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Joanna w Constanza
W pierwszych dniach wrzeœnia, uczennica PZS wyjecha³a
do Rumunii na Mistrzostwa Europy.

Franciszek Smuda w Chojnowie
Rozmowa z trenerem Zag³êbia Lubin - najlepszym, zdaniem wielu, kandydatem
na selekcjonera kadry narodowej. Relacja z meczu w nastêpnym numerze.

Pisa³a lecz¹c rany…
… tworzy³a buduj¹c nowy œwiat
- swój w³asny i ten fikcyjny.

„All’Antico na salonach
„Ka¿dy umys³ jest sezamem m¹droœci, trzeba tylko znaæ sposób otwierania tego skarbca”
W Miêdzynarodowych Spotkaniach
Uroczystoœæ by³a okazj¹ by pochyliæ siê nad istot¹ nauczycielskiego zawodu, którego nie
z Muzyk¹ Dawn¹ wziê³o udzia³ kilkanaœcie
sposób dobrze wykonywaæ, jeœli nie towarzyszy mu autentyczne powo³anie i twórczy zapa³.
zespo³ów z Polski i z zagranicy.

Wrzeœniowa przygoda „Or³ów”
Grupa Or³ów z Gimnazjum nr 2, jako finaliœci ogólnopolskiego konkursu, ostateczny bój stoczyli w Warszawie.

Chojnowskie
Franciszek Smuda w Chojnowie
Nie czêsto udaje siê chojnowskim kibicom pi³ki no¿nej goœciæ na rodzimej
murawie dru¿ynê z ekstraklasy. Nie czêsto nasi pi³karze maj¹ okazjê
z tak¹ dru¿yn¹ graæ. W miniony wtorek jednak, naprzeciw siebie,
na miejskim stadionie stanêli pi³karze Zag³êbia Lubin i KS Chojnowianki.
Relacjê z tego pojedynku zdamy w nastêpnym numerze, dziœ kilka s³ów
od trenera Zag³êbia - Franciszka Smudy, który, zdaniem wielu, wkrótce
(byæ mo¿e) prowadziæ bêdzie naszych bia³o-czerwonych.
Gazeta Chojnowska - Sondowani przez nasz¹ gazetê kibice zgodnie
twierdz¹, ¿e Smuda, to jedyny kandydat na trenera polskiej reprezentacji. Czy jest coœ co móg³by Pan ju¿ w tej chwili powiedzieæ chojnowskim kibicom?

rozmaitoœci
Franciszek Smuga - Na ten moment mogê tylko podziêkowaæ chojnowianom za poparcie i zaufanie. Niestety niewiele ode mnie zale¿y
i pozostaje nam wszystkim tylko czekaæ.
G.Ch. - Jakie cechy powinien mieæ dobry trener?
F.S. - Przede wszystkim nie mo¿e mieæ ¿aby w rêce. A swoimi kompetencjami i doœwiadczeniem winien wypracowaæ sobie szacunek i respekt
w dru¿ynie.
G.Ch. - Trenuje Pan Zag³êbie od niedawna, ale nie po raz pierwszy. Czy
obecna dru¿yna, to zupe³nie inny team?
F.S. - Tak, to ju¿ jest inna pi³ka. Nie lepsza, nie gorsza - inna.
G.Ch. - A jak ocenia Pan nasz¹ dru¿ynê?
F.S. - Naturalnie, poziom obu zespo³ów jest nieporównywalny, ale
Chojnowianka stara siê, widzê, ¿e ch³opakom zale¿y, ¿eby wypaœæ jak
najlepiej.
Poziom rzeczywiœcie by³ nieporównywalny - nasi przegrali siedmioma
bramkami. Goœcie nie pozwolili nawet na jednego gola. Có¿, to sport
i chyba wa¿ne by³o samo wydarzenie - dla kibiców z pewnoœci¹ istotne.
eg

„All’Antico na salonach

W pierwszych dniach paŸdziernika w Œwieradowie-Zdroju odby³y siê XVII Miêdzynarodowe Spotkania z Muzyk¹ Dawn¹. W imprezie
rok rocznie bierze udzia³ kilkanaœcie m³odzie¿owych zespo³ów muzyki dawnej z ca³ej
Polski oraz z zagranicy - z Czech, Niemiec,
a nawet z Rosji. Chojnowski zespó³ muzyki
dawnej „All’Antico”, prowadzony przez pana
Piotra Koziara, ju¿ po raz 7 móg³ uczestniczyæ
w tym przedsiêwziêciu.
Chojnowskie trio mia³o zaszczyt zagraæ wraz
z dwoma innymi zespo³ami w czasie tzw. koncertu przedinauguracyjnego i tym samym rozpocz¹æ wskrzeszanie dawnego ducha renesansowych tañców i barokowych pieœni. Tego
samego dnia w koœciele p.w. Œw. Józefa odby³
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siê koncert inauguracyjny XVII Spotkañ. Tu
zabrzmia³y renesansowe pieœni i tañce.
Jako ¿e Œwieradów-Zdrój po³o¿ony jest w malowniczej krainie Gór Izerskich, tote¿ nie mog³o
zabrakn¹æ czasu na choæby krótk¹ wycieczkê.
Izery w³aœnie najpiêkniejsze s¹ o tej porze roku
- wczesn¹ jesieni¹, kiedy to liœcie drzew jeszcze
nie opad³y, ale ju¿ przybra³y piêkne barwy
z³otej, polskiej jesieni. Zespó³ wybra³ siê wiêc
w krótk¹ wêdrówkê, aby zregenerowaæ si³y
i z nowym ich zapasem zagraæ na kolejnym
koncercie - tym razem w restauracji Pa³acyk,
po³o¿onej w centrum miasta. Tam mog³a go
podziwiaæ nie tylko polska, ale równie¿ niemiecka i czeska publicznoœæ. Wieczorem s³uchacze mogli delektowaæ siê wieloma nurtami
muzyk europejskiej - od wczesnoœredniowiecznych pieœni jednog³osowych do filigranowych
arii Jana Sebastiana Bacha na organy i kontratenor.
Ostatni, trzeci dzieñ Spotkañ, sta³ pod znakiem
przygotowañ do wieczornego koncertu galowego. O godzinie 19:00 publicznoœæ zgromadzona w zabytkowej Hali Spacerowej Domu
Zdrojowego mog³a podziwiaæ wyj¹tkowe
przedstawienie s³owno - muzyczne. Ostatnim
artystycznym akcentem spektaklu by³ pokaz
tancerzy z flagami z zespo³u tañca renesansowego „Antiquo More” z Miêdzyrzecza.
Miejmy nadziejê, ¿e tak szlachetne dzie³o
przetrwa, poniewa¿ pozwala w m³odych ludziach
podtrzymywaæ ducha europejskiej œwiadomoœci

i historii. Dobrze, ¿e s¹ jeszcze osoby, które
propaguj¹ t¹ muzykê, którym zale¿y na tym,
aby m³odzie¿ rozwija³a siê i nie zatraci³a ducha
europejskiej wspólnoty obecnej tak w prze-sz³oœci,
jak i dziœ. W dobie muzyki popularnej
niezwykle istotne jest, aby ta œwiadomoœæ,
zawarta w muzyce dawnej, która najlepiej
odzwierciedla zmiany, zwroty dziejów, a tak¿e
kulturê przodków, przetrwa³a, nigdy nie zatar³a
siê wœród m³odzie¿y i by³a przekazywana
nastêpnym pokoleniom.
Krzysztof Bartkowski

M³odzi-piêkni nastolatkowie
Jesienne poruszenie w M³odzie¿owej Radzie
Miejskiej Chojnowa zaowocowa³o nie lada konkursem. 21 paŸdziernika w sali widowiskowej
MOKSiRu m³odzi-piêkni ubiegaæ siê bêd¹
o tytu³y Miss i Mistera Nastolatków. Przewidziane s¹ te¿ tytu³y dla I i II Vice Miss i Vice
Misterów. Publicznoœæ równie¿ bêdzie mia³a
szansê zag³osowaæ na swoich faworytów wybieraj¹c Miss i Mistera Publicznoœci i Talentu.
Od tego, jak zaprezentuj¹ siê m³odzi-piêkni
nastolatkowie opowiadaj¹c o sobie, chwal¹c
siê swoimi talentami i wygl¹dem zale¿eæ
bêdzie ocena szanownego Jury.
Pytania i sugestie dotycz¹ce tego konkursu
i innych przedsiêwziêæ Rady prosimy kierowaæ
pod adresem mrm.chojnowa@gmail.com
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Kolorowe, bezpieczne i d³ugo oczekiwane
To wydarzenie z pewnoœci¹ zas³uguje na wpis do szkolnej kroniki.
Szko³a Podstawowa nr 3 nie mia³a dotychczas tak nowoczesnej i bezpiecznej bazy sportowej. 7 paŸdziernika szkolna spo³ecznoœæ oficjalnie otworzy³a boisko wielofunkcyjne, gdzie ju¿ od kilku dni uczniowie z zadowoleniem wyrabiali tê¿yznê fizyczn¹.
Obiekt, którego budowê rozpoczêto w czerwcu, przez okres wakacji
wyrasta³ jak Fenix, ciesz¹c zniecierpliwione dzieci z okolicznych kamienic.
Boisko do pi³ki rêcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego ma
profesjonaln¹ nawierzchniê, odpowiedni osprzêt i zabezpieczenia. 50%
kosztów tej inwestycji miasto pozyska³o od Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Teraz ¿a³ujê, ¿e jestem w ostatniej klasie - mówi Kamil. - Pocieszaj¹ce
jednak jest, ¿e nasze gimnazja te¿ maj¹ podobne boiska.

Uroczystego przeciêcia wstêgi dokona³ w³odarz miasta Jan Serkies, dyrektor
placówki Mariusz Szklarz i reprezentantka braci uczniowskiej Hanna
Konarzewska. Tu¿ potem ks. Artur Trela poœwiêci³ obiekt.
Zbiorow¹ radoœæ wyrazi³y wystêpy artystyczne uczniów SP 3, a rozegrany
mecz o Puchar Samorz¹du, pomiêdzy SP 3 i SP4 zapewne przejdzie do
historii szko³y. By³ przecie¿ pierwsz¹ pozaszkoln¹ sportow¹ rywalizacj¹
na tym boisku.
- Chyba nie ma u nas ucznia, któremu boisko by siê nie podoba³o - powiedzia³a
Ewelina. - Inne szko³y od dawna maj¹ ju¿ takie, ale nasze jest najnowsze.

