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Z grodu nad Skor¹ do Królestwa Hiszpanii
Bogna Lis - chojnowianka, artystka-plastyk zaczyna³a jako dekoratorka wnêtrz i wystaw sklepowych. Dziœ jest licz¹c¹ siê artystk¹, a jej prace
ogl¹daæ mo¿na w hiszpañskich galeriach sztuki.
Francuska przygoda zwi¹zkowców
Wraz z nastaniem wakacji cz³onkowie ZNP z Oddzia³u Chojnów i jego sympatycy ruszyli
na „podbój” Francji. Wyprawa rozpoczê³a siê 21czerwca i trwa³a do 29 czerwca.

Miejskie inwestycje

Budowa basenu

Budowa boiska przy SP3

Remont kaplicy

Ponadto w numerze:
* Jeszcze siê taki nie urodzi³ …; * Wyró¿nienie dla Kreta; * Wspólnoty Mieszkaniowe cz. VIII;
* Upa³, kurz i rock’end’roll; * Gotyk po burzy; * IV ligowcy na start

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG

* na terenie budowy miejskiej p³ywalni powstaj¹ ju¿ drogi wewnêtrzne, chodniki i parking.
Jednoczeœnie na obiekcie trwaj¹ prace przy
elewacji, monta¿u okien i roboty dekarskie.
Wewn¹trz natomiast stawiane s¹ œcianki dzia³owe, montowana jest instalacja elektryczna;

rozmaitoœci

witra¿e w oknach. Pozosta³y prace wykoñczeniowe i monta¿ niewielkiej przebieralni
dla przeprowadzaj¹cych ceremoniê;

* pod koniec lipca rozpoczê³y siê prace
ziemne przy przebudowie sieci wodoci¹gowej i kanalizacji obejmuj¹cych kilka ulic.
Roboty potrwaj¹ kilka najbli¿szych miesiêcy
i przebiegaæ bêd¹ ulicami: Œciegiennego,
Rynek, K. Jadwigi, Rejtana, P. Skargi,
Chmieln¹, Moniuszki i Placem Zamkowym.

Wydzia³ GGiOŒ informuje

* zakoñczono prace przy budowie nawierzchni
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3. Obecnie niwelowany jest teren
wokó³, gdzie wkrótce zostan¹ zamontowane
pi³kochwyty i ogrodzenie;

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 15.07.2009 r. do 05.08.2009 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach po³o¿onych przy
ul. Wojska Polskiego 2, ul. Kolejowej 30
i ul. Chmielnej 1 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
15 lipca 2009r. Nr 81/2009.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 26.08.2009 r.
2) w dniach od 21.07.2009 r. do 11.08.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - nieruchomoœæ zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczona numerami geodezyjnymi 68/8 i 68/9 o ³¹cznej pow. 929 m2,
po³o¿ona przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 21 lipca 2009r. Nr 82/2009).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 01.09.2009 r.

* dobiegaj¹ koñca prace przy remoncie
wnêtrza cmentarnej kaplicy. Odrestaurowano
drewniane elementy, odœwie¿ono œciany,
po³o¿ono posadzkê, zamontowano nowe
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3) w dniach od 22.07.2009 r. do 12.08.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - nieruchomoœæ niezabudowana, oznaczona numerami geodezyjnymi 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 24/4
o ³¹cznej pow. 31106 m2, po³o¿ona przy
ul. £u¿yckiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 lipca
2009 r. Nr 83/2009).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 02.09.2009 r.

4) w dniach od 03.08.2009 r. do 24.08.2009 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - nieruchomoœæ zabudowana, oznaczona numerem
geodezyjnym 64/15 o pow. 3514 m2, po³o¿ona przy ul. Koœciuszki Nr 26 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 3 sierpnia 2009 r. Nr 90/2009).

