby omówiæ wspólne problemy,
wymieniæ pogl¹dy i doœwiadczenia, opracowaæ plan rozwoju subregionu
legnickiego. To tak¿e okazja do wspólnego wyra¿ania opinii i zajmowania stanowisk w sprawach wa¿nych zarówno dla ca³ego regionu jak
i poszczególnych samorz¹dów. Zadaniem konwentu jest równie¿ koordynacja polityki ekonomicznej na szczeblu regionalnym i podejmowanie
dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

O Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych mówi³ Tadeusz
Borkowski - dyrektor Wydzia³u Infrastruktury DUW.
Wytyczne kierunkowe kszta³towania sieci drogowej i kolejowej naszego
województwa przedstawi³ cz³onek zarz¹du województwa dolnoœl¹skiego
Grzegorz Roman, omawiaj¹c jednoczeœnie szczegó³y Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnoœl¹skiego i mo¿liwoœci
pozyskiwania œrodków finansowych na poszczególne zadania.
Kolejnym tematem by³a, szeroko obecnie komentowana, budowa odkrywkowej kopalni wêgla brunatnego, przedstawiona przez wójta gminy
Lubin Irenê Rogowsk¹.
Na zakoñczenie konwentu wypracowano wspólne wyst¹pienie samorz¹dowców subregionu legnickiego do wojewody, dotycz¹ce zmian
w strukturze zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.

Goœci przywita³ gospodarz spotkania burmistrz Chojnowa Jan Serkies.
Otworzy³ je eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego Piotr Borys.

To by³ pierwszy konwent w naszym mieœcie. Z opinii, po spotkaniu,
wnioskujemy, ¿e nale¿a³ do tych udanych.
Kolejny, czwarty ju¿ konwent Samorz¹dowy Subregionu Legnickiego
odbêdzie siê w przysz³ym roku w Legnicy.
eg

Wracamy do bruku
Z koñcem lipca w centrum miasta rozpoczê³y
siê prace ziemne przy przebudowie sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji obejmuj¹ce kilka
ulic. Uk³adanie sieci zakoñczono ju¿ na
Pl. Zamkowym, ul. Królowej Jadwigi, ul. Œciegiennego. Inwestycja kontynuowana jest obecnie na ul. Chmielnej i w rynku.
To zadanie stanowi wstêpny etap do planowanej w tym rejonie rewitalizacji. LPR przewidziany na lata 2010-2012, zak³ada m.in. brukow¹

nawierzchniê jezdni. Podczas prac ziemnych
zerwany asfalt odkrywa istniej¹c¹ kostkê granitow¹, uwalniaj¹c z miejskich ulic klimat dawnego
Chojnowa. Centrum miasta, za spraw¹ Lokalnego
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Programu Rewitalizaji, w niedalekiej przysz³oœci
powróci do dawnego wygl¹du, a odkrywanemu
przez wykonawcê brukowi nie grozi ju¿ zalanie asfaltem.
W zwi¹zku z tym narazie ulice w tym rejonie
bêd¹ w jednej czêœci wy³o¿one brukiem,
w drugiej pokryte bardziej wspó³czesn¹ na-

wierzchni¹. Taki stan ulic w centrum miasta
bêdzie zachowany do czasu uruchomienia
etapu rewitalizacji zwi¹zanego z wymian¹ w tym
miejscu nawierzchni.
eg
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci
niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury
technicznej. 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.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4 listopada 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 29 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¿ 600,00 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³
siê dnia 28 listopada 2008 r., drugi odby³ siê 10 czerwca
2009 r., trzeci odby³ siê 19 sierpnia 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.
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„Zadaniem wszystkich nauk jest kierowaæ umys³ cz³owieka ku wiêkszej doskona³oœci”
Tablicê z takim napisem ods³oniono 10 czerwca
2006 roku podczas uroczystoœci nadania imienia szkole na budynku Gimnazjum nr 2 przy
ulicy Konarskiego
Wydaje siê, ¿e to tak niedawno… A przecie¿
w sobotê - 19 wrzeœnia 2009 roku spo³ecznoœæ
uczniowska Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika wraz z nauczycielami, pracownikami szko³y, przyjació³mi i zaproszonymi goœæmi
wziê³a udzia³ w uroczystoœci jak¿e szczególnej
- Jubileuszu 10. lecia szko³y, jednoczeœnie
100. lecia budynku, w którym uczy³o siê wiele
pokoleñ uczniów: licealistów i gimnazjalistów.
Zaplanowane na ten dzieñ uroczystoœci: msza œw.
w Koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a,
uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej
przez wieloletniego dyrektora szko³y - Miros³awa
Gêbalê i koordynatora organizuj¹cego gimnazjum w dobie reformy - ówczesnego wicedyrektora: Ma³gorzatê Potacza³ê. Zwiedzanie
szko³y i ogl¹danie wystawy prezentuj¹cej
imponuj¹cy dorobek uczniów i nauczycieli wywar³y wielkie wra¿enie na wszystkich goœciach.
Najwiêksze uznanie wzbudzi³o przedstawienie
teatralne pt. „Momo, Tomo i Z³odzieje Czasu”,
w re¿yserii Ewy Kantor, Gabrieli Seweryniak,

Marzeny Anton i Danuty Górskiej. Wierne
zapewne maksymie zapisanej na nowej tablicy
pami¹tkowej, s³owom Alberta Einsteina:
„WyobraŸnia bez wiedzy mo¿e stworzyæ rzeczy
piêkne. Wiedza bez wyobraŸni najwy¿ej
doskona³e” nauczycielki wprawi³y wszystkich
widzów w nastrój zadumy i refleksji o wartoœciach istotnych w ¿yciu ka¿dego z nas. Sugestywna gra aktorska gimnazjalistów, wystêpy
artystyczne naszych absolwentów i koñcowy
taniec œwiate³ na d³ugo pozostan¹ w pamiêci

wszystkich osób zgromadzonych w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji.

Przedstawienie nie zakoñczy³o przewidzianych
w planie Jubileuszu uroczystoœci. Ju¿ bowiem
od godziny 14.00 na terenie zielonym wokó³
szko³y odby³ siê Festyn „Dwójki”, a od 20.00
w Pa³acu w Piotrowicach - Bal „Dwójki”
których liczne atrakcje spotka³y siê z du¿ym
zainteresowaniem chojnowian, za co organizatorzy serdecznie dziêkuj¹.
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Dla Iwony
- trudna walka z SM
Iwona Jakubowska mieszka w Chojnowie, ma 37 lat i od 11 lat zmaga siê
z chorob¹ stwardnienie rozsiane. Z powodu z³ej diagnozy lekarskiej przez 6 lat
by³a leczona na inne choroby, a prawdziwa przyczyna wszystkich dolegliwoœci
systematycznie rozwija³a siê w jej organizmie.
Diagnoza - choroba nieuleczalna
- Kiedy us³ysza³am diagnozê stwardnienie rozsiane wiedzia³am tylko, ¿e jest to choroba
nieuleczalna - zwierza siê pani Iwona. - Po latach zmagania siê z ni¹ wiem, i¿
to przewlek³a choroba oœrodkowego uk³adu nerwowego. Uk³ad odpornoœciowy
organizmu atakuje swoj¹ w³asn¹ tkankê traktuj¹c j¹ b³êdnie jako obce cia³o.
Postêpuje i nigdy siê nie cofa
Nie ma dwóch osób, które choruj¹ tak samo, u ka¿dego SM rozwija siê inaczej.
W przypadku p. Iwony charakteryzuje siê ono okresami rzutów, a ich nast¹pienie
jest nieprzewidywalne.
- W 2007 roku kolejny rzut choroby spowodowa³ ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy
i samodzielnego ¿ycia. Z powodu stwardnienia rozsianego po ciê¿kim przebiegu
choroby nast¹pi³ niedow³ad spastyczny koñczyn dolnych.
Tysabri - jedyna nadzieja
SM jest nieuleczalne, jednak istniej¹ leki, które mog¹ powstrzymaæ rozwój
choroby, s¹ to tzw. leki immunomoduluj¹ce. W Polsce dostêp do tego nowoczesnego, standardowo stosowanego na œwiecie leczenia jest utrudniony. NFZ refunduje
leczenie zaledwie oko³o 3 % chorych, p. Iwona nie znalaz³a siê w tych 3%.
Wyniki badañ nad Tysabri wykaza³y, ¿e leczenie tym specyfikiem osób z rzutowym SM zwiêksza prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia utrwalonej poprawy pod
wzglêdem fizycznej niepe³nosprawnoœci w ci¹gu dwuletniego leczenia, ale
koszt miesiêcznej dawki to 6.400,00 z³otych. Koszty leczenia wielokrotnie
przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe chorej i jej najbli¿szych.
Ka¿dy mo¿e pomóc
Pomoc przysz³a ze strony przyjació³, którzy spontanicznie wziêli siê za organizacjê koncertu na rzecz Iwony. Ju¿ 9 paŸdziernika w sali kinowej Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji na scenie wyst¹pi¹ chojnowscy artyœci poruszeni losem pani Iwony. Wyst¹pi¹ dla Iwony i dla mieszkañców Chojnowa,
którzy mog¹ wesprzeæ starania pani Iwon kupuj¹c bilet na pi¹tkowy koncert.
Wœród tych osób, podczas koncertu rozlosowane zostan¹ atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Salon Snu „Sen 8” z Legnicy.
- Œrodki finansowe, które uda siê zebraæ przeznaczê na zakup Tysarbi, oraz
rehabilitacjê, która pozwoli mi odzyskaæ sprawnoœæ i samodzielnoœæ.