- Ma fajne pod³o¿e, bramki, kosze i jest takie kolorowe - wtr¹ca Edytka.
Ten zachwyt nie mo¿e dziwiæ. Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3 wiele
lat czeka³y na atrakcyjne miejsce do æwiczeñ i treningów.
Trójce marzy siê teraz sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia.
Wiedz¹, ¿e marzenia siê spe³niaj¹ wiêc nie trac¹ nadziei. Tymczasem
ka¿dy mo¿e korzystaæ z nowego obiektu. Boisko przy szkole z pewnoœci¹
da szansê na fizyczny rozwój i popo³udniow¹ rozrywkê wielu mieszkañcom
okolicy.
eg

„Ka¿dy umys³ jest sezamem m¹droœci
Trzeba tylko znaæ sposób otwierania tego skarbca”
Maksym¹ Aldony Ró¿anek burmistrz miasta
Jan Serkies otworzy³ spotkanie, na które kolejny
ju¿ raz zaprosi³ chojnowskich nauczycieli, pedagogów i pracowników oœwiaty.
- Dzisiejsza uroczystoœæ jest zorganizowana dla
uhonorowania osób, które w³aœnie ten skarbiec
otwieraj¹ - powiedzia³.
Od wielu ju¿ lat pracownicy chojnowskich placówek oœwiatowych w okolicach Dnia Edukacji Narodowej, goszcz¹ w Domu Chemika
odpowiadaj¹c na zaproszenie w³adz miasta.
Spotykaj¹ siê, aby wspólnie kultywowaæ tê
tradycjê, œwiêtowaæ w zaprzyjaŸnionym gronie, a tak¿e by nagrodziæ zas³u¿onych nauczycieli i pracowników oœwiaty.
Co roku, z okazji Dnia Nauczyciela, burmistrz,
na wniosek dyrektorów szkó³ i przedszkoli
przyznaje nagrody nauczycielom, nagradza
tak¿e dyrektorów tych jednostek. W tym roku
otrzymali je:
Iwona Faluta Borys - dyrektor Przedszkola nr 3,
Mariusz Szklarz - dyrektor SP3, Iwona RupFliœnik - nauczycielka Gimnazjum nr 1, Andrzej
Matuszewski - nauczyciel SP4, Bartosz Gêbala
- nuczyciel Gimnazjum nr 2.
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Prezentem dla wszystkich natomiast by³ recital
Jadwigi Macewicz - chojnowianki, absolwentki
naszych szkó³ i ogniska muzycznego, obecnie
wokalistki zespo³u Pasat z Zielonej Góry.
Jadwiga (dla wielu z publicznoœci znana jako
Jagódka) da³a godzinny koncert piosenek z tekstem autorskim, kompozycji w³asnych i utworów
zapo¿yczonych. Nie tylko g³os solistki zachwyci³ s³uchaczy. Wielu z nich z radosn¹ refleksj¹
myœla³o prawdopodobnie o sensie w³asnej pracy,
o dawaniu m³odym ludziom szans na to, by w doros³ym ¿yciu przypinali skrzyd³a i wznosili siê
wysoko.
- Dzisiejsza uroczystoœæ jest okazj¹ by pochyliæ
siê nad istot¹ nauczycielskiego zawodu, którego
nie sposób dobrze wykonywaæ, jeœli nie towarzyszy mu autentyczne powo³anie i twórczy
zapa³. Pozwólcie Pañstwo zatem, ¿e w tym wyj¹tkowym dniu, w imieniu w³adz miasta i mieszkañców Chojnowa gor¹co podziêkujê, za wieloletni¹ pracê, za trud i cierpliwoœæ, za m¹droœæ
i ogromne oddanie dzieciom i m³odzie¿y. Wszystkim nauczycielom czynnym i emerytowanym
oraz pracownikom administracji i obs³ugi

placówek oœwiatowych ¿yczê wszelkiej pomyœlnoœci, wielu sukcesów pedagogicznych i dydaktycznych, a tak¿e, aby przekazywana przez Was
m¹droœæ, uczciwoœæ i odpowiedzialnoœæ by³y
dewiz¹ w ¿yciu ka¿dego dorastaj¹cego pokolenia zakoñczy³ swoje wyst¹pienie gospodarz spotkania.
eg
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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 ni¿
1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 160 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 138644 0000000149062
0000020 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 81-88370. 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.

Podziêkowanie wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca
i ¿yczliwoœci oraz uczestniczyli we mszy œw.
i ceremonii pogrzebowej naszej Mamy

œp. Kazimiery Dul
za wsparcie duchowe, wyrazy wspó³czucia,
wieñce i kwiaty sk³adaj¹ córki z rodzinami

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

1. Apteka , Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 08.11.09,
2. Apteka , Salix”: tel. 076 81-88-301 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 25.10.09,22.11.09,
5. Apteka , Stokrotka”:
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

Wszystkim uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze
naszego syna

œp.
W³adys³awa Kulika
podziêkowania
sk³ada pogr¹¿ona
w rozpaczy rodzina
- rodzice, rodzeñstwo
i ¿ona z dzieæmi

Podziêkowania
dla kole¿anek i kolegów
z ZOZ w Chojnowie
oraz wszystkich
uczestnicz¹cych
w ostatnim po¿egnaniu
naszego mê¿a i taty
œp.

Jerzego Czudowskiego
sk³ada ¿ona i syn

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek,
wspierali swoj¹ obecnoœci¹ podczas ostatniej drogi

œp. Jacka ¯adkowskiego

Podziêkowanie
dla wszystkich
uczestnicz¹cych
w pogrzebie

œp.
Michaliny Nowak

podziêkowania sk³adaj¹ ¿ona i dzieci
sk³ada córka Stefania
z córkami i synem
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Pisa³a lecz¹c rany
Tu¿ przed telewizyjn¹ premier¹ serialu „Dom nad
rozlewiskiem” Chojnów goœci³ autorkê powieœci,
bêd¹cej kanw¹ fabu³y filmu.
Ma³gorzata Kaliciñska przyjecha³a do naszego miasta
dziêki aktywnej dzia³alnoœci Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki w Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z mieszkañcami grodu nad Skor¹ spotka³a siê 1 paŸdziernika.

nastroju. Potem wszystko toczy³o siê jakby ktoœ wciska³ guzik „przyœpiesz”. Spotkania, rozmowy - ksi¹¿ka, spotkania, rozmowy - ekranizacja, spotkania, rozmowy…
W miêdzyczasie powsta³y dwa kolejne tomy „rozlewiska”. Te nie by³y
ju¿ efektem rekonwalescencji. Powsta³y pod wp³ywem nacisków i chêci
przed³u¿enia ¿ywota bohaterom. Temat jednak, jak zapewnia autorka,
jest ju¿ zamkniêty. Otwart¹ kart¹ natomiast jest jej twórczoœæ. Jeszcze
w tym miesi¹cu na rynku uka¿e siê kolejna ksi¹¿ka Kaliciñskiej „Fiko³ki
na trzepaku”. W zamyœle jest coœ jeszcze, ale o tym pisarka nie chcia³a
mówiæ.

„Fiko³ki na trzepaku” to zbiór literackich pocztówek z dzieciñstwa.
Zapamiêtane i zatrzymane w kadrze pamiêci podwórko, szko³a,
wakacje i ¿ycie rodzinne. Ta pamiêæ jest utkana ze szczegó³ów kolorów, kszta³-tów, zapachów smaków, zdarzeñ. W miarê mo¿liwoœci
widziana oczami, umys³em dziecka - spisywana bez komentarza mnie
(autorki) dzisiejszej. Jest tu klimat domu, zwyk³ej podstawówki na
Kêpie, przyjêcia u dziadków, zapach wsi bia³ostockiej podczas ¿niw
i zacisze bezpiecznego podwórka, kolorowe rajstopy... ZnaleŸæ tu
mo¿na te¿ muzykê z dawnych lat - nazwiska wykonawców, zespo³y,
aktorów i aktorek - czyli gwiazd ówczes-nych. Patchwork ze wspomnieñ, z naszych najm³odszych lat, jak¿e innych ni¿ dzisiejsze
dzieciñstwo naszych dzieci i wnuków.

Niemal dwie godziny rozprawiano o produkcji TVP i twórczoœci
p. Ma³gorzaty - autorki popularnego tryptyku: „Dom nad rozlewiskiem”,
„Powroty nad rozlewiskiem” i „Mi³oœæ nad rozlewiskiem”.
Pierwsza z trzech powieœci powsta³a po ¿yciowej bessie, kiedy œwiat
dojrza³ej kobiety zawali³ siê, a ona sama, znalaz³a siê pod jego gruzami.
Ucieczki, ukojenia szuka³a w literaturze. Najpierw zag³êbia³a siê w twórczoœæ innych, potem zapragnê³a pisaæ sama. Przelewanie myœli na papier
sz³o nadzwyczaj lekko, a powstaj¹ca powieœæ sta³a siê lekiem na ca³e
z³o. Fikcyjni ludzie obsadzeni w znanych jej miejscach, z ka¿d¹ fraz¹
nabierali wyrazu. Niespodziewanie dla siebie samej, odkry³a, ¿e postaci
maj¹ swoje prototypy. Wiele z nich wzorowa³a, nieœwiadomie, na ludziach
z przesz³oœci, o których wydawaæ by siê mog³o ju¿ dawno zapomnia³a.
Pisa³a lecz¹c rany, tworzy³a buduj¹c nowy œwiat - swój w³asny i ten fikcyjny. Niewiele brakowa³o, a jej rêkopis podzieli³by los tych wszystkich
co to swój ¿ywot koñcz¹ w przys³owiowej szufladzie. Zapobieg³o temu
banalne zdanie jej córki - „Mamo, wyœlij to do jakiegoœ wydawcy, nie
takie bzdury przecie¿ wydaj¹”. Wys³a³a do oœmiu. Jeden z nich doceni³
wartk¹ akcjê, barwny jêzyk oraz umiejêtnoœæ sugestywnego kreœlenia
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W pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika polski telewidz obejrza³ inauguracyjny odcinek „Domu nad rozlewiskiem”. Wraz z nim przed ekranem
z wypiekami na twarzy i chusteczkami w d³oni zasiad³a tak¿e
M. Kaliciñska.
- Nie obejrza³am dotychczas ¿adnego odcinka - mówi³a na spotkaniu. Chcê, tak jak inni, spojrzeæ na obraz œwie¿ym okiem. Z pewnoœci¹ siê
pop³aczê, bo tak ju¿ mam, ale nie mogê siê doczekaæ.
Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zakoñczy³o siê oczywiœcie
sk³adaniem autografów. Kilkadziesi¹t minut póŸniej o „rozlewisku”
z autork¹ rozmawiali legniczanie. Chojnowianie ju¿ wtedy w domowym
zaciszu napawali siê dedykacjami i wracali pamiêci¹ do niedawno poznanych bohaterów…
eg