Informacja dla uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych,
oœrodków i s³uchaczy kolegiów,
zamieszka³ych na terenie
miasta Chojnowa, którzy maj¹
zamiar ubiegaæ siê o przyznanie
stypendium szkolnego na rok
szkolny 2009/2010.
Od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze kolegiów mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia
15 paŸdziernika br.).
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
ma na celu zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do
edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier
dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej
sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.
Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których
dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu
poprzedzaj¹cym datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, tu 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
* czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków (orygina³y
imiennych faktur. rachunków i innych dokumentów ksiêgowych);
* czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹ - po przedstawieniu
przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków
(orygina³y imiennych faktur. rachunków
i innych dokumentów ksiêgowych);
* pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podrêczników i innych
pomocy edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœrednictwem macierzystych
szkó³ poprzez dokonanie przez nie zakupu
podrêczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcê;
* czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów
wynikaj¹cych z pobierania nauki poza miejs-
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Chojnowskie
cem zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kolegiów po przedstawieniu przez wnioskodawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie
okreœlonych wydatków (orygina³y imiennych
faktur, rachunków i innych dokumentów
ksiêgowych);
* œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku,
gdy udzielenie œwiadczenia w poprzednich
formach jest niemo¿liwe lub w przypadku
s³uchaczy kolegiów - niecelowe.
Druki wniosków s¹ do pobrania od
17.08.2009r. w macierzystych szko³ach
(teren Chojnowa) oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter)
w godz. 8.00 - 15.00.

Komunikat dla osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ rodzinnych
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie zawiadamia, ¿e z uwagi na zmianê
przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzinnych wnioski o przyznanie dodatku z tytu³u
rozpoczêcia roku szkolnego 2009/2010 nale¿y sk³adaæ w terminie do 31 paŸdziernika
2009r. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Chojnowie zawiadamia tak¿e, ¿e wszystkie

rozmaitoœci
Spo³eczne Ognisko
Zmiany w urzêdzie
Muzyczne w Chojnowie
Plac Zamkowy 2

od 24 sierpnia
w godz. 10 - 14
organizuje zapisy
do ogniska na nastêpuj¹ce
instrumenty:
fortepian, skrzypce, gitara,
akordeon, keyboard.
Zapraszamy!
osoby, które maj¹ przyznane œwiadczenia
rodzinne do dnia 31 sierpnia 2009r. powinny
niezw³ocznie zg³osiæ siê w siedzibie MOPS
w celu dokonania formalnoœci zwi¹zanych
z przed³u¿eniem uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych do 31.10.2009r. (Sekcja Œwiadczeñ
Rodzinnych MOPS w Chojnowie, ul. Kolejowa 9, pokój nr 8; interesanci przyjmowani
s¹ w poniedzia³ki, œrody, czwartki i pi¹tki
w godz. 8-13, we wtorki godz. 8-16).

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej dwukondygnacyjnym
niepodpiwniczonym budynkiem u¿ytkowym o pow. u¿ytkowej 119,22 m2 przeznaczonym do remontu,
oznaczonej numerami dzia³ek 457/6 i 457/8 o pow. 530 m2, po³o¿onej
przy ul. Chmielnej 17A w Chojnowie, wpisanej w ksiêdze wieczystej LE1Z/00013615/5.
Cena wywo³awcza - 79.000,00 z³.
Wadium - 15.800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, jednorodzinn¹ z dopuszczeniem
funkcji handlu i us³ug nieuci¹¿liwych. Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej.
Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia
terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia 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.
Na dzia³ce rosn¹ drzewa. W przypadku kolizji inwestycji z zieleni¹, na usuniêcie drzew w wieku
powy¿ej 5 lat nale¿y uzyskaæ zezwolenie zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.880 z póŸn. zm./.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 sierpnia 2009 r. o godz. 11 00 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 13 sierpnia 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¿ 790,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
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. Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na podstawie
art. 43 ust.1 pkt 2 w zwi¹zku z art.43 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 24 lutego 2009 r., drugi przetarg
odby³ siê dnia 15 czerwca 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 Burmistrsza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Informujemy, ¿e od 14 lipca
w Urzêdzie Miejskim uleg³y
zmianie godziny pracy.
Urz¹d czynny jest obecnie
w nastêpuj¹cych godzinach:
poniedzia³ek, œroda,
czwartek - 7.30 - 15.30
wtorek
- 7.30 - 16.30
pi¹tek
- 7.30 - 14.30
Ocena jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
z wodoci¹gów sieciowych na
terenie powiatu legnickiego
i miasta Legnicy.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legnicy przedstawia ocenê jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi za
I pó³rocze 2009 roku.
Próbki wody do badañ pobierane by³y zgodne
z Rocznym harmonogramem poboru próbek
wody w sta³ych punktach poboru. Zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 61, poz. 417) na podstawie wyników badañ
laboratoryjnych wykonanych w I pó³roczu
2009 r stwierdzono przydatnoœæ do spo¿ycia
przez ludzi wody z wodoci¹gów:
Legnickiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji S.A. W Legnicy, wodoci¹gu
sieciowego w Chojnowie, Czernikowicach,
Okmianach, Go³ocinie, Krotoszycach, Lisowicach, Michowie, wodoci¹gu sieciowego
w Prochowicach i wodoci¹gu sieciowego
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Legnicy.