Najd³u¿szy wystêp
20 wrzeœnia w podchojnowskiej Bia³ej odby³a siê siódma ju¿ edycja
imprezy pn. „Wrzeœniowe Kresowiana”. Te uroczyste spotkania maj¹ na
celu m.in. zintegrowanie œrodowisk dolnoœl¹skich z naszego regionu (ale
nie tylko), które wywodz¹ siê z kresów.
W tym roku spotkanie kresowian, sybiraków i zabu¿an poœwiêcone by³o
Juliuszowi S³owackiemu, obchodzimy bowiem 200.lecie urodzin i 160
rocznicê œmierci tego wybitnego poety.
W czêœci artystycznej imprezy, na scenie wyst¹pi³ chojnowski chór
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Narodowy Fundusz Zdrowia skazuje mnie na czekanie a ja nie
chcê bezczynnie czekaæ na kolejny rzut choroby, który mo¿e
ca³kowicie mnie przykuæ do ³ó¿ka, chcê walczyæ z chorob¹!!!
Wszystkich, którzy pragn¹ pomóc, a nie bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³u
w koncercie informujemy, ¿e na rachunku bankowym
Dolnoœl¹skiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia zosta³o
otworzone subkonto, na które mo¿na wp³acaæ kwoty pieniê¿ne
jako darowiznê dla “Fany”. Kwoty te mo¿na odliczyæ w zeznaniu
rocznym od podatku.

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao S.A. I Oddzia³ Wroc³aw
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
koniecznie z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia ”Fany”
- Z góry wszystkim bardzo dziêkujê - Iwona Jakubowska

“Skoranta”. Kilka tysiêcy ludzi wys³ucha³o i oklaskiwa³o wystêp
naszych artystów. Nie oby³o siê bez bisów. Jak siê okaza³o, by³ to najd³u¿szy pokaz trudnej acz piêknej sztuki œpiewania w historii “Skoranty”
(blisko dwie godziny!). Jak nam powiedzia³a jedna z uczestniczek
imprezy - “Oni s¹ do tañca i do ró¿añca“.
Pojawi³y siê te¿ propozycje wystêpów, doœæ zreszt¹ atrakcyjne. Czy jednak do nich dojdzie? - czas poka¿e.
W najbli¿szym czasie “Skorantê” bêdzie mo¿na zobaczyæ 9 paŸdziernika
na koncercie charytatywnym “ Dla Iwony” w MOKSiRZE .
P.M

GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/705

Powakacyjne spotkania z ksi¹¿k¹: „Œwiêt¹ ksiêg¹
wilko³aka”, „O piêknie” i z „Pi¹tym dzieckiem”

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 7 po³o¿onego
w budynku mieszkalnym 4-kondygnacyjnym przy ul. D¹browskiego 11 w Chojnowie,
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 277/4 o pow. 420 m2, wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 17-10-2102 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której
S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 20438:

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 jednorodzinnej o charakterze willowym oraz us³ugi
komercyjne, dopuszcza siê wykorzystnie budynków pod mieszkalnictwo wielorodzinne.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4 listopada 2009 r.
o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. 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 29 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
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ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie
mniej ni¿ 160,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie
osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
138644 00000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu
przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika,
który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
lokalu odby³ siê dnia 18 maja 2009 r., drugi
przetarg odby³ siê 3 sierpnia 2009 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12-29.10.2009 r.
w godz. 1000 do 1400 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 076 8188-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie - 076 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Na czas wakacji klubowicze Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki wybrali do przeczytania dwie lektury:
Wiktora Pielewina „Œwiêt¹ ksiêgê wilko³aka” i Zadie
Smith „O piêknie”.
Pierwsze nasze spotkanie z 11 wrzeœnia up³ynê³o na
omówieniu tych dwóch pozycji.
Pierwsza z nich to opowieœæ o mi³oœci A Huli - tysi¹cletniej lisicy do wilko³aka - m³odego genera³a Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa (dawniej KGB), która
koñczy siê tragicznie. Poznajemy tak¿e, poprzez rozmowy jakie tocz¹ nasi g³ówni bohaterowie, oblicze
wspó³czesnej Rosji i nie jest to lico, którym byœmy
siê zachwycili. Mimo tego pesymistycznego obrazu,
przez powieœæ przebija niegasn¹ca nadzieja na wolnoœæ i lepsze jutro.
Klubowiczom spodoba³a siê b³yskotliwoœæ i lekkoœæ
prowadzenia narracji tej historii oraz zabawne dialogi
A Huli i wilko³aka Aleksandra.
W drugiej ksi¹¿ce, m³odej angielskiej prozatorki,
poznajemy dzieje rodziny Howarda Belseya, profesora
uniwersytetu w Wellington w USA. To powieœæ
o zdradzie, o konsekwencjach naszych wyborów dla nas i dla naszych bliskich.
Nie wszystkim klubowiczom ksi¹¿ka siê spodoba³a.
Autorce zarzucono zamieszczenie w powieœci zbyt
du¿ej iloœci w¹tków, które niekorzystnie wp³ynê³y na
spójnoœæ fabu³y.

Natomiast spotkanie M³odzie¿owego Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki odby³o siê 14 wrzeœnia w Gimnazjum
nr 2 i rozmawialiœmy o ksi¹¿ce Doris Lessing „Pi¹te
dziecko”.
Bohaterowie powieœci Harriet i Dawid Lovattowie s¹
idealn¹ par¹, która wbrew rozs¹dkowi i mo¿liwoœciom finansowym, chce mieæ du¿¹ rodzinê. I realizuje swój plan - kolejne dzieci wype³niaj¹ wiktoriañsk¹
willê. Na czas œwi¹t zje¿d¿aj¹ siê do nich krewni,
którzy s¹ pod wielkim wra¿eniem tej domowej
sielanki. Ale pojawia siê tytu³owe pi¹te dziecko, Ben.
Szczêœliwy œwiat Lovattów pêka, jak mydlana bañka.
M³odych czytelników wstrz¹snê³o zachowanie i postêpowanie rodziny ch³opca. Na pytanie, czy zaakceptowaliby w klasie tak¹ osobê, przyznali, ¿e by³oby to
trudne. Tylko jedna osoba zaprotestowa³a, wierz¹c
w szczêœliwe zakoñczenie historii Bena.
Nastêpne spotkania naszych trzech sekcji odbêd¹ siê:
8 paŸdziernika MDKK (Powiatowy Zespó³ Szkó³) Doris Lessing „Pi¹te dziecko”
15 paŸdziernika MDKK (Gimnazjum nr 2) - Rene
Goscinny „Nowe przygody Miko³ajka”
23 paŸdziernika DKK - Edward Redliñski „Bzik
prezydencki”
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Anna Kopyra
moderator DKK i MDKK przy MBP w Chojnowie
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Wszystko o …