Ma³gorzata Kaliciñska (ur. 30 wrzeœnia 1956 w Warszawie) - polska
powieœciopisarka.
Jest absolwentk¹ XXXVII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jaros³awa
D¹browskiego w Warszawie, nastêpnie ukoñczy³a SGGW-AR
w Warszawie.
Pracowa³a w szko³ach: Technikum Ogrodniczym w KonstancieJeziornie, Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie, Szkole
Podstawowej nr 328 w Warszawie. By³a zbieraczk¹ wiadomoœci
w TVP1 w programie Kawa czy herbata. Wspó³tworzy³a program
Forum nieobecnych, wspó³pracowa³a przy redagowaniu programu
¯yæ bezpieczniej. Wiele lat pracowa³a i by³a wspó³w³aœcicielk¹
Agencji Reklamowej Camco - Media. Ma dwoje doros³ych dzieci:
Stanis³awa i Barbarê.
Autorka powieœci:
„Dom nad rozlewiskiem”, 2006 - wspó³czesna saga rodzinna
dziej¹ca siê na Mazurach. Ksi¹¿ka dosta³a nagrodê ksiêgarzy
Witryna 2006 oraz nominacjê do Nagrody Literackiej Srebrnego
Ka³amarza im. Hermenegildy Kociubiñskiej.
„Powroty nad rozlewiskiem”, 2007 - niejako pierwsza czêœæ owej
sagi, osadzona w realiach lat 1945-1980.
„Second Hand” - opowiadanie wydane w zbiorku Wakacyjna
mi³oœæ.
“Mi³oœæ nad rozlewiskiem”, 2008 - kontynuacja losów rodziny
Ma³gorzaty oraz Pauli.
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…Ile mam grzechów, któ¿ to wie,
A do liczenia nie mam g³owy,
Wszystkie darujesz mi i tak,
Nie jesteœ przecie¿ drobiazgowy.
Lecz czemu mnie do niebios bram,
Prowadzisz drog¹ tak¹ krêt¹
I czemu wci¹¿ doœwiadczasz tak,
Jak gdybyœ chcia³ uczyniæ œwiêt¹.
Nie chcê siê skar¿yæ na swój los,
Nie proszê wiêcej ni¿ daæ mo¿esz
I ci¹gle mam nadziejê, ¿e,
¯e chyba wiesz co robisz Bo¿e?...
(Edyta Geppert – Zamiast – fragment)
Tê wzruszaj¹c¹ pieœñ Edyty Geppert zadedykowano bohaterce koncertu.
To by³ gwóŸdŸ imprezy – wykonanie Gra¿yny Klucznik przejê³o ca³¹
publicznoœæ.

Dla Iwony
Kilka tygodni przygotowañ, wiele spotkañ, dziesi¹tki rozmów - tak przyjaciele chorej na stwardnienie rozsiane Iwony przygotowywali siê do
wielkiego fina³u - koncertu charytatywnego.
- Iwona choruje od wielu lat - mówi¹ - i czêsto w rozmowach powtarza³a,
¿e brakuje jej pieniêdzy na rehabilitacjê, niezbêdn¹, konieczn¹, spowalniaj¹c¹ proces rozwoju choroby.
Co w takiej sytuacji robi¹ przyjaciele? Jednocz¹ siê, w³¹czaj¹ pi¹ty bieg
i robi¹ wszystko ¿eby pomóc. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e do ich grona
do³¹czy³y dziesi¹tki mieszkañców. Wszyscy, którzy kupili cegie³kê,
wszyscy, którzy przyszli na koncert, ci, którzy atmosferê koncertu
stworzyli i wszyscy zaanga¿owani w organizacjê, mog¹ mieniæ siê przyjació³mi Iwony Jakubowskiej. Bo czego oczekuje siê od bliskich?
Bezinteresownej pomocy, zainteresowania i dzielenia trosk - to wszystko
dali z siebie chojnowianie wspieraj¹c akcjê.
- Zebraliœmy dok³adnie 8 tys. 240 z³. To pozwoli na op³acenie turnusu
rehabilitacyjnego i inne konieczne wydatki. Iwonka zyska³a jednak coœ
wiêcej - œwiadomoœæ, ¿e mo¿e liczyæ na wiele osób, ¿e nie jest w chorobie
sama i ¿e ludzie s¹ wspaniali.

9 paŸdziernika na scenie Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji
wyst¹pili chojnowscy artyœci nie pierwszy raz wspieraj¹cy spo³eczne
inicjatywy. Repertuar dwugodzinnego koncert by³ bardzo zró¿nicowany.
Od rocka po muzykê dawn¹, od tañca disco po akrobatykê. By³ te¿ skecz
kabaretowy, wokalne i taneczne wystêpy solowe - wszystkie oklaskiwane
i przyjmowane z ¿yczliwoœci¹ przez licznie zgromadzon¹ w MOKSiRze
publicznoœæ.
Kwota uzyskana ze sprzeda¿y biletów raduje, buduj¹ce jest tak¿e zaanga¿owanie chojnowian i to nie tylko tych, którzy pani¹ Iwonê znaj¹.
W imieniu ich wszystkich ¿yczymy sta³ej pogody ducha, wielu podobnych dowodów ¿yczliwoœci i mocy w walce.
eg

Wszystkim zaanga¿owanym w ró¿nej formie w organizacjê
imprezy oraz sponsorom - Salon Snu “Sen 8”, Restauracja
Milenium KJ Wengrzyn z Jadwisina, Up2you Moda Mêska,
w imieniu Iwonki serdeczne podziêkowania sk³ada komitet
organizacyjny:
Krystyna Czapska, Zbigniew Halikowski, Miros³awa Spes,
Joanna Jakubowska-Kobylarz, Danuta Iwonicka, Ewa Zawadzka, Grzegorz Fliœnik, Stanis³aw Horodecki, Magdalena
Berezowska.
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Galeria na piêtrze
Jak czêsto prace, które ujrza³y œwiat³o dzienne,
po krótkim ¿ywocie trafiaj¹ do kosza? Jak czêsto
twórczoœæ artystyczna poznaje wy³¹cznie autora
i dno szuflady?
Jak czêsto talenta nie zostaj¹ docenione i zauwa¿one?
Bardzo czêsto. Najczêœciej w³aœnie tak siê dzieje,
¿e dzie³o - pisane, malowane, czy jeszcze inne,
¿yje krótko. Stworzone, cieszy chwilê autora,
który jednak szybko krytycznym okiem ocenia
banalnoœæ swojej twórczoœci i zapomina, nie
daj¹c szansy wyra¿enia opinii innym.
¯eby temu zapobiec, Szko³a Podstawowa nr 3
otworzy³a na drugim piêtrze budynku „Galeriê
na piêtrze”. Na œcianach korytarza znalaz³y
swoje miejsce liczne prace najm³odszych uczniów,
ciesz¹c oko ka¿dego kto na drugie piêtro trafi.
A trafiaj¹ tu np. rodzice, którzy z zainteresowaniem ogl¹daj¹ rysunki, szukaj¹c pracy swojej pociechy i porównuj¹c j¹ z pozosta³ymi.

m³odzie¿ w tym wieku niechêtnie ju¿ wystawia
siê na widok publiczny, rzadziej te¿ anga¿uje
siê w artystyczn¹ rywalizacjê.
Z pewnoœci¹ ka¿da oœwiatowa placówka ma
miejsce gdzie obejrzeæ mo¿na prace dzieci.
W „trójce” ró¿nica polega na tym, ¿e wystawiane s¹ tu g³ównie prace konkursowe i to nie
tylko laureatów. Daje to mo¿liwoœæ oceny pracy
jury i poziomu rywalizacji.
Piêtro ni¿ej, nieœmia³o powstaje galeria dzie³
uczniów starszych - klas IV-VI. Nieœmia³o, bo

„Galeria na piêtrze”, to jak twierdz¹ pomys³odawczynie - Urszula Chmielewska i Bogus³awa
Kruk, nie tylko wizualna relacja z plastycznych
konkursów czy promocja szkolnych talentów.
To tak¿e subtelna nauka obcowania ze sztuk¹,
poszanowania czyjegoœ wysi³ku i wyrabianie
w³asnego smaku.
eg

PrzyjaŸñ w fotosach
Chojnowskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich funkcjonuje od
czterech lat. Dziœ skupia ok. 40 cz³onków, ma te¿ wielu sympatyków.
Przez te lata miêdzy mieszkañcami Egelsbach w Niemczech, Commentry
we Francji i chojnowianami nawi¹za³y siê trwa³e znajomoœci.
Partnerstwo trzech europejskich miasteczek owocuje spotkaniami przedstawicieli szkó³, klubów sportowych, instytucji kulturalnych, ale przede
wszystkim samych mieszkañców.
Wyjazdy do Egelsbach wpisane s¹ ju¿ na sta³e w kalendarz miejskich
wydarzeñ. Chojnowianie odwiedzaj¹ niemieckich przyjació³ co dwa lata,
co dwa lata tak¿e goszcz¹ egelsbachszczan u siebie.
W oficjalnych wyst¹pieniach wiele mówi siê o budowaniu porozumienia
bez granic, o urzeczywistnianiu zjednoczenia Europy, tworzeniu mostów
³¹cz¹cych narody i pokolenia. To wszystko prawda, ale podczas spotkañ
towarzyskich g³ównymi tematami rozmów s¹ codzienne sprawy. Poprzez,
wydawaæ by siê mog³o, banaln¹ wymianê zdañ, rozmówcy poznaj¹ obyczaje, radoœci i troski swoich partnerów, ich rzeczywistoœæ i ¿yciowe
doœwiadczenia. Poznaj¹ te¿ dziedzictwo narodowe odwiedzaj¹c najciekawsze miejsca w zaprzyjaŸnionych miastach i ich okolicach.
Ten rok przypad³ na wizytê chojnowian w niemieckim mieœcie. W pierwszych dniach wrzeœnia kilkudziesiêcioosobowa grupa wyruszy³a na
spotkanie, które uwieczniono na licznych zdjêciach. Stowarzyszenie,
pragn¹c podzieliæ siê wra¿eniami i jednoczeœnie zachêciæ naszych obywateli
do wspó³pracy zorganizowa³o wystawê fotograficzn¹ zainstalowan¹
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w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej oficjalne otwarcie
mia³o miejsce 7 paŸdziernika. Wybrane z setek zdjêæ obrazy pokazuj¹
nie tylko trasê tegorocznej wycieczki (o szczegó³ach pisaliœmy w poprzednim numerze). Wprawny obserwator odnajdzie w nich tak¿e miêdzyludzkie relacje, wzajemn¹ sympatiê i za¿y³oœæ.
Reminiscencje z partnerskiej wizyty ogl¹daæ mo¿na przez ca³y paŸdziernik,
a chêtnych do zasilenia szeregów Stowarzyszenia Miast Partnerskich
cz³onkowie serdecznie zapraszaj¹ w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
o godz. 16.30 do Sali Edukacyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej
przy Pl. Zamkowym 2.
eg
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Wa¿ne informacje ZUS
Zmiany w dobrowolnym
ubezpieczeniu emerytalno-rentowym
Od 1 wrzeœnia 2009 r. osoba, która chce dobrowolnie kontynuowaæ ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bêdzie mog³a do nich przyst¹piæ w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie.
Prawo do dobrowolnej kontynuacji podlegania
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
przys³uguje osobom, które nie posiadaj¹ innych
tytu³ów rodz¹cych obowi¹zek ubezpieczeñ
oraz 1) by³y objête obowi¹zkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. pracownicy po ustaniu stosunku pracy), lub 2) s¹
obywatelami Polski, którzy podlegali dobrowolnym ubezpieczeniom spo³ecznym w okresie
wykonywania pracy za granic¹ w podmiotach
zagranicznych lub na terytorium Polski w podmiotach zagranicznych nieposiadaj¹cych w Polsce
swojej siedziby ani przedstawicielstwa.
Do 31.08.2009 r. dla objêcia tymi ubezpieczeniami konieczne by³o z³o¿enie wniosku w terminie 30 dni od daty ustania ubezpieczeñ. Od
1 wrzeœnia 2009 r. nie bêdzie w powy¿szym
zakresie ¿adnych ograniczeñ czasowych, a co
za tym idzie, osoba, która wyrazi wolê kontynuacji ubezpieczeñ emerytalnego i rentowych
bêdzie mog³a z³o¿yæ wniosek o objêcie tymi
ubezpieczeniami w dowolnym terminie.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych na formularzu ZUS ZUA szczegó³owe zasady omówiono w poradniku
“Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym”, zamieszczonym na
stronie internetowej Zak³adu www.zus.pl.
Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób dobrowolnie podlegaj¹cych ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym stanowi zadeklarowana kwota, nie
ni¿sza jednak ni¿ kwota najni¿szego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2009 r. wynosi 1276 z³.