Serdeczne podziêkowania
wszystkim uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze
œp.
Stefana Majewskiego
sk³ada rodzina
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Tak nie powinno byæ...
Ma na imiê Ania. Jeszcze podczas

…z prawego p³uca

ubieg³orocznych wakacji, podobnie jak

wyciêto mi ponad 40

tysi¹ce jej rówieœników, cieszy³a siê

guzów, których nie by³o

s³oñcem, spêdza³a czas z sympati¹
i przyjació³mi, planowa³a najbli¿sz¹

widaæ na tomografie.

przysz³oœæ. W jej planach nie by³o ASPS

Nie mam równie¿

i wyniszczaj¹cej walki z nowotworem.

dolnego p³ata, którego

Ania Hermanowicz ma 21 lat. Jest chora na bardzo
rzadki nowotwór z³oœliwy Alveolar Soft Part Sarcoma
(ASPS) - nie reaguj¹cy na chemiê i odporny na
radioterapiê miêsak drobnokomórkowy.

z powodu iloœci guzów
nie uda³o siê uratowaæ.

Wczoraj zmar³a moja
kole¿anka ze szpitala
Marietta. Nie zd¹¿y³am
odpisaæ na jej maila.
Teraz nie mogê go czytaæ.
Na ostatniej chemii
razem wybiera³yœmy
lakiery do paznokci.
Tak nie powinno byæ.
Tak absolutnie nie
powinno byæ na œwiecie.

Jestem bardzo bogatym
cz³owiekiem… mam tak
wielu przyjació³ wokó³
siebie.
Ta choroba z pewnoœci¹
otworzy³a mi oczy…
i to w³aœnie na tê
najjaœniejsz¹ stronê
¿ycia.

Pojawi³ siê w prawym udzie. Zosta³ wyciêty po piêciu dniach naœwietlania. Po trzech miesi¹cach od
operacji, wykryto przerzuty na p³uca. Drobne guzki, których dziœ liczbê trudno okreœliæ s¹ rozrzucone
w obu p³ucach i siêgaj¹ bardzo g³êbokich warstw.
Jak z nim walczyæ? Czy mo¿na usun¹æ cz³owiekowi ca³e p³uca?
Plan leczenia czêsto ulega³ zmianie. Lekarze nie
maj¹ doœwiadczenia z ASPS - w naszym kraju to
pi¹ty przypadek tej odmiany nowotworu, a leczenie
i jego efekty, u ka¿dego z chorych przebiega³o
inaczej.
Lekarze próbuj¹, Ania i jej najbli¿si chwytaj¹ siê
ka¿dej mo¿liwoœci daj¹cej nadziejê.
- Liczê jeszcze na tabletki Sutent, które przynosz¹
bardzo dobre wyniki – pisze na swoim blogu Ania.
- Mo¿e on zahamowaæ rozwój mojego nowotworu.
28 tabletek sutentu, które wystarczaj¹ na miesi¹c,
kosztuje 23 tysi¹ce z³. Niestety tabletki te nie s¹
refundowane. Ostatni¹, i najtrudniejsz¹ w osi¹gniêciu, desk¹ ratunku jest dostaæ siê do programu,
w którym testowana jest skutecznoœæ leku Cediranib,
jest on w fazie eksperymentów, nigdzie nie dostêpny, ale przynosi ponoæ genialne rezultaty. Tak wiêc
czekam… zobaczymy co przynios¹ kolejne dni.