Wspólnoty Mieszkaniowe cz. XI

Synergia znaczy wiêcej
Nauczyciele, pracownicy i uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³
rozpoczêli realizacjê projektu Synergia znaczy wiêcej. Obejmuje on ró¿norodne i atrakcyjne zajêcia pozalekcyjne, skierowane do m³odzie¿y.
Mamy nadziejê, ¿e w ich ramach ka¿dy znajdzie dla siebie coœ ciekawego.
Œrodki na wskazane dzia³ania zosta³y pozyskane z funduszy Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki)
i skierowane do uczniów szkó³ kszta³cenia ogólnego. Oto propozycje
zajêæ, w których mog¹ uczestniczyæ:
* zajêcia wyrównawcze z matematyki, biologii, jêzyków obcych - dla
tych, którzy pragn¹ uzupe³niæ braki
wiedzy;
* zajêcia fakultatywne z matematyki, biologii, jêzyków obcych zapewni¹ solidne przygotowanie do matury;
* zajêcia chóru szkolnego, zespo³u
tanecznego Diabo³ki oraz pedagogiczno - psychologiczne s¹ przeznaczone dla tych, którzy chc¹ rozwijaæ swoje zainteresowania i talenty
oraz ciekawie spêdziæ wolny czas;
* Ci, którzy posiadaj¹ umiejêtnoœci
aktorskie lub medialne, lubi¹ chodziæ
do teatru, tak jak dziennikarze komentowaæ rzeczywistoœæ, interesuj¹
siê histori¹ w³asnego regionu mog¹
skorzystaæ z oferty Ko³a Teatralnego, Ko³a Dziennikarskiego, programu Zmienne koleje losu Dolnego Œl¹ska;
* zajêcia sportowe - sekcje pi³ki
siatkowej oraz tañca nowoczesnego
kierowane s¹ do tych, którzy pragn¹
podnieœæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹.
Mamy XXI wiek, ¿yjemy w dobie
komputerów, technologii cyfrowej,
podboju kosmosu. Wydawaæ by siê

mog³o, ¿e w obliczu tak niezwyk³ego rozwoju technologicznego problemy zwi¹zane ze zdobywaniem
wiedzy s¹ wrêcz archaiczne, pochodz¹ niemal¿e z zamierzch³ej epoki.
A jednak tak nie jest. Okazuje siê, ¿e
wspó³czesna m³odzie¿, szczególnie
ta z mniejszych miejscowoœci, ma
problemy ze zdobyciem upragnionego wykszta³cenia.
Wi¹¿e siê to czêsto z brakiem motywacji do nauki i pomys³u na ¿ycie,
a tak¿e niedocenianiem roli wykszta³cenia. W przysz³oœci mo¿e to zaowocowaæ niemo¿noœci¹ zdobycia
upragnionego zawodu, m³odzi ludzie
nie bêd¹ mogli odnaleŸæ siê na rynku
pracy, który jest przecie¿ niezwykle
wymagaj¹cy. Realizatorzy wskazanych dzia³añ pragn¹ pomóc uczniom
w zdobyciu takich umiejêtnoœci, które
pozwol¹ zdaæ egzamin maturalny,
rozwijaæ pasje i zainteresowania,
wzbogacaæ swoj¹ osobowoœæ, nawi¹zaæ przyjaŸnie. Formy dzia³ania s¹
zró¿nicowane i ciekawe, np. zajêcia
dydaktyczne i warsztatowe, wyjazdy
na spektakle teatralne, muzyczne,
wystawy, do kina i opery, zajêcia sportowe i taneczne, wycieczki, udzia³
w imprezach i koncertach, zgrupowania i warsztaty w atrakcyjnych
miejscowoœciach…
Realizacja zadañ wskazanych w projekcie obejmuje okres od 1 sierpnia
2009 do 31 lipca 2011. Serdecznie
zapraszamy!
M.

Zobowi¹zania publicznoprawne
Istotnym problemem œciœle zwi¹zanym z rachunkowoœci¹ s¹ zobowi¹zania podatkowe, które mog¹ powstaæ w trakcie funkcjonowania
wspólnoty. Wspólnota Mieszkaniowa jak ka¿dy inny podmiot
podlega ogólnie obowi¹zuj¹cym przepisom podatkowym.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym
Dochód wspólnoty reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspólnoty Mieszkaniowe
podlegaj¹ wszelkim rygorom i zasadom okreœlonym w powy¿szej
ustawie, jednak¿e nie p³ac¹ podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m niniejszej ustawy.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug (zwanym potocznie
VAT) czynnoœci wykonywanych przez wspólnotê reguluje ustawa
z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i us³ug oraz podatku
akcyzowym. Powy¿sza ustawa zwalnia od tego¿ podatku podatników (a wiêc równie¿ Wspólnoty Mieszkaniowe), u których wartoœæ
sprzeda¿y towarów i us³ug nie przekroczy³a w poprzednim roku
podatkowym 80.000,- z³. Natomiast wspólnoty powsta³e w ci¹gu
roku mog¹ wybraæ zwolnienie od tego¿ podatku, je¿eli przewidywana przez nie wartoœæ sprzeda¿y towarów i us³ug okreœlona w z³o¿onym we w³aœciwym urzêdzie skarbowym oœwiadczeniu nie przekroczy (w proporcji do okresu sprzeda¿y) kwoty 80.000,- z³. Oœwiadczenie nale¿y z³o¿yæ przed dokonaniem pierwszej sprzeda¿y.
Wspólnota Mieszkaniowa mo¿e byæ równie¿ p³atnikiem podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sytuacja taka wyst¹pi wtedy, gdy cz³onkowie zarz¹du wspólnoty
pobieraj¹ wynagrodzenie oraz gdy wspólnota zatrudnia pracowników lub zleca wykonanie czynnoœci lub dzie³a osobom fizycznym.
W powy¿szych przypadkach wspólnota wyst¹pi jako p³atnik (a nie
podatnik) podatku dochodowego od osób fizycznych, który pobiera
od wynagrodzeñ wyp³acanych tym osobom.
Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e Wspólnota Mieszkaniowa mo¿e byæ
podatnikiem podatku od nieruchomoœci. Zasady opodatkowania
tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych. Od lokalu, u³amkowej czêœci gruntu oraz
wszelkich czêœci budynku i budowli s³u¿¹cych wy³¹cznie w³aœcicielowi lokalu podatek od nieruchomoœci op³aca ten¿e w³aœciciel, natomiast od pozosta³ej czêœci nieruchomoœci (gruntu, budynku i ewentualnych budowli) stanowi¹cych wspó³w³asnoœæ cz³onków wspólnoty,
podatek od nieruchomoœci op³aca zarz¹d (zarz¹dca) nieruchomoœci.
Innego rodzaju zobowi¹zaniami publicznoprawnymi s¹ sk³adki na
rzecz Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Funduszu Pracy i Funduszu
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych. Sk³adki na rzecz powy¿szych funduszy wp³aca siê do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS).
Sk³adki op³aca siê od wynagrodzeñ wyp³acanych pracownikom
oraz w niektórych przypadkach od wynagrodzeñ wyp³acanych
osobom wykonuj¹cym czynnoœci na podstawie umowy zlecenia.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e Wspólnota Mieszakniowa jak ka¿dy
inny podatnik podlega obowi¹zkowi ewidencyjnemu zgodnie
z ustaw¹ z dnia 13 paŸdziernika 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Ewidencjê podatników prowadz¹ urzêdy skarbowe. W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej
musi zg³osiæ zg³oszenie identyfikacyjne we w³aœciwym Urzêdzie
Skarbowym. W wyniku tego zg³oszenia Urz¹d Skarbowy nada
wspólnocie numer identyfikacji podatkowej “NIP”.
Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej powinien zg³osiæ siê we w³aœciwym
Wojewódzkim Urzêdzie Statystycznym w celu nadania wspólnocie
numeru w systemie REGON. Do obowi¹zków zarz¹du nale¿y
równie¿ za³o¿enie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeñ za
poœrednictwem tego rachunku.
Za zobowi¹zania podatkowe Wspólnoty Mieszkaniowej odpowiada
Wspólnota Mieszkaniowa bez ograniczeñ, a ka¿dy w³aœciciel lokalu
- w czêœci odpowiadaj¹cej jego udzia³owi w nieruchomoœci.
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Wakacje chojnowskich literatów
Czwarte spotkanie Chojnowskiego Klubu Literackiego odby³o siê
25 wrzeœnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie. “Wakacyjne impresje: wypowiedzi literackie w ró¿nej formie”, to temat warsztatów, które prowadzi³ pan Tadeusz Sznerch. Swoje utwory przedstawili: Ma³gosia Krzywda, Jola Giza-Gawron, Jaros³aw Macewicz i Jarek
Domañski. Czy uda³o nam siê przemieniæ powszednioœæ w literaturê, czy
te¿ mo¿e spadamy w grafomaniê i bana³ - oceñcie sami.