Wszystko o …

Wspólnoty Mieszkaniowe cz. XII

Podstawowe wiadomoœci dotycz¹ce postêpowania cywilnego
Ustawa o w³asnoœci lokali, wprowadzaj¹c w ¿ycie now¹ konstrukcjê prawn¹, czyli Wspólnotê Mieszkaniow¹, stara³a siê zapewniæ jej
jednoczeœnie pewne mo¿liwoœci rozwi¹zywania ro¿nych problemów na drodze prawnej.
Wspólnoty Mieszkaniowe maj¹ zapewniony
szereg mo¿liwoœci roztrzygania przed s¹dem
konfliktów powsta³ych w trakcie funkcjonowania wspólnoty. Sprawy rozpatrywane przez
s¹dy powszechne tocz¹ siê wed³ug pewnych
regu³, prawide³ ustalonych w kodeksie postêpowania cywilnego. Obowiazuj¹ one wszystkich bez wyj¹tku uczestników postêpowania.
Dlatego te¿ wa¿na jest znajomoœæ podstawowych zagadnieñ dotycz¹cych procedury
cywilnej, w ktorej trybie toczy siê postêpowanie przed s¹dem powszechnym, aby móc
w pe³ni skorzystaæ z przys³uguj¹cych praw i nie
ponieœæ konsekwencji prawnych z powodu
nieznajomoœci ci¹¿¹cych na Wspólnocie Mieszkaniowej obowi¹zków.
Wiêkszoœæ problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych mo¿e
znaleŸæ rozwi¹zanie przed s¹dem. Ustawa
o w³asnoœci lokali okreœla mo¿liwoœæ Wspólnoty Mieszkaniowej oraz ka¿dego z w³aœcicieli lokali oddzielnie dochodzenia swoich
roszczeñ przed s¹dem. Poza ustaw¹ z dnia
24 czerwca 1994r. o w³asnoœci lokali powo³uj¹c¹ do ¿ycia Wspólnoty Mieszakniowe
rownie¿ inne prawa zawieraj¹ przepisy umo¿liwiaj¹ce rozwi¹zywanie spornych kwestii
przed s¹dem. Wymieniæ tutaj trzeba przede
wszystkim kodeks cywilny i kodeks postêpowania cywilnego (których unormowania maj¹
zastosowanie w przypadku sprawowania
zarz¹du we Wspólnotach Mieszkaniowych
licz¹cych do 10 lokali, jeœli ich w³aœciciele nie
zdecyduj¹ siê na sprawowanie zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ na zasadach okreœlonych
w art. 20 ustawy o w³asnoœci lokali, tj. poprzez
wybrany zarz¹d). Problematyka odrêbnej
w³asnoœci lokali, wspó³w³asnoœci nieruchomoœci, jak i wiêkszoœæ pozosta³ych spraw regulowanych przez ustawê o w³asnoœci lokali
nale¿y do dzia³u prawa cywilnego, dlatego te¿
zaistnia³e konflikty bêd¹ roztrzygane przed
s¹dami powszechnymi w drodze postêpowania cywilnego.
Postêpowanie cywilne jest postêpowaniem
tocz¹cym siê przed s¹dem powszechnym. Zadaniem postêpowania cywilnego jest rozpoznawanie spraw cywilnych (a do takich zalicza
siê sprawy regulowane przez ustawê o w³asnoœci lokali) przez uprawnione do tego organy, czyli s¹dy. Postêpowanie s¹dowe dotyczy
Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. wszystkich jej
cz³onków.
Postêpowanie s¹dowe toczy siê przed s¹dami
powszechnymi. Sprawy, którymi zajmuje siê s¹d
cywilny mog¹ byæ rozpatrywane w postêpowaniu procesowym (zwanym w skrócie “procesem”) lub w postêpowaniu nieprocesowym
(tzw. “nieproces”). Miêdzy tymi dwoma rodzajami postêpowañ istniej¹ znaczne ro¿nice.
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Skrótowe ich przedstawienie jest niezbêdne z
tych powodów, ze ustawa o w³asnoœci lokali
przewiduje, w zale¿noœci od rodzaju roztrzyganej sprawy, tryb procesowy lub nieprocesowy.
Na proces cywilny sk³ada siê szereg czynnoœci stron i s¹du, których celem jest jak najdok³adniejsze wyjaœnienie konkretnej sprawy
cywilnej. Sprawy w procesie zazwyczaj rozpatrywane s¹ w postêpowaniu zwyk³ym charakterystycznym dla wiêkszoœci spraw cywilnych; polega ono na zebraniu dowodów przez
strony, przedstawienie ich s¹dowi, rozpoznaniu sprawy na rozprawie przez s¹d w obecnoœci stron, nastêpnie wydanie wyroku.
Do postêpowania odrêbnego nale¿y postêpowanie nakazowe, postêpowanie upominawcze
jak rownie¿ sprawy o naruszenie posiadania.
Postêpowanie uproszczone pozbawione jest
pewnych elementów w³aœciwych dla postêpowania zwyk³ego (charakterystyczne jest rozpoznawanie sprawy przez jednego sêdziego bez
udzia³u ³awników na posiedzeniu niejawnym).
Uproszczenie postêpowania upominawczego
i postêpowania nakazowego s³u¿y jak najsprawniejszemu rozpatrywaniu spraw. Ich istota
polega na tym, ¿e na podstawie samego pozwu
i do³¹czonych do niego dokumentów s¹d
wydaje warunkowe orzeczenie, tzw. nakaz
zap³aty, od którego pozwany mo¿e w okreœlonym terminie wnieœæ odwo³anie. Dopiero po
wniesieniu odwo³ania nastêpuje postêpowanie
zwyk³e. Je¿eli zaœ pozwany nie wniesie takiego
odwo³ania, nakaz uprawomocni siê i ma skutek
prawomocnego wyroku.
Postêpowanie nakazowe i upominawcze odbywa
siê przed s¹dami rejonowymi. W³aœciwym do
rozpoznania tych spraw jest s¹d miejsca zamieszkania pozwanego. Je¿eli s¹d w postêpowaniu
nakazowym uzna, ¿e roszczenie jest udowodnione do³¹czonymi do pozwu dokumentami,
wyda przeciwko pozwanemu nakaz zap³aty.
Wynaj¹c nakaz, s¹d orzeka jednoczeœnie, ¿e
pozwany ma tydzieñ (od dorêczenia nakazu
zap³aty) na uregulowanie zaleg³ych nale¿noœci.
Pozwany mo¿e równiez w tym czasie wnieœæ
do s¹du zarzuty przeciw nakazowi zap³aty. Je¿eli
to uczyni, s¹d przekazuje sprawê do rozpoznania
w drodze rozprawy w postêpowaniu zwyk³ym.
Dochodzenie swych roszczeñ w postêpowaniu upominawczym jest mo¿liwe, jeœli nale¿na
od d³u¿nika kwota nie jest wy¿sza ni¿ 5.000 z³.
Jednak w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej,
gdy chodzi o nale¿noœæ z tytu³u kosztów zarz¹du, ograniczenie to nie jest skuteczne,
poniewa¿ na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy
o w³asnoœci lokali wspólnota mo¿e dochodziæ
tych roszczeñ od zalegaj¹cego z zap³at¹ bez
wzglêdu na ich wysokoœæ.
W przypadku, gdy s¹d wyda nakaz zap³aty,
pozwany ma dwa tygodnie (od dorêczenia nakazu zap³aty) na uregulowanie zaleg³ych nale¿noœci w ca³oœci, mo¿e równie¿ w tym czasie
wnieœæ sprzeciw do s¹du. Je¿eli to uczyni, nakaz
zap³aty traci moc, a sprawa zostanie rozpoznana
przez s¹d na rozprawie w postêpowaniu zwyk³ym.
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Wrzeœniowa przygoda „Or³ów”
O poranku - 25 wrzeœnia, 15.osobowa grupa
chojnowskich Or³ów z Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika wsiad³a do autobusu
pe³na nadziei i optymizmu. Wys³ucha³a ¿yczeñ
powodzenia od dyrektora - Andrzeja Urbana,
rodziców i swoich rówieœników. Jako finaliœci
ogólnopolskiego konkursu Tesco dla szkó³ -

Komnaty Kreatywnoœci. Zadaniem dru¿yny
by³o stworzenie z udostêpnionych przez organizatora materia³ów ekologicznego mebla.
Dziewczêta z wielk¹ pasj¹ i zapa³em przyst¹pi³y do realizacji zadania i poradzi³y sobie
z nim œwietnie.