Nie jest sama
W tej trudnej walce Ania nie jest sama. Otacza j¹
rzesza przyjació³, których w chorobie, co nie czêsto
siê zdarza, raczej zyska³a, a nie straci³a. Wspiera j¹
tak¿e rodzina. Ciê¿ko sobie wyobraziæ jak ciê¿ko
im wszystkim borykaæ siê z tym dramatem i t¹
deprymuj¹c¹ bezsilnoœci¹.
W tej trudnej walce Ania nie jest sama! Czy na
pewno? Ile razy w sterylnej sali szpitala, w pó³mroku zostawa³a tylko ONA i ON. Towarzyszy³a
im jeszcze nieod³¹czna od niedawna bezradnoœæ,
a wraz z ni¹, z³oœæ, ¿al, przygnêbienie, histeria…
Te chwile przerywa dzwonek telefonu, ¿yczliwy
email, odwiedziny i wtedy znów Ania wie, ¿e w tej
trudnej walce nie jest sama!

Z blogu Ani…
www. aniahermanowicz.pl
Wiecie co mi siê przytrafi³o? Z³apcie lepiej mocno
krzes³a, ¿eby nie pospadaæ.
MAM ODMÊ! Ma³o ¿e mam raka i ¿e kolejny
miesi¹c spêdzam w szpitalu z perspektyw¹ kolejnej
operacji. To wszystko okaza³o siê zbyt ma³o jak na
takiego cz³owieka jak ja i dosta³am jeszcze odmê!
Oprócz tlenu sprezentowano mi równie¿ akwarium!
Tak! Znowu dosta³am dren, który mam dos³ownie
wbity do piersi, na którego koñcu znajduje siê gustowny s³oiczek z wod¹, do której b¹belkuje i pieni
siê moje powietrze z p³uc. Ma ktoœ mo¿e z³ot¹
rybkê? Bo akwarium ju¿ mam! I tak oto moja walka
z jednym œwiñstwem zamieni³a siê w walkê z dwoma
œwiñstwami.
Ju¿ tak¹ mam w³aœciwoœæ, ¿e wszystko zawsze musi
byæ bardziej skomplikowane ni¿ powinno. Wiêc…
(nie zaczynamy zdania od wiêc) przele¿a³am tydzieñ
na Onkologii z drenem w piersi, potem przetransportowano mnie do Instytutu od p³uc i dosta³am
„drugiego drena” miêdzy ¿ebra. (Mia³am ju¿ wtedy
trzy akwaria, wiec jak ktoœ siê wyrwa³ z jedn¹
rybk¹, niech jeszcze dokupi dwie).
W sobotê wyci¹gniêto mi ten pierwszy dren, wieczorem po raz pierwszy od 8 dni przesta³am b¹belkowaæ
ku mojej ogromnej radoœci, no i od niedzieli siê
zaczê³o… myœla³am, ¿e umrê. Wy³am w g³os,
gryz³am poduszkê, nawet nie mog³am mówiæ.
Spa³am na siedz¹co. Dosta³am wszystkie mo¿liwe
œrodki przeciwbólowe i nie pomaga³o. Za³ama³am
siê. Wymiotowa³am od leków, wiêc nie jad³am,
wiêc znów wymiotowa³am, bo skoro nie jad³am to
po lekach jeszcze gorzej niedobrze. Jak przestawa³am
braæ leki, ¿eby zjeœæ - to tak bola³o, ¿e nic tylko siê
wi³am na ³ó¿ku. Nie umiem ju¿ nawet tego opisaæ.
Takie wielkie pragnienie, ¿eby to siê ju¿ skoñczy³o
i taka bezsilnoœæ...