LIMERYK (Jolanta Giza-Gawron)
Marzenie mia³a pewna pani z miasta
Chojnów,
by choæ raz z greckiej wyspy ogl¹daæ
ksiê¿yca nów.
Los czasem mi³e figle p³ata,
marzenia spe³nia w œrodku lata
i na Kretê przenosi wprost ze snów!
(fragment)
„WIED MOWATE LATO”
(Ma³gosia Krzywda)
PO WSZYSTKIM...
W³aœciwie nic siê
nie zmieni³o...
Ktoœ odszed³
Ktoœ pozosta³
Ziemia nadal siê krêci
serce równym rytmem bije
S³oñce tak¿e
nie zatrzyma³o siê
wpó³ drogi...
W³aœciwie tylko smutek
jakby trochê wiêkszy
bo czêœciej wyziera
z dna oczu
bardziej mokrych...
- I w³aœnie tak to jest, Max... Z westchnieniem powiedzia³a WiedŸma do swojego czarnego, wielorasowca niepospolitego. Max spojrza³ na Ni¹ swym ciep³ym, spojrzeniem i lekko zamerda³ ogonem,
a Ona, otwieraj¹c wieko laptopa:
- Ale przecie¿ ka¿dy koniec jest
równoczeœnie pocz¹tkiem czegoœ
nowego... O! W³aœnie na Gadu-

Gadu przysz³a wiadomoœæ od nie
jakiego WiedŸmina... Interesuj¹cy
nick, tym bardziej, ¿e pisze do WiedŸmy, hi, hi... Ciekawe, co te¿ pisze?...
(WiedŸmin) Witaj WiedŸmo. Mi³ego dnia, pe³nego samych przyjemnych chwil.
(WiedŸma) Dziêkujê. Mam nadziejê,
¿e wszystkie nastêpne chwile tego
dnia bêd¹ ju¿ tylko piêkne...:) Wszak
jeszcze trochê tego dnia zosta³o
i wszystko jest mo¿liwe...;)
(WiedŸmin) Jesteœ pesymistk¹,
rozejrzyj siê w ko³o, œwiat jest piêkny!
(WiedŸma) Nie powiedzia³am
wcale, ¿e œwiat jest okropny - co
dzieñ zachwycam siê jego piêknem.
Opuœci³ mnie mój Przyjaciel... Ale
to tylko jedno zdarzenie, które
mog³o powaliæ na ³opatki sw¹
ciê¿koœci¹ kalibru, jednak dziêki
wrodzonemu optymizmowi i wewnêtrznej sile nie da³am siê:).
(WiedŸmin) To dobrze, ¿e da³aœ
sobie radê. W razie czego to jestem
niedaleko, wystarczy zawo³aæ,
a pomogê Ci...
(WiedŸma) Dziêkujê!:) Twój opis
na GG: „Jesteœ jak dzika ró¿a
o wschodzie s³oñca...”, powali³ mnie
na kolana... Nawet przemknê³o mi
przez myœl, ¿e przyjemnie by³oby
us³yszeæ takie zdanie pod swoim
adresem od ukochanego mê¿czyzny...
I szczêœliwa kobieta, której mê¿czyzna mówi TAKIE s³owa:).
(WiedŸmin) Na razie nie mam
komu tak mówiæ, albo nie mam
komu ju¿ mówiæ...

Maciej Fortuna & Stefan Weeke
Project The Art Of The Duo

(WiedŸma) Wszystko przed Tob¹,
jeœli tylko zechcesz i sobie na to
pozwolisz:) A mo¿e napiszesz o tym
wiersz?
(WiedŸmin) Pomyœlê, bo chcia³bym
z siebie coœ wyrzuciæ, a dobrze
jest poprzez poezjê.
(WiedŸma) Mi pomaga taka forma
autoterapii, nawet bardzo... Tym
bardziej, ¿e choæ jestem bardzo
komunikatywna, to o tym, co w g³êbi serca czujê, ³atwiej jest mi pisaæ
w wierszach, ni¿ mówiæ:) Jak
bêdziesz mia³ ochotê poczytaæ, to
zapraszam na mój wirtualny
Stryszek, do pomieszczenia “WIERSZE To tylko Mi³oœæ...”
(WiedŸmin) Wiem, czyta³em wszystko, podoba³o mi siê.
(WiedŸma) Wow! To jestem pod
wra¿eniem! I naprawdê chcia³o Ci
siê czytaæ te moje wypociny?!;)
A tak bardziej serio... Cieszê siê,
¿e ktoœ to czyta³.
(WiedŸmin) Na stryszek trzeba w³aziæ
po stromych schodach, wiêc przeczyta³em wszystko, co siê da³o, ¿eby
jeszcze raz nie wchodziæ...
(WiedŸma) No jaki zapobiegliwy
jesteœ, WiedŸminku... Po stromych
schodach to siê wbiega, a nie w³azi przynajmniej ja tak robiê;) A buszowanie w starych rupieciach, poœród
pajêczyn, to czysta (no... mo¿e nie
tak bardzo czysta...) przyjemnoœæ zw³aszcza dla by³ych WiedŸm;)
Zagl¹daj tam czasem, bo mo¿e
wœród starych rupieci pojawi siê
jakaœ pere³ka warta zobaczenia?...:)
(WiedŸmin) ¯artowa³em, zagl¹dam
tam w poszukiwaniu skarbów, bo
na ka¿dym stryszku s¹ skarby. A ja,
jako WiedŸmin, mam to we krwi,
¿eby chodziæ w takie miejsca.
(WiedŸma) Nooo, to kamieñ z serca,
bo ju¿ zaczyna³am sobie wyobra¿aæ
Ciebie jako s³abowitego staruszka,
któremu wielk¹ trudnoœæ sprawia
pokonanie kilkunastu schodków...;)
Ale skoro jesteœ WiedŸminem...
To dasz radê!:)
(WiedŸmin) A¿ taki stary nie
jestem, ale bycie WiedŸminem mi
pomaga, bo mogê lataæ.
(WiedŸma) To myk i ju¿ jesteœ na
Stryszku... A ja, bidulka, po tych

JEDYNY koncert w Chojnowie
13 paŸdziernika 2009 r. o godz. 19.00
w sali widowiskowej MOKSiR.
Bilety do nabycia w Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
Muzyki mo¿na pos³uchaæ na:
www.myspace.com/FortunaWeekeProject
Muzycy MF&SW Project mog¹ pochwaliæ
siê pokaŸnym jazzowym (i nie tylko) CV,
wykonuj¹ program z³o¿ony z w³asnych kompozycji, a charakter ich muzyki jest niepowtarzalny, ³¹cz¹cy w sobie inspiracje muzyk¹
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schodkach, prawie codziennie... Max! Oddaj moj¹ miot³ê, ma³a
paskudo!...
(WiedŸmin) Pogryz³ Ci miot³ê?!
No i po lataniu. Swojej Ci nie mogê
daæ, bo mam tylko jedn¹...
(WiedŸma) Dam radê, zrobiê
sobie now¹... Nie takie rzeczy ju¿
robi³am:) Ciekawe, ¿e powiedzia³eœ
o sobie “WiedŸmin” - tak nazywa³am
na w³asny u¿ytek mojego Przyjaciela...
(WiedŸmin) Jestem naprawdê
wiedŸminem, szamanem albo
czarownikiem. Ale u¿ywam tylko
bia³ej magii, wiêc nie musisz siê baæ.
(WiedŸma) Ok. W moim pojêciu
WiedŸmin, WiedŸma, to ktoœ, kto
WIE... Wie wiêcej i g³êbiej ni¿
tzw. przeciêtny cz³owiek, a swojej
wiedzy u¿ywa po to, by pomagaæ,
a nie szkodziæ:).
(WiedŸmin) I w³aœnie tak to jest...
WiedŸmo...
***
WSPÓ£CZESNA WIED MA
Wpatrzona
w migotliwy ekran
nowego laptopa
próbuje odczytaæ
wizjê przysz³ych zdarzeñ
W zamaszystej spódnicy
pêdzi na rowerze
miot³¹ jedynie
z³e chwile wymiata
Dziœ zamiast kota
pies jej towarzyszy
wierny przyjaciel
tradycyjnie czarny
Sennymi marzeniami
stwarza rzeczywistoœæ
i wierzy jak dawniej
w sprawcz¹ moc
Mi³oœci...
Na zakoñczenie spotkania, pan
Sznerch odczyta³ wiersze pani Juli
Hartwig i Niny Andrycz, co da³o
pocz¹tek dyskusji na temat literatury kobiecej. I w³aœnie ten rodzaj
literatury bêdzie tematem przewodnim paŸdziernikowego spotkania Klubu Literackiego (22.10.2009),
na które ju¿ teraz zapraszamy wszystkich mi³oœników s³owa pisanego.
Jarek Domañski