„Œwiat przenikniêty
jest wielkim i wiecznym
piêknem,
sprawiedliwie
rozmieszczonym
w rzeczach du¿ych i ma³ych”
(Rainer Maria Rilke)
Sentencj¹ zamieszczon¹ na kartach, wydanej z okazji Jubileuszu Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika, Monografii rozpocz¹æ pragniemy Podziêkowania dla wszystkich tych, którzy wsparciem finansowym
i rzeczowym pomogli zorganizowaæ towarzysz¹ce uroczystoœciom imprezy: festyn oraz
bal. „Rzeczy du¿e i ma³e” wspar³y zainicjowane
przez Grono Pedagogiczne i Radê Rodziców
dzia³ania i za nie gor¹co DZIÊKUJEMY!
SZCZEGÓLNE S£OWA
PODZIÊKOWAÑ KIERUJEMY
DO SPONSORÓW:
Prezesa Zarz¹du Gie³dy Warzywnej w Legnicy - pani Bo¿eny Pomyka³a, W³aœcicieli
Firmy „Iglo - Renoma”, Pana Tomasza Góry w³aœciciela firmy „Tomala”, W³ascicieli hurtowni „Aurelia” w Legnicy, Mleczarni
w Z³otoryi, Zarz¹du Spó³ki „Volkswagen”,
W³aœciciela apteki „Salix” - Pana Alfreda
Gruszki, Pani Haliny Chyb - w³aœcicielki
Ksiegarni „Alfa”, Pana Jana Kuren - w³aœciciela
sklepu spo¿ywczego „U Jana”, Pani Ma³gorzaty
Darmoros - w³ascicielki sklepu „Smyk”,
Pana Andrzeja Ubych - w³aœciciela firmy
handlowej „Anmar”, Pani Ma³gorzaty Kamiñskiej - w³aœcicielki sklepu „Dekor”; w³aœcicieli sklepu „Mega” oraz sklepu „Ery”,
W³aœcicieli Firmy „Komerc”, Pani Stanis³awy
Szulakowskiej - w³aœcicielki sklepu „Radiola”.

„Dbajmy o œrodowisko - to takie proste” wyruszyli do Warszawy.
Mimo, i¿ podró¿ daleka, czas w dobrym towarzystwie szybko nam min¹³. Po dziewiêciu godzinach jazdy szczêœliwie dotarliœmy na miejsce.
W sobotê - 26 wrzeœnia - o godzinie 8.30 stawiliœmy siê w Pa³acu Kultury i Nauki: zarejestrowaliœmy siê, obejrzeliœmy piêknie zagospodarowane sale na IV piêtrze, a nastêpnie
wziêliœmy udzia³ w sesji fotograficznej podczas sk³adania „³apkowych” autografów na
tablicy pami¹tkowej. O godzinie 11.00 wraz
z innymi uczestnikami fina³ów wziêliœmy udzia³
w uroczystej inauguracji rozgrywek.
Potem zaczê³y siê zmagania konkursowe. Na
pierwszy rzut poszli Uczeni. Trzyosobowa
dru¿yna uda³a siê do Komnaty Wiedzy, gdzie
walczy³a o punkty, odpowiadaj¹c na pytania
testowe z zakresu ochrony œrodowiska. Kolejni
konkursowicze zg³osili siê do Komnaty Aktywnych, gdzie udzielali odpowiedzi na trudne
zagadnienia zwi¹zane z recyklingiem i szeroko
pojêt¹ ochron¹ œrodowiska. Ostatnim z trzech
zadañ by³o kreatywne wykonanie projektu
przez cz³onków dru¿yny wytypowanych do
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Miêdzy konkurencjami gimnazjaliœci znaleŸli
czas, aby udzieliæ wywiadu dla „Zielonego
Dziennika”. Przez ca³y czas fina³u humory
nam dopisywa³y, a emocje siêga³y zenitu.
Poziom adrenaliny buzuj¹cej w naszych organizmach by³ nie do opisania i mo¿e w³aœnie
dlatego nie odczuwaliœmy zmêczenia. Organizatorzy zrobili nam niespodziankê. By³ to
pokaz taneczny finalisty I edycji programu
You Can Dance, który wyst¹pi³ wraz ze swoim
zespo³em. Og³oszenie wyników by³o zdecydowanie jednym z najbardziej emocjonuj¹cych
wydarzeñ dnia, na które czekaliœmy z niecierpliwoœci¹. ZnaleŸliœmy siê w zaszczytnej pierwszej dziesi¹tce w Polsce i jesteœmy z siebie
bardzo dumni!!!
Dopiero po opuszczeniu Pa³acu odczuliœmy
zmêczenie, jednak wystarczy³o nam si³ na
zwiedzanie stolicy. Nastêpnego dnia po powrocie czêœæ grupy uda³a siê na wywiad do legnickiego Radia Plus.
Po tak wielkim sukcesie nie spoczêliœmy jednak na laurach. Ju¿ bierzemy udzia³ w kolejnym projekcie. Trzymajcie za nas kciuki.
cdn.

DZIÊKUJEMY TAK¯E PRYWATNYM
PRZEDSIÊBIORCOM:
Pani Ma³gorzacie Sajnóg, Panu Stanis³awowi
Kryszczukowi, Pani Iwonie Leja, Panu Ireneuszowi Krzyœków, Pani Jadwidze Szewczyk, Panu Jaros³awowi WoŸniak, Pani
Kazimierze Babiarz, Panu Paw³owi Giersok,
Pani Barbarze Wiêcek, Pani El¿biecie Gdula,
Pani Halinie Wierzbickiej, Panu W³adys³awowi
Szyde³ko, Pani Ma³gorzacie Bartnik.
DZIÊKUJEMY WSZYSTKIM
RODZICOM ZA POMOC
I ZAANGA¯OWANIE, ZA PRZY£¥CZENIE SIÊ DO WSPÓLNEJ INICJATYWY
I PRACY NA RZECZ SZKO£Y
SZCZEGÓLNIE DZIÊKUJEMY:
Paniom: Teresie Siniak, Danucie Chmielowskiej,
Aldonie Czernatowicz, Dorocie Haniszewskiej,
Wiolettcie Noga, Danucie Ferenc, Beacie
Mrozinskiej, Joannie Janiga, Dorocie Pisarskiej, Krystynie Blasiak, Wies³awie Korol,
Justynie Koziar, Beacie Hyrczka, Beacie
Podolskiej, Agnieszce Saja, Czes³awie Wojtala,
Irenie Zybura, Ma³gorzacie i Januszowi
Lichaj, Brygidzie Saj, Bogus³awie Stroceñ,
El¿biecie Gadzina, Teresie Tanger i Izabeli
Baryluk.
Panom: Adamowi Iwanickiemu, Fryderykowi
Komarnickiemu, Andrzejowi Wróbel.
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Komiks sztuk¹?!
Komiks to opowiadanie tworz¹ce narracjê za pomoc¹ kilku lub wiêcej
plansz z rysunkami. Plansze zazwyczaj zaopatrzone s¹ w teksty narratora
(po boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).
Pocz¹tków komiksu mo¿na doszukiwaæ siê ju¿ w œredniowieczu, gdy tworzono
historie obrazkowe z krótkimi komentarzami s³awi¹ce bohaterskie czyny
czy historie œwiêtych.
Chyba ka¿dy z nas chocia¿ raz w ¿yciu siêga³ po tê formê przekazu.
Wœród mieszkañców naszego miasta s¹ jednak tacy, których komiks fascynuje, zachwyca i bawi. Mi³oœników komiksów s¹ w skali globalnej
tysi¹ce, dla nich te¿ organizowane s¹ ró¿nego typu festiwale. Na jednym
z nich by³ Andrzej Bobik - chojnowianin, który po powrocie z £odzi
zapragn¹³ podzieliæ siê swoimi wra¿eniami i zachêciæ jednoczeœnie do
czytania czy nawet tworzenia komiksów.
(red.)
Od kilku lat interesujê siê sztuk¹, jak¹ jest komiks. Nie bez kozery
u¿y³em tu miana SZTUKA, gdy¿ na takie okreœlenie wed³ug mnie
komiks zas³uguje. W przekonaniu tym utwierdzi³em siê jeszcze bardziej,