Ania potrzebuje na leczenie kilkanaœcie tysiêcy z³otych miesiêcznie - jeœli chcesz i mo¿esz pomóc –

33 1500 1067 1210 6002 1100 0000
Kredyt Bank II/O Wroc³aw z dopiskiem “Pomoc dla Ani Hermanowicz”
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Kolejny obiekt
Okres wakacji sprzyja wszelkim remontom w placówkach oœwiatowych. Jednym z wiêkszych na terenie miasta jest
remont sali gimnastycznej Powiatowego
Zespo³u Szkó³.
Dobrze nam znana budowla przy ul. Matejki
wros³a ju¿ w otoczenie swoim szarym wygl¹dem
wkrótce jednak uka¿e siê nam w nowej „szacie”.
Trwaj¹ce tu prace remontowo-budowlane dotycz¹
zmniejszenia powierzchni po³aci okiennych w œcianach budynków, ocieplenia œcian zewnêtrznych
oraz wymianie drewnianej stolarki okiennej.
Wynikiem tego bêdzie znaczne ograniczenie
kosztów ogrzewania obiektu oraz redukcja emisji
zanieczyszczeñ powstaj¹cych w procesie spalania wêgla. Remont elewacji natomiast znacznie
poprawi estetykê budynku.

Poza pracami finansowanymi ze œrodków powiatu
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w³adze powiatu zarezerwowa³y œrodki finansowe, za które zostan¹
przeprowadzone prace remontowe wewn¹trz
hali - g³ównie zmianie ulegnie wygl¹d pomieszczeñ sanitarnych. Zostanie równie¿ odnowiony
korytarz oraz szatnie.
Œrodki finansowe na realizacjê tego zadania Zarz¹d
Powiatu Legnickiego pozyska³ z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, to instrumenty finansowe
przeznaczone dla nowych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. S¹ to dodatkowe, obok
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoœci,
Ÿród³a bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Pañstwami - Darczyñcami s¹ 3 kraje EFTA
(Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)
- Norwegia, Islandia i Lichtenstein.
Projekt z³o¿ony przez w³adze powiatu legnickiego
pod nazw¹: „Likwidacja ocieplenia z p³yt
azbestowych po³¹czona z termomodernizacj¹
kompleksu budynków Starostwa Powiatowego
w Legnicy” obejmuje przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych budynku stanowi¹cego
siedzibê Starostwa Powiatowego w Legnicy,
hali gimnastycznej Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie oraz Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Doros³ych „Prz¹œnik” w Brenniku.

Chojnowski felietonik

Wyró¿nienie dla “Kreta”

Jeszcze siê taki
nie urodzi³ …
Wraz z nastaniem lata rozkwit³ nam Chojnów
bujnie pelargoniami. Ciesz¹ oko monumentalne kwietniki na miejskich skwerach i liczne,
wisz¹ce donice na przydro¿nych lampach.
Okazuje siê, ¿e nie wszystkich jednak ciesz¹.
Wœród nas s¹ tacy, którym poprawa estetyki
miasta nie w smak i z upodobaniem niszcz¹ to
w co wszyscy w³o¿yliœmy w³asne pieni¹dze.
My pieni¹dze, a oni sporo wysi³ku. Bo nie
lada determinacji trzeba ¿eby wspi¹æ siê na
wysokoœæ trzech metrów po g³adkim s³upie
i jeszcze wyj¹æ z obrêczy kilkukilogramow¹
donicê. Potem mo¿na j¹ postawiæ na œrodku
ulicy dla zabawy, zabraæ do domu i obdarowaæ
p³eæ piêkn¹ lub po prostu rozbiæ o chodnik…
Krew siê burzy.