skandynawsk¹, orientaln¹, afrykañsk¹, rockow¹, jazzow¹, drum'n bass, soul… "czegoœ
podobnego jeszcze nigdy nie by³o, niesamowita
wirtuozeria, wyszukana koncepcja, prawdziwa
opowieœæ" (Oxford Times).
Muzycy mieli przyjemnoœæ koncertowaæ
z takimi gwiazdami jak: David Liebman, Joe
Lovano, Mack Goldsbury, Reggie Moore,
Ray Blue, Herb Ellis, Bucky Pizzarelli, Carla
Bley, Charlie Mariano, Till Brönner, Phillip
Catherine, Piotr Wojtasik, Frank Parker Jr, Ernst
Bier, tote¿ rezultat ich pracy to, najproœciej
mówi¹c, muzyka na œwiatowym poziomie.
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Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1?
Sprz¹tanie Œwiata
Ju¿ kolejny raz dzieci z grup staszych wziê³y udzia³ w miêdzynarodowej akcji “Sprz¹tanie Œwiata
2009”. Tegoroczne sprz¹tanie

zaplanowaliœmy na dzieñ 18
wrzeœnia . Przed przyst¹pieniem
do sprz¹tania dzieci zosta³y odpowiednio wyposa¿one w rêkawiczki i worki. W tym roku pogoda
nam dopisa³a i wszystkie dzieci
z radoœci¹ i wielkim zaanga¿owaniem zabra³y siê do sprz¹tania wyznaczonego terenu. Dzieci 5-6letnie
pomaga³y w sprz¹taniu parku
a m³odsze grupy wysprz¹ta³y swój
ogród przedszkolny.
Za rok znowu aktywnie w³¹czymy
siê do kampanii, ale o naszym œrodowisku bêdziemy pamiêtaæ nie
tylko od œwiêta.
Po tej akcji wszystkie dzieci jeszcze
lepiej zrozumia³y, ¿e miejscem na
œmieci jest kosz. Je¿eli nie ma go
w pobli¿u, papierki, czy inne niepotrzebne rzeczy zabieramy ze sob¹.
Wa¿ne jest, by tak¹ postawê kszta³towaæ u dzieci ju¿ od najm³odszych
lat. Du¿e znaczenie ma dobry przyk³ad rodziców. Wszak dzieci ucz¹
siê przez naœladownictwo. Nie wystarczy dzieciom mówiæ, jak maj¹
postêpowaæ, ale trzeba samemu
postêpowaæ tak, jak siê mówi.

pory roku - Jesieni. Jesieñ kojarzy
siê z sadami pe³nymi dojrzewaj¹cych owoców bogatych w witaminy, z kolorowymi liœæmi, z czerwon¹ jarzêbin¹, kasztanami, dlate-

go dzieciaki uczci³y przyjœcie tej
pory roku prac¹ plastyczno - techniczn¹ pt. “Pani Jesieñ”, w której
wykorzysta³y jesienne dary.
Jak przysta³o na pierwszy dzieñ
astronomicznej jesieni, do przedszkola przyby³a prawdziwa Pani
Jesieñ, z koszykiem pe³nym niespodzianek. Przedszkolaki gor¹co przywita³y mi³ego goœcia jesiennymi
piosenkami i zaprosi³y do wspólnej
zabawy. Zadowolona Jesieñ obdarowa³a ka¿dego s³odk¹ niespodziank¹ i wyruszy³a w drogê wyganiaæ
ptaki do ciep³ych krajów i malowaæ
liœcie na drzewach. A wszystkie
przedszkolaki wraz z nauczycielkami
dalej œwiêtowa³y nadejœcie nowej
pory roku w ogrodzie przedszkolnym. By³o mnóstwo zabaw i konkursów, malowanie twarzy motywami
jesiennymi oraz smacznych niespodzianek. To by³ naprawdê weso³y
i pogodny jesienny pocz¹tek.

Powitaliœmy jesieñ
“Idzie lasem Pani Jesieñ, jarzêbinê
w koszu niesie...”
23 wrzeœnia dzieci z naszego przedszkola powita³y nadejœcie nowej

Do wynajêcia w atrakcyjnym
miejscu Chojnowa
budynek magazynowo-produkcyjny
o pow. 3350m2 lub czêœæ,
niski czynsz, mo¿liwe prawo pierwokupu.

Wiadomoœæ: tel. 0606-744-998
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Wieœci z Przedszkola nr 3
Wycieczka do KP
We wtorek 22 wrzeœnia dzieci
z przedszkola nr 3 uda³y siê z wizyt¹ do Komisariatu Policji w Chojnowie. Wszyscy byli bardzo podekscytowani perspektyw¹ spotkania z policjantami i zwiedzenia

budynku komisariatu. Z niecierpliwoœci¹ oczekiwali godziny wyjœcia.
Wizyta ta wzbogaci³a dzieci o nowe
doœwiadczenia i pozostawi³a w ich
pamiêci niezapomniane wra¿enia.
Przesympatyczny Pan policjant,
przybli¿y³ dzieciom tajniki trudnej
pracy policjanta i dostarczy³ wielu
cennych informacji na ten temat.
Dzieciêca ciekawoœæ zosta³a w pe³ni
zaspokojona, poniewa¿ udzieli³
te¿ wyczerpuj¹cych odpowiedzi
na wszystkie zadawane pytania. Za
poœwiêcony czas dzieci podziêkowa³y
policjantom wierszem i piosenk¹.

Edukacja od ma³ego
18 wrzeœnia dzieci z przedszkola
nr 3 wziê³y udzia³ w ogólnopolskiej akcji „Sprz¹tanie Œwiata”.
Podobnie jak w latach poprzednich
wszystkie maluchy ochoczo wyruszy³y do du¿ego parku, gdzie z energi¹ i du¿ym zapa³em zabra³y siê
do pracy. Podczas sprz¹tania dzieci
u¿ywa³y rêkawic ochronnych a œmie-

ci zbiera³y do foliowych worków.
Ca³a akcja przebiega³a sprawnie,
a jej efektem by³y worki pe³ne
œmieci z³o¿one w wyznaczonych
punktach.
Przedszkolaki zdaj¹ sobie sprawê,
jak istotn¹ role odgrywa w naszym

¿yciu œrodowisko naturalne, rozumiej¹, ¿e nale¿y dbaæ o nasze
œrodowisko, nie œmieciæ i szanowaæ
otaczaj¹c¹ nas przyrodê. Maj¹
œwiadomoœæ jak wa¿ne jest segregowanie œmieci oraz oszczêdzanie
energii i wody. Rozumiej¹, ¿e segregacja œmieci i odpadów umo¿liwia ponowne wykorzystanie i ograniczenie ich sk³adowania na wysypiskach œmieci.
Dzieci z ca³¹ œwiadomoœci¹ popieraj¹ te¿ akcjê „Europejski tydzieñ
zrównowa¿onego transportu” i zachêca³y do pozostawienia samochodów w domach i spacerowania.
I.N., U.C.