gdy po raz drugi uda³em siê ze znajomymi (Magd¹ i Paw³em) na 20.
Miêdzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier do £odzi. Impreza odby³a siê
w dniach 3-5 X 2009 w £DK. Impreza mia³a kilka p³aszczyzn: gie³da
komiksów, stoiska wydawnictw, prezentacja sprzêtu graficznego - tablety
VACOM, konkursy graficzne dla dzieci i m³odzie¿y, warsztaty dla
pocz¹tkuj¹cych scenarzystów i grafików, spotkania i wywiady z twórcami
komiksów, zdobywanie autografów, wystawy konkursowe i du¿o
rozmów w tzw. kuluarach. Dla prawdziwych fanów bardzo du¿e znaczenie mia³o zdobycie autografów ulubionych artystów, a w tym roku by³o
o co walczyæ. Nie wszyscy chyba wiedz¹, ¿e gwiazdy komiksowej sztuki
udzielalaj¹ autografów w bardzo specyficznej formie. Na MFKiG odbywa
to siê w ten sposób, ¿e autor podpisuje wy³¹cznie swoje oryginalne
albumy, wpisuje imienn¹ dedykacjê oraz wykonuje na poczekaniu, odrêcznie i bardzo starannie rysunki swoich bohaterów. Czasami w kolejce
licz¹cej oko³o 50-60 osób trzeba staæ dobrze ponad godzinê. Ja nie jestem
³owc¹ autografów, wiêc stosowny czas poœwiêci³em na inne atrakcje.
Bardzo podoba³a mi siê wystawa pokonkursowa krótkich form komiksowych (sam konkurs og³oszono pó³ roku przed festiwalem). Mo¿na
by³o obejrzeæ ponad 100 prac zrealizowanych w ró¿nych technikach.
W czasie festiwalu na spotkaniach autorskich o swojej pracy i planach
na przysz³oœæ opowiadali œwiatowej s³awy twórcy. Ciekaw¹ nowink¹
pochwali³ siê Bogus³aw Polch: ruszy³y w USA przygotowania do
ekranizacji jego kultowego komiksu - Funky Koval. Ponadto on tak¿e
przygotowuje dalsze przygody Funkiego, wprawdzie po doœæ d³ugiej
przerwie (ponad 20-letniej), ale prace s¹ mocno zaawansowane.
Wszyscy czekamy z niecierpliwoœci¹. Polch jest bardzo dok³adnym
rysownikiem, jego prace zawieraj¹ wiele ukrytych, szczegó³owych drobiazgów, które maj¹ zawsze jakieœ specjalne znaczenie. Z kolei
Grzegorz Rosiñski zapowiedzia³ rozszerzenie œwiata ukochanego przez
wielu Europejczyków Thorgala. Wkrótce pojawi¹ siê przynajmniej dwa
tytu³y, których akcja toczyæ siê bêdzie w fantastycznym œwiecie
Wikinga pochodz¹cego z gwiazd; opowieœci te tworzyæ bêd¹ zupe³nie
inni artyœci, ale pod œcis³ym nadzorem Rosiñskiego i Van Hamme’a
(scenarzysty g³ównej serii).
Najwiêkszym komiksowym rynkiem w Europie s¹ kraje tzw. frankofoñskie, do których nale¿¹ Francja i Belgia. Tam znajduje siê tzw. cen-
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trum komiksu œwiatowego. Polscy rysownicy w³aœnie tam maj¹ najwiêksze
wziêcie, tam pracuj¹ i mieszkaj¹.
Dlaczego komiks jest dla mnie sztuk¹? Uwa¿am ¿e sztuk¹ jest tak
narysowaæ pomys³ scenarzysty, aby oprócz samych autorów, tak¿e inni
przeczytali i obejrzeli komiks, zrozumieli i jednego, i drugiego twórcê,
prze¿yli wraz z bohaterami ich doznania i emocje, poczuli atmosferê
œwiata przedstawionego. Czêsto w treœciach komiksu ukryte s¹ przes³ania, przemyœlenia, metafory, ostrze¿enia. Wszystkie opowiadaj¹ historie,
a to prawdziwe, a to legendy, czy te¿ opowieœci ca³kowicie wymyœlone.
Czy¿ powieœci literackie nie s¹ wymyœlone? Oczywiœcie, ¿e s¹. Literatura jest sztuk¹? Jest. Czy prace plastyczne, obrazy olejne, grafiki,
akwarele s¹ uznawane za sztukê? S¹. Myœlê, ¿e po³¹czenie tych dwóch
dziedzin, literatury i plastyki w formie komiksu jest sztuk¹.To taka XI
muza, zaraz po filmie. Twórcy filmów, zanim zaczn¹ swoj¹ pracê, otrzymuj¹ tzw. storyboardy. S¹ to zapisane - narysowane, coœ na wzór komiksów, poszczególne ujêcia i kadry filmów. Czyli komiks te¿ zawiera
w sobie jeszcze inn¹ sztukê, jak¹ jest film.
Moim zdaniem poza tym komiks jest w dzisiejszych czasach bardzo
fajn¹ i ciekaw¹ form¹ sztuki. Mo¿na przekazaæ, szczególnie m³odzie¿y,
w dosyæ prosty sposób istotne informacje np. z historii, literatury,
a nawet fizyki czy astronomii i przyrody.
Myœlê, ¿e aby zrozumieæ, o co w tym chodzi, najlepiej jest poznaæ kilka
tytu³ów. Na pocz¹tek polecam prace polskich twórców, szczególnie sagê
o Thorgalu Grzegorza Rosiñskiego.
Po mile spêdzonym weekendzie wróciliœmy do naszego Chojnowa. Po
cichu myœlimy o stworzeniu jakiegoœ komiksu z legendami o naszym
mieœcie i okolicach. Scenariusze ju¿ nam siê rysuj¹...
Andrzej Bobik
(Pawe³ Deptuch i Magda Markiewicz)
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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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Stowarzyszenie Przyjació³ Trójki w Chojnowie
przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
informuje o rozpoczêciu projektu edukacyjnego
„University of English” od 01.09.2009 do 31.12.2009.

Celem projektu jest promocja i nauka jêzyka
angielskiego w SP nr 3 w Chojnowie. Stowarzyszenie otrzyma³o na ten cel dotacjê 10900 z³otych
od Programu English Teaching Small Grants
2009 finansowanego przez Polsk¹ - Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci, której krajowym
koordynatorem jest Nidzicka Fundacja “NIDA.
Projekt „University of English” realizowany
jest w ramach Programu Polsko-Amerykañskiej.
Na czas trwania projektu zostanie za³o¿ony
uniwersytet jêzyka angielskiego: University of
English. Zadaniem Uniwersytetu bêdzie nauczanie jêzyka angielskiego oraz jego promocja
w spo³ecznoœci lokalnej. W ramach Uniwersytetu
bêd¹ istnieæ nastêpuj¹ce Wydzia³y:
1. Wydzia³ Jêzykowy - w ramach tego Wydzia³u
planuje siê:
a) popo³udniowe zajêcia anglojêzyczne z wykorzystaniem komputerów w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie dla uczniów kl.3-6.
Istotnym punktem tych zajêæ bêd¹ równie¿
lekcje otwarte dla rodziców po³¹czone z ich
aktywnym uczestnictwem w lekcji j. angielskiego. Wœród uczestników multimedialnego
kursu j.angielskiego zostan¹ przeprowadzone
na pocz¹tku projektu testy sprawdzaj¹ce w celu
oszacowania poziomu j.angielskiego jak równie¿ podobne testy zostan¹ przeprowadzone
w koñcowym etapie projektu w celu zbadania
postêpów. Na potrzeby tego Wydzia³u zosta³y
zakupione multimedialne programy komputerowe;
b) wizytê w Konsulacie Wielkiej Brytanii we
Wroc³awiu w celu poznania kultury Wielkiej
Brytanii oraz wizyta w Multicentrum we Wroc³awiu - przeprowadzenie tam zajêæ jêzykowych,
które pog³êbi¹ s³ownictwo z j. angielskiego
z uwzglêdnieniem najnowoczeœniejszych œrodków multimedialnych;
c) spotkania z lektorami j. angielskiego - Szko³a
Podstawowa nr 3 nawi¹za³a wspó³pracê ze
szko³ami z Grecji i Litwy w zwi¹zku z czym
w listopadzie br. bêdzie mia³ miejsce przyjazd
nauczycieli z tych krajów do SP nr 3 w Chojnowie. Dziêki temu odbêd¹ siê 4 spotkania
owych nauczycieli z uczestnikami projektu
celem kontaktu z “¿ywym” jêzykiem angielskim. Bêdzie mia³a miejsce równie¿ konferencja dla 15 nauczycieli na temat aktywnych
metod nauczania jêzyka angielskiego;
d) za³o¿enie biblioteki i videoteki anglojêzycznej
- planuje siê zakup ksi¹¿ek, s³owników i filmów
anglojêzycznych, które bêd¹ udostêpnione
uczniom i nauczycielom oraz które zostan¹
wykorzystane podczas zajêæ anglojêzycznych.
2. Wydzia³ Nauk Œcis³ych - organizacja zajêæ
w SP nr 3 z matematyki i przyrody w jêzyku
angielskim dla uczniów klas 2 oraz kl.6 w formie

1 godziny raz w miesi¹cu. Zajêcia bêd¹ mia³y
na celu rozszerzenie s³ownictwa z jêzyka angielskiego. Zajêcia zostan¹ przeprowadzone
w formie zabaw i gier dydaktycznych.
3. Wydzia³ Sztuki - W ramach tego Wydzia³u
zostan¹ przeprowadzone nastêpuj¹ce dzia³ania:
a) wystawy “English words” w g³ównym holu
szko³y - grupy s³ów zwi¹zanych tematycznie
ze sob¹, s³ówka te zostan¹ wykorzystane m.in.
podczas zajêæ anglojêzycznych z matematyki
i przyrody. Podsumowaniem comiesiêcznych
wystaw bêdzie wydanie s³owniczka projektu
przez uczniów;
b) organizacja konkursu plastycznego dotycz¹cego
skojarzeñ zwi¹zanych z Wielk¹ Brytani¹
i Stanami Zjednoczonymi. Celem konkursu bêdzie
popularyzacja kultury amerykañskiej i angielskiej. Konkurs zostanie og³oszony dla klas 1-6;
c) warsztaty teatralne dla uczniów kl.3-6 trzydniowe warsztaty teatralne dla 20 uczniów
zorganizowane w okolicach Chojnowa. Podczas
warsztatów uczniowie poszerz¹ s³ownictwo
z jêzyka angielskiego, pog³êbi¹ wiadomoœci
na temat kultury i geografii Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych. Warsztaty zostan¹
przeprowadzone w formie zabaw jêzykowych,
dramy oraz zakoñcz¹ siê wystawieniem przedstawienia teatralnego w j.angielskim.
4.Wydzia³ Promocji i Nauki:
a) organizacja konferencji dla nauczycieli jêzyka
angielskiego z gminy i miasta Chojnów w celu
promocji aktywnych metod nauczania oraz
programu grantowego English Teaching;
b) promocja projektu i programu English Teaching
w spo³ecznoœci lokalnej, artyku³y prasowe, wiadomoœci w mediach, newsy na stronie internetowej;
c) wydanie uczestnikom multimedialnego kursu
jêzyka angielskiego certyfikatów oraz pakietu
multimedialnego DVD podsumowuj¹cego
projekt i jego rozpowszechnienie wœród
uczniów, rodziców i nauczycieli.
W projekcie uwzglêdniono szereg ró¿norodnych dzia³añ, które s¹ skierowane g³ównie do
uczniów. S¹ to przede wszystkim dzia³ania
praktyczne, które zmuszaj¹ ucznia do aktywnego uczestnictwa w zajêciach, a zarazem postarano siê, aby przymus ten przedstawiony
by³ w sposób atrakcyjny co zwiêkszy szanse
na efektywnoœæ projektu i zainteresowanie
uczniów jêzykiem angielskim. Dzia³ania projektowe odbiegaj¹ od standardowych metod
nauczania jêzyka tj. w klasie, w ³awce i s¹ skierowane na u¿ycie jak najwiêkszej liczby œrodków
multimedialnych, gdy¿ wzbudzi to wiêksze zainteresowanie uczniów nauk¹ j.angielskiego.
J. Piróg, M.Spes
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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

Wspomnienia z Egelsbach
Wspólnie z Chojnowskim Stowarzyszeniem
Przyjació³ Miast Partnerskich
serdecznie zapraszamy
na wystawê fotograficzn¹
„Wizyta w Egelsbach: 2 - 6 wrzeœnia 2009” Galeria M³odych, paŸdziernik.

Nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Kate DiCamillo - „Tygrys siê budzi”
Dziej¹ca siê wspó³czeœnie historia dziewczynki,
ch³opca i tygrysa, który pomaga dzieciom prze³amaæ ich kompleksy, niechêæ i brak zaufania
do otaczaj¹cego œwiata.
Wêdruj¹c przez bagnisty las na Florydzie, dwunastoletni Rob znajduje ogromnego tygrysa
w klatce. Tego samego dnia spotyka te¿ niezwyk³¹
dziewczynkê, Sistinê, która bardzo otwarcie
okazuje uczucia, gdy ch³opiec g³êboko ukrywa
swoje. W miarê jak oboje zaczynaj¹ sobie wzajemnie ufaæ i staj¹ siê przyjació³mi, odkrywaj¹
te¿, ¿e z³ych wspomnieñ i ¿alu nie mo¿na
wiecznie dusiæ w sobie.

Dzia³ dla Doros³ych:
W³adys³aw Bartoszewski - „Warszawski pierœcieñ œmierci 1939 - 1944: terror hitlerowski
w okupowanej stolicy”
Pierwsza w naszej literaturze historycznej
udokumentowana próba przedstawienia krwawych strat, jakie podczas II wojny œwiatowej
ponios³a ludnoœæ okupowanej Warszawy. Wydana zosta³a po raz pierwszy przez Zachodni¹
Agencjê Prasow¹ w 1967 r. Ksi¹¿kê wznowi³
w 1970 r. Interpress w rozszerzonej o 200 stron
wersji, ale cenzura zakaza³a jej publicznego
recenzowania. Obecne wydanie poszerzone
zosta³o o aneks, zawieraj¹cy recenzje.
Adam Dylewski - „Wilno po Polsku”
Wiedz¹c o ca³ej z³o¿onoœci i wielokulturowoœci
Wilna XXI wieku, autorzy skoncentrowali siê
na miejscach i postaciach nale¿¹cych do szeroko rozumianej „kultury polskiej”. Dziêki
licznym cytatom z przedwojennych przewodników i opracowañ ujrzymy ostatni¹ „fotografiê”
polskiego miasta. Odwiedzimy koœcio³y
i cmentarze, przejdziemy siê ulicami o polskich
nazwach, aby zachowaæ na d³u¿ej obraz miasta
nad Wili¹. Zobaczymy tak¿e, jak w Wilnie
przesz³oœæ ³¹czy siê ze wspó³czesnoœci¹.

Ze stron komendy

Rada Rodziców
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
sk³ada najlepsze ¿yczenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
dla ca³ego grona pedagogicznego
i wszystkich pracowników placówki.
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
12

Pijany 13-latek
na kradzionym rowerze
Funkcjonariusze Policji z Chojnowa zatrzymali 13-latka, który
jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci. Badanie wykaza³o
w jego organizmie 0,98 promila alkoholu.
Policjanci zauwa¿yli jad¹cego
rowerem ch³opca o godz. 01.40
w nocy. Rower by³ nieoœwietlony. Po zatrzymaniu i przeprowadzeniu badania trzeŸwoœci przewieziono go do legnickiego szpitala, a po badaniu lekarskim umieszczono
w Miejskiej Izbie WytrzeŸwieñ.
W trakcie sk³adania wyjaœnieñ
13-latek powiedzia³, ¿e wypi³
prawie pó³ butelki wódki,
któr¹ kupi³ od spotkanego mê¿czyzny, a potem z klatki schodowej pobliskiego budynku
ukrad³ rower, którym chcia³
sobie pojeŸdziæ. Dokumentacja
dotycz¹ca tej sprawy przekazana zostanie do S¹du dla
Nieletnich.
Trwaj¹ poszukiwania…
Policja poszukuje 81-letniego
Ignacego Bruzdy. Zaginiony
dnia 03.10.2009r. w godzinach popo³udniowych wyszed³
na spacer z miejsca zamieszkania w Legnicy.

Wiek z wygl¹du 80 lat, têga
budowa cia³a, widoczna ³ysina.

Ubrany by³ w czapkê z daszkiem (czapka koloru ciemnego, daszek koloru jasnego),
marynarkê koloru siwego, niebieski sweter oraz przykrótkie
spodnie koloru ciemnego. Buty
koloru br¹zowego. Zaginiony
ma problemy z pamiêci¹ (krótkotrwa³e zaniki pamiêci)
w zwi¹zku z tym czasami bywa ma³o komunikatywny.
Ktokolwiek widzia³ zaginionego lub posiada informacjê
o miejscu gdzie znajduje siê poszukiwany proszony jest pilnie o kontakt z Komend¹ Miejsk¹ Policji w Legnicy ul. Asnyka 3 b¹dŸ kontakt telefoniczny
pod numerami 997, 112.
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Joanna w Constanza

Mea culpa i podteksty
Tak zwane “babole” zdarzaj¹ siê nie
tylko podczas zawodów pi³karskich.
Przypadek taki przytrafi³ siê ostatnio
redaguj¹cemu tê rubrykê.
W opisie meczu A klasowej Chojnowianki funkcjê trenera przypisano
Krzysztofowi Wylêg³emu. Czujni
czytelnicy od razu wychwycili pomy³kê. Ten by³y znakomity zawodnik
Chojnowianki i by³y trener pi³karskich rezerw bia³o-niebieskich, szkoli
obecnie naszych s¹siadów zza miedzy,
czyli Czarnych Rokitki.
Za b³¹d przepraszamy - Mea Culpa!
Na ³awce trenerskiej naszej drugiej dru¿yny zasiada teraz £ukasz Kurczak
- by³y zawodnik naszych rezerw.
Gdy przychodzi czas pojedynku
z dru¿yn¹ Bobik Burza Go³aczów,
w powietrzu czuæ dreszcze emocji
i s³ychaæ podteksty. Burzê Go³aczów
jak wiadomo szkoli Miros³aw Zieleñ.
Trener, który wprowadzi³ Chojnowiankê
do IV ligi. Co jak co, ale nasz by³y trener
zna doskonale s³abe i dobre punkty
chojnowskich rezerw. Mo¿na siê
o tym by³o przekonaæ w niedzielê
4 paŸdziernika. Myœl szkoleniowa
Zielenia bezlitoœnie ogra³a jedenastkê.
Wynik 0:3 mówi sam za siebie. Przegrana zaœ, zepchnê³a dru¿ynê gdzieœ
na œrodek tabeli. A tam ju¿ ostrzy³y
sobie zêby Wilki z Ró¿anej. Rozszarpa³y naszych a¿ 7:1. Co siê dzieje z Chojnowiank¹ II? Kogo winiæ za seriê
pora¿ek?
KS Chojnowianka II Chojnów - Bobik
Burza Go³aczów 0:3
Wilki Ró¿ana - KS Chojnowianka II
Chojnów 7:1
Wiemy ju¿, ¿e nasi czwartoligowcy
w tych rozgrywkach nie powinni zejœæ
poni¿ej pewnego poziomu. Warto
wiêc mo¿e by³oby pokazaæ siê
w Pucharze Polski? Wysoka wygrana
w Chocianowie potwierdza³a niejako
tê tezê. Dlaczego wiêc w kolejnej fazie
pucharowych rozgrywek polegliœmy
z A klasow¹ Iskr¹ Nielubia? Co prawda
wszystko rozstrzygnê³o siê dopiero
w rzutach karnych, z korzyœci¹ dla
gospodarzy. Wpadka. Nie ma co.
Plama na honorze ca³e szczêœcie zosta³a zmazana w meczu ligowym
z Karkonoszami - Jelenia Góra. Mi³o
nam donieœæ o wygranej 1:4! Takiego
lania z chojnowskiej strony ma³o kto
siê spodziewa³. A w szczególnoœci
gospodarze. Do przerwy by³ bowiem
remis 1:1. Bramkowym ³upem podzielili siê: Baszczak (2), Szyde³ko
i Grz¹dkowski z rzutu karnego. Po
takim spotkaniu widaæ od razu, ¿e
dru¿yna jest na fali. Trzeba takie nastawienie wykorzystaæ. Jak niewiele
zabrak³o do pe³ni szczêœcia w pojedynku z Poloni¹ Œroda Œl¹ska, mogliœmy
siê przekonaæ w sobotê - 10 paŸdziernika. Mecz zakoñczy³ siê remisem 2:2.
G³ówna w tym zas³uga bramkarza
Chojnowianki - wypo¿yczonego z Zag³êbia Lubin. Patrz¹c w przysz³oœæ
“miedziowi” bêd¹ mieli z niego ju¿ nied³ugo ogromny po¿ytek. Druga sprawa
to taka, ¿e nie gra siê w tak zwane
“wejœcie z pi³k¹ do bramki”. A chojnowscy zawodnicy upodobali sobie
tak¹ taktykê. Nawet Brazylia, która
uwielbia tak graæ, marnuje dogodne
sytuacje. To bardzo irytuj¹ce. pm.
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1/8 Pucharu Polski na szczeblu
OZPN Legnica
Iskra Nielubie - KS Chojnowianka
Chojnów 2:2 - karne 5:3
Karkonosze Jelenia Góra - KS Chojnowianka 1:4
KS Chojnowianka - Polonia Œroda
Œl¹ska 2:2
Tabela IV ligi
11 kolejka
Konfeks Legnica - BKS Bobrzanie
Boles³awiec 2:2
GKS Kobierzyce - Nysa K³odzko 1:2
Chrobry Nowogrodziec - Twardy
Œwiêtoszów 1:1
MiedŸ II Legnica - KuŸnia Jawor 2:0
Chojnowianka Chojnów - Polonia Œroda
Œl¹ska 2:2
Prochowiczanka Prochowice - Karkonosze Jelenia Góra 1:1
Puma Pietrzykowice - Œlêza II Wroc³aw 11:2
1985 Szczawno-Zdrój - Lechia Dzier¿oniów 1:0
1. Twardy
11
24 27- 10
2. Lechia
11
21 21-9
3. MiedŸ II
11
19 18-11
4. Chrobry
11
18 23-11
5. Konfeks
11
18 20-18
6.Boles³awiec
11 16 19-16
7. KuŸnia
11 16 17-14
8. Chojnowianka 11 16 15-14
9. Puma
11 16 27-19
10. Nysa
11 13 13-14
11. Szczawno
11 11 9-16
12. Polonia
11 11 8-28
13. Prochowiczanka 10
9 14-18
14. Kobierzyce
11
9 17-22
15. Karkonosze
11
8 13-22
16. Œlêza II
10
6 15-34
W nastêpnej kolejce (17/18.10):
Boles³awiec - Lechia, Œlêza II - Szczawno, Karkonosze - Puma, Polonia-Prochowiczanka, KuŸnia - Chojnowianka,
Twardy -MiedŸ II, Nysa- Chrobry,
Konfeks - Kobierzyce
Grupa III
Rod³o Granowice - Zakaczawie Legnica 2:5(0:3), Iskra Jerzmaice-Zdrój
- Sokó³ Krzywa 4:1(2:1), Lechia Rokitnica - Fenix Pielgrzymka 2:2 (1:2),
Rataj Paszowice -Przysz³oœæ Prusice
3:5(3:2), Burza Go³aczów -Polder-a
Damianowo 4:1(1:0), Wilki Ró¿ana
- Chojnowianka II Chojnów 7:1 (4:0),
JTS Jawor – Skora Jadwisin 1:8(1:5)
1. Prusice
8
2. Go³aczów
8
3. Jadwisin
8
4. Zakaczawie
8
5. Ró¿ana
8
6. Rokitnica
8
7. Paszowice
8
8. Krzywa
8
9. Pielgrzymka
8
10. Jerzmance-Zdrój 8
11. Chojnów
8
12. Jawor
8
13. Granowice
8
14. Damianowo
8

21
19
16
16
12
12
12
12
11
10
10
7
4
1

29:13
28:11
29:18
29:18
21:13
16:13
24:25
14:18
16:16
18:20
11:22
10:23
13:26
9:29

W nastêpnej kolejce (17-18.10) :
Jadwisin -Granowice, Chojnów IIJawor, Damianowo- Ró¿ana, Prusice
- Go³aczów, Pielgrzymka-Paszowice,
krzywa-Rokitnica, Zakaczawie - Jerzmanice-Zdrój.