Jubilatka zaprasza
Po przerwie wakacyjnej, kawiarnia
"Jubilatka" ponownie zaprasza wszystkich
chêtnych do swoich podwoi.
Lokal proponuje organizacjê przyjêæ
okolicznoœciowych, wesel, styp i innych.
Szczegó³owe informacje
85-6
61.
pod numerem telefonu 076/818-8
Serdecznie zapraszamy!
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Ze stron komendy
Tragiczny wypadek
pod Chojnowem
Do wypadku dosz³o 27 wrzeœnia po godz. 20 na drodze
z Chojnowa do Lubina. Kieruj¹cy samochodem marki Volkswagen Golf 30-letni mê¿czyzna potr¹ci³ 25-latka, który
wtargn¹³ na jezdniê.
Pieszego przewieziono do legnickiego szpitala. W wyniku
odniesionych obra¿eñ mê¿czyzna zmar³. Na miejscu wypadku wykonano czynnoœci
procesowe z udzia³em prokuratora. Kierowca Volkswagena
by³ trzeŸwy. Przyczynê wypadku ustala Policja.

Stop w³amaniom
do samochodów.
Apel Policji
Policja przestrzega przed w³amaniami do samochodów parkowanych w okolicach galerii
handlowych i du¿ych sklepów.
Ofiarami w³amywaczy s¹ najczêœciej osoby przyjezdne.
£upem przestêpców padaj¹
przedmioty pozostawione
w pojazdach: telefony komór-

kowe, radioodtwarzacze, nawigacje satelitarne, zakupy,
elementy odzie¿y. Apelujemy
o niepozostawianie wartoœciowych przedmiotów w samochodach. Nawet uchwyt na
telefon czy nawigacjê satelitarn¹ pozostawiony w samochodzie mo¿e skusiæ z³odzieja
do wybicia szyby i przeszukania schowków naszego auta.

STOP - 24
“Stop 24” to program prewencyjny, którego g³ównym celem jest zapobieganie kradzie¿om samochodów. Zapobieganie poprzez psychologiczne oddzia³ywanie na
potencjalnych sprawców kradzie¿y z jednej strony, a z dru-

giej strony u³atwienie policjantom ujawniania i zatrzymywania sprawców kradzie¿y
pojazdów.
To program maj¹cy za zadanie zwiêkszenie poczucia
bezpieczeñstwa w³aœcicieli
pojazdów i zmniejszenie iloœci kradzie¿y samochodów.
Istot¹ tego programu jest oznakowanie pojazdów, których
w³aœciciele deklaruj¹, i¿ z regu³y nie je¿d¿¹ pojazdami
w wybranych godzinach nocnych. Pojazd taki oznakowany
w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê przez policjê, a znajduj¹cy siê w tym czasie w ruchu
musi wzbudziæ podejrzenie,
¿e mo¿e byæ kradziony. Fakt
ten obliguje policjantów do
podjêcia kontroli i sprawdzenia to¿samoœci kieruj¹cego.
Jak zg³osiæ akces przyst¹pienia do programu?
Ca³a procedura polega na
zg³oszeniu siê do najbli¿szej
jednostki policji, wed³ug
miejsca zamieszkania. Zg³oszenia dokonuje siê poprzez
wype³nienie formularza akcesyjnego oraz nalepieniu na
przedniej i tylnej szybie znaku
programowego. Naklejki przykleja siê od wewnêtrznej strony szyb. I w ten sposób usuniêcie jego od zewn¹trz jest
niemo¿liwe. Dodatkowo na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e nalepki wykonane s¹ z folii bardzo
trudno usuwalnej z powierzchni
szyby.
Po wype³nieniu formularza,
ka¿dy otrzyma dwie naklejki
oraz zostanie wydane upowa¿nienie, dokument, który wraz
z dokumentami pojazdu (dowodem rejestracyjnym) bêdzie upowa¿nia³ do kierowania pojazdem w imieniu w³aœciciela. Ka¿dy pojazd ze znakiem programowym w godzinach nocnych bêdzie poddawany obligatoryjnej kontroli
drogowej. Upowa¿nienie,
o którym mowa jest podpisane
przez w³aœciciela samochodu.
Poza terenem powiatu jak równie¿ poza województwem,
ka¿dy policjant bêdzie zobowi¹zany do kontroli takiego
samochodu i skontaktowania
siê z jednostk¹ wprowadzaj¹c¹ do programu pojazd, aby
sprawdziæ poprawnoœæ danych,
ewentualnie ustaliæ kontakt
z w³aœcicielem samochodu.
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Wa¿ne informacje ZUS
W kioskach z pras¹ do kupienia jest
„Poradnik emerycki” - ksi¹¿ka przygotowana wspólnie przez dziennikarzy „Super Expressu” i ekspertów
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
„Poradnik emerycki” to prawdziwe
kompendium wiedzy o emeryturach.
Mo¿na siê z niego dowiedzieæ m.in.:
jak i gdzie z³o¿yæ wniosek o emeryturê, jak zgromadziæ potrzebne dokumenty, na jakich zasadach œwiadczenie zostanie wyliczone, kiedy mo¿na
staraæ siê o przeliczenie przyznanej
ju¿ emerytury. Ksi¹¿eczka zawiera
tak¿e felietony, które prostym jêzykiem opisuj¹ podstawy systemu ubezpieczeñ spo³ecznych w Polsce.
– Zale¿a³o nam na tym, aby Czytelnicy
mogli dowiedzieæ siê, sk¹d siê bior¹
emerytury i od czego zale¿y ich wysokoœæ. Podpowiadamy tak¿e, w jakich
sytuacjach oraz w jaki sposób mo¿na
podwy¿szaæ œwiadczenie - mówi Przemys³aw Przybylski, rzecznik prasowy
ZUS.
Na wszystkich chêtnych, którzy chc¹
dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o emeryturach, dzisiaj we wszystkich placówkach Zak³adu w godzinach 10-15
na czytelników Super Expressu czekaj¹
eksperci ZUS, którzy odpowiedz¹ na
wszystkie pytania.
ZUS przelicza emerytury i renty
Od 1 stycznia 2009 roku osoby,
które nie mog³y udowodniæ wysokoœci wszystkich swoich zarobków,
mog¹ z³o¿yæ wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie renty, emerytury i kapita³u pocz¹tkowego.
Zmiany wprowadzi³a uchwalona
przez Sejm 4 wrzeœnia 2008 r. ustawa
o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, która zosta³a podpisana
przez prezydenta 14 paŸdziernika
2008 r. Nowelizacja wesz³a w ¿ycie
1 stycznia 2009 r.

To dobra wiadomoœæ dla emerytów
i rencistów, poniewa¿ przepisy zmieni³y siê na korzyœæ œwiadczeniobiorców.
Zmiany objê³y wszystkich, którzy
w momencie ubiegania siê o emeryturê
lub rentê nie mogli udowodniæ wysokoœci swoich przychodów z powodu
braku dokumentów p³acowych. Przed
nowelizacj¹ ustawy w takich przypadkach ZUS, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, przyjmowa³, ¿e w okresach,
w których nie da³o siê udowodniæ dochodu, nie by³o go wcale. Po wspomnianej
nowelizacji ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, jeœli ktoœ staraj¹c siê
o œwiadczenie nie mo¿e udowodniæ zarobków sprzed lat, to ZUS przyjmie do
wyliczenia wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w tych latach.
Zmiana obejmuje nie tylko osoby,
które po raz pierwszy z³o¿¹ wniosek
o przyznanie œwiadczenia, ale równie¿
osoby, które ju¿ dziœ otrzymuj¹ emerytury i renty oraz osoby, które pracowa³y przed 1999 r. i wyst¹pi³y do
ZUS o obliczenie kapita³u pocz¹tkowego. Mog¹ one wyst¹piæ do ZUS
o przeliczenie wysokoœci œwiadczenia.
Wtedy wszêdzie tam, gdzie przyjêto
zerowy dochód, wziêta zostanie pod
uwagê p³aca minimalna.
ZUS na wniosek œwiadczeniobiorcy
dokona przeliczenia przyznanych œwiadczeñ. Z takimi wnioskami mo¿na by³o
zg³aszaæ siê do ZUS od 1 stycznia 2009 r.
Osobom, które z³o¿¹ wnioski o przeliczenie œwiadczeñ do koñca 2009 r.
emerytura, renta bêdzie przeliczona wed³ug nowych zasad od 1 stycznia 2009 r.
Jeœli natomiast wniosek o przeliczenie
emerytury lub renty z uwzglêdnieniem
minimalnego wynagrodzenia zostanie
zg³oszony po 31 grudnia 2009 r. czyli
po up³ywie 12 miesiêcy od wejœcia
w ¿ycie tych przepisów, to ZUS wyp³aci
œwiadczenie ustalone wed³ug nowych
zasad od pierwszego dnia miesi¹ca,
w którym zg³oszono wniosek.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych -Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46,
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl, http://www.biblioteka.chojnow.eu
w zajêciach, w których uczestniczyli uczniowie zwyk³ej odwadze i wewnêtrznej sile przedstaNowe regulaminy
Od 3 wrzeœnia obowi¹zuj¹ nowe regulaminy
korzystania ze zbiorów i us³ug biblioteki - z nowymi przepisami mo¿na zapoznaæ siê w bibliotece lub na: www.biblioteka.chojnow.eu

NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Robert Karwat - „Pióra motyla”
Serce dziecka to zaczarowany ogród, gdzie
motyl ma pióra, kwiaty kwitn¹ przez ca³y rok,
ksiê¿niczka odnajduje swego ksiêcia, a marzenia siê spe³niaj¹. Zapraszamy na spotkanie
w krainie baœni, które opowiadaj¹ o urokach
¿ycia i bogactwie prawdziwej przyjaŸni.
Agata Maci¹gowska - „Nekot i inne bajki
filozoficzne”
Agata Maciejewska, absolwentka filozofii
Uniwersytetu Gdañskiego, zaczê³a pisaæ bajki
pocz¹tkowo dla siebie, póŸniej tak¿e dla najbli¿szych: przyjació³ i rodziny. Z czasem okaza³o siê, ¿e te doœæ krótkie historie znajduj¹ coraz szersze grono wiernych s³uchaczy - zarówno wœród doros³ych, jak i dzieci. Autorka
zaczê³a wiêc wykorzystywaæ swoje teksty

ze szko³y podstawowej. Dzieci bardzo polubi³y
dyskutowanie o poruszanych w bajkach problemach. I trudno siê temu dziwiæ, bo bajka
filozoficzna - jak zauwa¿a Agata Maciejewska
- ma tê zaletê, ¿e choæ tekst dobieg³ koñca, to
przygoda dopiero siê rozpoczê³a.

wi³a jej córka Konstanze, urodzona w obozie
koncentracyjnym w Ravensbrück. Wielk¹
zalet¹ ksi¹¿ki jest ukazanie œrodowiska opozycji antyhitlerowskiej - postaw ludzi sprzeciwiaj¹cych siê ideologii nazistowskiej i d¹¿¹cych do obalenia dyktatora.

Dzia³ dla Doros³ych:
Marcin Górka , Adam Zadworny - „Psy
z Karbali: dziesiêæ razy Irak”
Wojna w Iraku - pierwsza, w której polskie wojsko uczestniczy³o od czasów II wojny œwiatowej - odmieni³a porz¹dek na œwiecie. Jak ka¿da
wojna odmieni³a te¿, a mo¿e przede wszystkim, ludzi, którzy siê z ni¹ zetknêli. Ta ksi¹¿ka jest nie tyle opowieœci¹ o nich, lecz ich opowieœci¹ o tym, co przeszli, co widzieli i jak zmieni³o siê ich ¿ycie.
Konstanze von Schulthess - „Nina Schenk hrabina von Staffenberg: portret”
Opowieœæ o ¿yciu ¿ony Clausa von Stauffenberga nale¿¹cego do grupy spiskowców, którzy
zaplanowali i zrealizowali nieudany zamach na
Hitlera w 1944 r. Ten portret kobiety o nie-

Happy Hippo Talent Show - Gwiazd¹ Pragnê Byæ
W paŸdzierniku w 100 domach kultury oraz
w 4 centrach handlowych odbêd¹ siê castingi
Happy Hippo Talent Show - Gwiazd¹ Pragnê
Byæ. Wszystkie dzieci, które wezm¹ udzia³
w przes³uchaniach i zaœpiewaj¹ jeden z trzech
happy hitów, maj¹ szansê wyst¹piæ w teledysku. Szukamy dwóch dziewczynek i dwóch
ch³opców w wieku 3-10 lat.
Szczêœliwa czwórka zostanie przeszkolona
w Warsztatowej Akademii Musicalowej
w Warszawie i wspólnie z profesjonalistami
przygotuje siê do nagrania trzech teledysków
z hitami HHTS. Wielki fina³ Happy Hippo
Talent Show ,,Gwiazd¹ Pragnê Byæ” i prezentacja trzech teledysków z udzia³em zwyciêz-

ców ju¿ 5 grudnia 2009 w Z³otych Tarasach
w Warszawie. Teledyski bêd¹ emitowane
w tv Mini Mini. Zwyciêzcy castingów otrzymaj¹ równie¿ roczne stypendia na op³acenie
zajêæ dodatkowych wspieraj¹cych rozwój
talentów muzycznych.
Ka¿dy z chêtnych wykonawców ma do wyboru jedn¹ z trzech piosenek. Mo¿na je znaleŸæ
pod adresem - www.gwiazd¹pragnêbyæ.pl

Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chojnowie
organizuje casting 18.10.2009 r.
Zapisy do 15 paŸdziernika 2009 r.!

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta
Chojnowa, przezna-czonych 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).
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Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
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. 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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Okiem kibica
Po cichu liczyliœmy na jakieœ ma³e
urwanie punkcików Lechii Dzier¿oniów. Lechici postawili jednak twarde
warunki. G³adko ograli Chojnowiankê 3:0. Po prze³kniêciu gorzkiej pigu³ki przyszed³ czas na rezerwy Œlê¿y
Wroc³aw. Mo¿na zadaæ teraz pytanie
co by by³o gdyby? Oczywiœcie mowa
o grze z przewag¹ jednego zawodnika naszej dru¿yny. Dopiero od momentu wykorzystania rzutu karnego przez
Grz¹dkowskiego, gra zaczê³a siê uk³adaæ. Drug¹ bramkê przedniej urody
dorzuci³ potem Baszczak, strza³em
w samo okienko z ok. 20m. Niepokoi
jednak pewien fakt. Niektórzy zawodnicy, chyba s¹ przetrenowani
i brak im formy. Widaæ to go³ym
okiem kibica.
Sytuacja w A klasie jest zgo³a odmienna. Cieszy fakt, ¿e nazwê Chojnów
w górnych rejonach tabeli. 20 wrzeœnia
dosz³o do bezpoœredniej konfrontacji
pomiêdzy czwart¹ dru¿yn¹ w tabeli Lechi¹ Rokitnica a pi¹t¹ czyli nasz¹
rezerw¹. To by³ bardzo zaciêty pojedynek, ale to chojnowianie rozstrzygnêli go na swoj¹ korzyœæ: 2:1.
W kolejnym wyjazdowym meczu
przyszed³ czas na rywala w tabeli,
który jest tu¿ za nami. Do przerwy to
Chojnowianka prowadzi³a 1:0, jednak w drugiej po³owie meczu Rataj
Paszowice rzuci³ siê do odrabiania
strat. Na tyle skutecznie, ¿e trzykrotnie trafiali do chojnowskiej bramki.
W tabeli jednak jedenastki Wylêg³ego nie wyprzedzili.
pm
Lechia Dzier¿oniów - KS Chojnowianka Chojnów 3:0
KS Chojnowinaka Chojnów - Œlê¿a
II Wroc³aw 2:0
KS Chojnowianka II Chojnów Lechia Rokitnica 2:1
Rataj Paszowice - Chojnowianka II
Chojnów 1:3