Mistrzostwa Europy w jakiejkolwiek dziedzinie, to
ranga wysoka i ka¿dy, kto swój wolny czas poœwiêca
wybranej pasji, szczyci³by siê udzia³em w europejskiej rywalizacji.
Na ten zaszczyt zapracowa³a sobie
znana w œrodowisku sportowym
Joanna Augustyniak, która wielokrotnie dawa³a nam - redaktorom - powód do zainteresowania swoimi osi¹gniêciami.
W pierwszych dniach wrzeœnia,
ta zawodniczka kadry narodowej
Polskiej Federacji Karate Sportowego, uczennica Powiatowego
mylnego. Znaczenie mia³a tu naZespo³u Szkó³ w Chojnowie wyrodowoœæ i koneksje. Niesmak
jecha³a do Rumunii na Mistrzosbudzi³y kontrowersyjne oceny
twa Europy.
i liczne protesty. Moje umiejêt- Czas przygotowañ, to okres
noœci sklasyfikowano na pi¹tej
wzmo¿onej pracy i morderczych
pozycji. I pewnie w innych okolicztreningów - mówi³a jeszcze przed
noœciach to miejsce bardzo by
wyjazdem. - To tak¿e ogromny
mnie ucieszy³o. Wiem jednak, ¿e
stres i odpowiedzialnoœæ. Od
werdykt by³ krzywdz¹cy, do dziœ
pocz¹tku planowa³am jednak,
nie mogê siê z nim pogodziæ, po¿e dam z siebie wszystko i udodobnie z reszt¹ jak wielu innych
wodniê, ¿e ludzie z niewielkich œrozawodników ze swoimi klasydowisk mog¹ zajœæ wysoko i liczyæ
fikacjami.
siê w miêdzynarodowym œwiatku.
Asia udowodni³a to ju¿ dawno Morale Joanny podniós³ nieco
jej kolekcja nagród i tytu³ów jest
niedawny Ogólnopolski Turniej
imponuj¹ca, a sam udzia³ w zaKarate Budokan Cup w Œrodzie
wodach o kontynentalny tytu³,
Œl¹skiej. Dwa z³ote medale, manale¿y poczytywaæ za wielki sukces.
my nadziejê, poprawi³y humor
Mistrzostwa jednak rozczarowa³y
i zatar³y niemi³e wspomnienia
nasz¹ reprezentantkê.
z Rumunii. Wierzymy te¿, ¿e
- Wydawaæ by siê mog³o, ¿e konjeden turniej nie zawa¿y na karierze
kurs tej rangi, to pe³en profesjonatej karateczki i Joanna wkrótce
lizm i rzetelnoœæ. W Constanza
„jeszcze wszystkim poka¿e…”.
przekona³am siê, ¿e nic bardziej
eg

Dobra passa trampkarzy
Trampkarze Chojnowianki nie
zwalniaj¹ tempa i pokonuj¹ dru¿ynê za dru¿yn¹. Zwyciêstwo
nad Jawori¹ by³o czwartym z rzêdu.
Chojnowianie do tego meczu przyst¹pili z niezwyk³¹ determinacj¹,
maj¹c œwiadomoœæ tego, i¿ rywal
graj¹c na swoim boisku jest zawsze
bardzo wymagaj¹cy. Pierwsza
po³owa by³a bardzo zaciêta i wyrównana, o czym œwiadczy bezbramkowy remis. Oba zespo³y
zmarnowa³y po kilka klarownych
sytuacji do zdobycia bramek.
Kluczem do zwyciêstwa w drugiej
ods³onie by³a dobra gra dwóch
œrodkowych pomocników oraz
napastnika Damiana Tucholskiego.
To po jego asyœcie pad³a pierwsza
bramka dla bia³o-niebieskich. Jej
strzelcem by³ Maciej Fejdasz. Natomiast strzelcem drugiego gola
by³ Micha³ Pachara, który umieœci³ pi³kê w siatce w zamieszaniu
podbramkowym. Reasumuj¹c,
druga ods³ona to gra na po³owie
Jaworii i zdecydowana przewaga
chojnowian. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ zarówno w tym spotkaniu
jak i poprzednich, bramkostrzelny
Tucholski, dwóch rozgrywaj¹cych
Fejdasz i Paliñski, a tak¿e popisuj¹cy siê wspania³ymi rajdami
na boku boiska Micha³ Pachura.

Warto nadmieniæ tak¿e, ¿e m³odzi
adepci futbolu w ramach treningu
je¿d¿¹ do Lubina ogl¹daæ mecze
tamtejszego Zag³êbia graj¹cego
w ekstraklasie. Patrz¹c na zaanga¿owanie i ambicjê, jak¹ do ka¿dego meczu wk³adaj¹, mo¿emy
wywnioskowaæ, ¿e czerpi¹ wzorce
od najlepszych i mierz¹ w grê
w ekstraklasie w barwach zawodowej dru¿yny Zag³êbia Lubin.
Zarz¹d klubu, trener, kierownik
oraz m³odzi adepci futbolu wraz
z rodzicami pragn¹ podziêkowaæ
sponsorom, którzy wspomagaj¹
grupê m³odzie¿ow¹ trampkarzy.
S¹ nimi: pan Maciej Cieœla, Robert
Sadowski, Henryk Kuliniak oraz
firma OVB, która zajmuje siê doradztwem finansowym, jest najwiêkszym hobidingiem doradztwa
finansowego w Europie.
S.
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Domy mieszkania lokale
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 dom w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego o pow. 180 m2, parterowy, podpiwniczony (gara¿), nie wymaga wk³adu finansowego. Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-41 lub
0601-799-573.
Sprzedam dom + warsztat w Jerzmanowicach k. Chojnowa o pow. 290 m2 i 110 m2
warsztat + gara¿. Ca³oœæ wybudowana
w 1998 r. na dzia³ce 0,6h, du¿o zieleni, ogród,
sad, basen, altany. Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-41
lub 0601-799-573.
Do sprzedania dom, dzia³ka 1245 m (budowlana) wraz z budynkiem gospodarczym.
Goliszów 92c. Wiadomoœæ: tel. (76) 818-68-37.
Kupiê domek na wsi, chêtnie pod lasem,
tanio. Wiadomoœæ: tel. 0600-613-526.
Sprzedam mieszkanie przy ul. P. Skargi 6/12,
56 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno,
balkon. Wiadomoœæ: tel. 76 818-13-61 lub
0608-506-412.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,4 m 2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon, w Chojnowie ul. Rynek, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0607-425-868 lub 505-196-903.
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
w starym budownictwie o pow. 47 m2 w Chojnowie, ul. Rynek. Wiadomoœæ: tel. 0606-178-636
po godz. 19.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 37 m2, po remoncie, z balkonem, parter, ul. Paderewskiego 18b/2. Wiadomoœæ:
tel. 76 818-82-71.
Sprzedam komfortowe mieszkanie przy
ul. Grunwaldzkiej o pow. 46,6 m2, po kapitalnym remoncie, max. wyposa¿enie (RTV,
AGD), kuchnia na wymiar, cena 210.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.
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 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.
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.
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.
Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze
o pow. 52 m2 (2 pokoje) na osiedlu, na kawalerkê. Wiadomoœæ: tel. 0880-914-003 lub
76 818-81-02 po godz. 20.
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.

Uwaga!

Kupiê w dobrej cenie lokal u¿ytkowy
w œcis³ym centrum Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 0606-825-085.

Auto-moto
Sprzedam samochód osobowy marki
RENAULT LAGUNA, rok prod. 2001
z pe³nym wyposa¿eniem w bardzo dobrym
stanie, cena do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 0600-974-919.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 0665-287-362.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe
w Konradówce, niedaleko od szosy Chojnów
-Go³aczów. Wiadomoœæ: tel. 0606-343-973
lub 0500-094-028.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ us³ugowomieszkaln¹ w centrum Chojnowa o pow.
270m2. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.
Atrakcyjna dzia³ka budowlana w miejscowoœci Kolonia Ko³³¹taj. Wiadomoœæ:
tel. 0609-712-195.
Kupiê grunt rolny w gminie Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 0600-613-526.
Sprzedam gara¿ murowany o pow. 24,5 m2
w Chojnowie, ul. Zielona, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 0600-974-919.
Sprzedam tanio lub oddam za darmo meble
u¿ywane w dobrym stanie - sypialniê, w komplecie szafa trzydrzwiowa, ³ó¿ko, toaletka,
dwie szafki nocne, poza tym kredens, ³awê,
tapczan dwuosobowy, wersalkê, biblioteczkê.
Wiadomoœæ: tel. 0665-462-520.

STUDIO „GAIA”

Nowo otwarty sklep przy ul. Kolejowej 12b

Rafa³ Wyciszkiewicz

(by³y sklep „Wszystko po 5 z³)

Wykonuje us³ugi foto-video
w zakresie:

Drugi punkt „Kwiaciarni na Rogu” oferuje:

* œluby
* komunie
* sesje dla dzieci
* sesje dla modelek
* kopiowanie kaset VHS na DVD

* du¿y wybór sztucznych kwiatów
* znicze, wk³ady
***
du¿y asortyment
*stroiki
*** ceny
* wieñce
atrakcyjne
* wi¹zanki
* dodatki
stroiki na***
zamówienie
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Posiadam lokal do wynajêcia w centrum
Chojnowa przy ul. Wolnoœci, pr¹d, woda, wc,
cena 500 z³/m. Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.

Profesjonalna jakoœæ
Niskie ceny

tel. 0604-724-021
www.wyciszkiewicz.chojnow.eu
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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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Dla Iwony
Kilka tygodni przygotowañ, wiele spotkañ, dziesi¹tki
rozmów - tak przyjaciele chorej na stwardnienie rozsiane Iwony
przygotowywali siê do wielkiego fina³u - koncertu charytatywnego.