IX kolejka
K³odzko - Boles³awiec 2:0, Konfeks
Legnica - Œwiêtoszów 2:3, Kobierzyce - Jawor 3:3, Nowogrodziec - Œroda
Œl¹ska 7:0, MiedŸ II Legnica - Jelenia Góra 1:1, Chojnów - Œlêza Wroc³aw II 2:0, Prochowice - Dier¿oniów
2:2, Pietrzykowice - Szczawno-Zdrój 4:0
1. Œwiêtoszów
9 20 23- 7
2. MiedŸ II Legnica 9 16 14- 8
3. Dier¿oniów
9 15 15- 9
4. Nowogrodziec
9 17 22- 9
5. Konfeks Legnica 9 14 16-16
6. Jawor
9 13 16-12
7. Pietrzykowice
9 13 16-14
8. Boles³awiec
9 12 15-14
9. Chojnów
9 12
9-11
10. Œroda Œl¹ska
9 10
6-23
11. K³odzko
9 10 11-11
12. Kobierzyce
9
9 14-17
13. Szczawno-Zdrój 9
8
8-14
14. Prochowice
9
8 13-17
15. Jelenia Góra
9
7 11-17
16. Œlêza II Wroc³aw 9
6 13-23
Grupa III
Rod³o Granowice - Sokó³ Krzywa 1:2,
Zakaczawie Legnica- Fenix Pielgrzymka 3:0, Iskra Jerzmanice Zdrój - Przysz³oœæ Prusice 1:3, Lechia Rokitnica
- Polder- a Damianowo 4:1, Rataj
Paszowice - Chojnowianka II Chojnów 3:1, Burza Go³aczów - Skora Jadwisin 1:2, Wilki Ró¿ana - JTS Jawor 4:1
1. Prusice
6 15 22-10
2. Go³aczów
6 13 21-10
3. Zakaczawie
6 11 19-12
4. Rokitnica
6 11 14-9
5. Jadwisin
6 10 20-17
6. Chojnów
6 10 10-12
7. Ró¿ana
6
9 14-11
8. Paszowice
6
9 18-18
9. Krzywa
6
9 10-12
10. Pielgrzymka
6
7 11-13
11. Jerzmanice Zdrój 6
7 13-16
12. Jawor
6
4
6-13
13. Granowice
6
4
9-18
14. Damianowo
6
1 6-22

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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Wiadomoœci szachowe
Dwa turnieje - dwa zwyciêstwa Hajnrycha
W turnieju Grand Prix G³ogowa “Wrzesieñ 2009 ” gdzie startowa³o 32 zawodników zdecydowane zwyciêstwo odniós³ nasz
zawodnik Kuba Hajnrych, pokonuj¹c znanych zawodników
z Legnicy, G³ogowa i Ko¿uchowa, tym samym umocni³ siê na
pozycji lidera po 9 rundach Grand Prix.
Wyniki 5 najlepszych zawodników:
1. Jakub Hajnrych MDK Dany Chojnów 8 pkt
2. Pawe³ Szumilas MiedŸ Legnica 7 pkt
3. Piotr Brodowski Ko¿uchów 7 pkt
4. Piotr Goluch Bogatynia 6,5 pkt
5. Pawe³ Szumilas MiedŸ Legnica 6,5 pkt
II Miting Szachowy z okazji Wrzeœnia Jeleniogórskiego zgromadzi³ na starcie 37 zawodników, w tym 4 zawodników z Chojnowa.
Czas gry 15 minut, 9 rund. Wygra³ nasz zawodnik Kuba Hajnrych, który znajduje siê w bardzo dobrej formie. W silnej
obsadzie Kuba zdoby³ 7,5 pkt co da³o mu miejsce samodzielnego
lidera. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e miejsca pozosta³ych naszych
zawodników.
Miejsca 10 zawodników:
1. Hajnrych Kuba 7,5 pkt MDK Dany Chojnów
2. Meller Piotr 7 pkt MDK Dany Chojnów
3. Jaracz Barbara 6,5 pkt Jelenia Góra
4. Walicki Jerzy 6 pkt Jelenia Góra
5. £ada Ireneusz 6 pkt Jelenia Góra
6. Jaracz Józef 6 pkt Jelenia Góra
7. Radzicki Wies³aw 6 pkt MDK Dany Chojnów
8. Blicharz Grzegorz 6 pkt Kamienna Góra
9. Szmyd Marek 5,5 pkt Wa³brzych
10. Sobota Józef 5 pkt Kamienna Góra
Czwarty nasz zawodnik Maœlanka Piotr zaj¹³ 17 miejsce.
III - Liga Dolnoœl¹ska
Wedle komunikatu internetowego rozgrywki rozpoczn¹ siê dnia
18.10.09 r. a zakoñcz¹ 21.02.10 r.
Losowanie numerów startowych odbêdzie siê w Ksi¹¿u 3.10.09r.
Nasza dru¿yna ma sk³ad z ubieg³ego roku, ale s¹ przymiarki do
wzmocnienia dru¿yny.
J.P.

Terminarz UKS
Zarz¹d Uczniowskiego Klubu Sportowego ORIENS w Chojnowie
informuje, ¿e mecze Dolnoœl¹skiej Ligi Juniorów Ch³opców
w siatkówce odbywaæ siê bêd¹ w sali sportowej Szko³y
Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ulicy Kiliñskiego 23.
RUNDA I
04.10.2009 TS Victoria PWSZ Wa³brzych - UKS Oriens
11.10.2009 UKS Oriens - MKS Kama - Rosiek Syców godz.16.00 SP4
18.10.2009 KS Bielawianka - Bester Bielawa - UKS Oriens
25.10.2009 UKS Oriens - MKS Pogoñ Góra
godz.12.00 SP4
08.11.2009 MUKS Ikar Legnica - UKS Oriens
22.11.2009 UKS Oriens - KS Gwardia Wroc³aw godz.12.00 SP4
RUNDA II
29.11.2009 UKS Oriens - TS Victoria PWSZ Wa³brzych
godz.12.00 SP4
06.12.2009 MKS Kama - Rosiek Syców - UKS Oriens
13.12.2009 UKS Oriens - KS Bielawianka - Bester Bielawa
godz.12.00 SP4
20.12.2009 MKS Pogoñ Góra - UKS Oriens
10.01.2010 UKS Oriens - MUKS Ikar Legnica
godz.12.00 SP4
24.01.2010 KS Gwardia Wroc³aw - UKS Oriens
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OG£OSZENIA
Domy mieszkania lokale
Do sprzedania dom, dzia³ka 1245 m (budowlana)
wraz z budynkiem gospodarczym. Goliszów 92c.
Wiadomoœæ: tel. (76) 818-68-37.
Sprzedam dom jednorodzinny parterowy w Chojnowie na ul. Broniewskiego o pow. 220 m2, na
dzia³ce przemys³owo-budowlanej o pow. 29 arów.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-78 lub 0694-102-630.

DROBNE

panele, ul. Witosa, cena 98.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 0606-995-852.
Sprzedam mieszkanie o pow. 39 m2, po remoncie,
pokój, kuchnia, ³azienka, balkon, na parterze w bloku.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-71.
Sprzedam ³adn¹ kawalerkê w nowym budownictwie, w centrum miasta, IIp., o pow. 38,14 m2.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-64-93 lub 0793-297-964.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy w Chojnowie
o pow. 220m2, 4 pokoje, salon, 2 kuchnie, 2 ³azienki
+ pomieszczenia gospodarcze do zamieszkania.
Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

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 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.

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 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 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.
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.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3. pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica, strych, pow. 50 m2, po
kapitalnym remoncie, nowe okna, tynki strukturalne,
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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.
M³oda, pracuj¹ca para pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia na terenie Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 663-830- 927.

Us³ugi
Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ: tel.
0664-540-650.
Jêzyk angielski - nauka, korepetycje. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-89-38.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze
o pow. 69 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno
wc, balkon, na parterze, po remoncie, okna wymienione - na 2.pokojowe w³asnoœciowe w nowym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0509-869-458.

Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe w Konradówce, niedaleko od szosy Chojnów-Go³aczów.
Wiadomoœæ: tel. 0606-343-973 lub 0500-094-028.

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³azienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrznymi + gara¿.
Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286 lub 0600-967-638.

Sprzedam dzia³kê budowlano-przemys³ow¹
w Jerzmanowicach przy drodze E-94, o pow. 21 ar,
dzia³ka posiada wszystkie media, ogrodzenie, hale
o pow. 80 m2, wc, biuro, oœwietlenie. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-12-78 lub 0694-102-630.

Sprzedam lokal handlowy w Chojnowie o pow.
30 m 2 , bardzo dobra lokalizacja. Wiadomoœæ:
0601-498-943.
Sprzedam lub wydzier¿awiê zak³ad budowlany
wraz z pomieszczeniami na produkcjê lub hurtowniê
- Go³aczów 35A. Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453
lub 0663-252-998.

Sprzedam dzia³kê przemys³owo-budowlan¹
w centrum Chojnowa przy ul. D³ugosza o pow. 200 m2
przeznaczon¹ pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ wielorodzinn¹. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-78
lub 0694-102-630.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ us³ugowo-mieszkaln¹ w centrum Chojnowa o pow. 270m 2 .
Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.
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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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"Zadaniem wszystkich nauk jest kierowaæ umys³ cz³owieka
ku wiêkszej doskona³oœci" - jubileusz Gimnazjum nr 2