Prace nad wnioskiem rozpoczê³y siê w 2005
roku. Okaza³o siê ¿e trafi³ na listê rezerwow¹.
Taki stan trwa³ pó³tora roku.
- Nie by³ to czas biernego oczekiwania - mówi
Jaros³aw Humenny, starosta legnicki. - T³umaczyliœmy na jêzyk angielski tysi¹ce stron, aktualizowaliœmy kosztorysy, ponosiliœmy koszty, ale
tkwi³a w nas wiara, ¿e ten wysi³ek nie pójdzie
na marne. Wniosek przeszed³ pozytywnie wszystkie etapy jego oceny.
Hala sportowa z pewnoœci¹ od dawna wymaga³a
remontu. Cieszy zatem fakt, ¿e kolejny obiekt
w naszym mieœcie poprawia swój wygl¹d, a co
za tym idzie i wygl¹d miasta.
(p)

S¹ te¿ tacy, którzy wszem i wobec okazuj¹
swoje niezadowolenie gdy miejski pracownik
podlewa pozosta³e jeszcze kwietniki, a przecie¿ lato takie deszczowe…
- Chyba nie ma ¿adnej innej roboty i skacze
ca³y dzieñ po drabinie!
Autor tych s³ów z pewnoœci¹ z hodowl¹ roœlin
nie ma nic wspólnego (no, mo¿e wie co nieco
o produkcji chmielu), bo gdyby mia³ wiedzia³by,
¿e w p³ytkich donicach wilgoæ zachowuje siê
krótko, a mocno ukorzenione roœliny potrzebuj¹ czêstego nawadniania.
Czy z tych irytuj¹cych wzglêdów lepiej by³oby
zaniechaæ strojenia miasta w bujn¹ roœlinnoœæ? Wiêkszoœæ z pewnoœci¹ odpowie NIE.
Bo id¹c tym tokiem myœlenia szkoda by by³o wysi³ku na sadzenie kolejnych drzewek i krzewów,
montowanie ³awek, znaków informacyjnych,
odnawianie chodników czy inwestowania
w miejsk¹ infrastrukturê w ogóle.

W czerwcu 2009 roku zosta³y og³oszone wyniki
Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich
„Na najlepsze osi¹gniêcie techniczne 2007 roku”.
Konkurs odby³ siê pod Honorowym Patronatem
Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.
W konkursie tym zespó³ Firmy Kret i S-ka Tadeusz
Kret w sk³adzie: Ireneusz Madeiski, Artur Szkolnik,
Jerzy Zieliñski, Tomasz Stefanicki, Piotr Ruchlewicz
i Lech Wagel otrzyma³ wyró¿nienie za opracowanie i wdro¿enie do produkcji „Urz¹dzenia hydraulicznego do giêcia profili miedzianych GPM111/001” przeznaczonego dla producentów generatorów energetycznych wielkiej mocy.
Marketing - Jerzy Zieliñski

S³u¿by miejskie zatem, tak jak dotychczas,
z uporem naprawiaæ bêd¹ szkody, uzupe³niaæ
braki i podlewaæ zieleñ nawet po burzy.
eg
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Wszystko o …

Wspólnoty Mieszkaniowe cz. VIII

Obowi¹zki Gminy, Miasta w zwi¹zku z remontem budynku
Zastanowimy siê, czy Wspólnota Mieszkaniowa mo¿e podj¹æ uchwa³ê,
¿e Miasto bêd¹ce jej cz³onkiem nie ma obowi¹zków wp³acania zaliczek
na fundusz remontowy, ale swoje zobowi¹zania ureguluje jednorazowo
po wykonaniu remontu.
Wspólnota Mieszkaniowa mo¿e w sposób swobodny kszta³towaæ treœæ
podejmowanych uchwa³ jako czynnoœci prawnych:
- pod warunkiem, ¿e dotycz¹ one wy³¹cznie zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹,
- nie s¹ sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
- nie maj¹ ne celu obejœcia przepisów prawa,
- nie s¹ sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Wspólnota Mieszkaniowa jest w³adna do podjêcia uchwa³y w sprawie
odroczenia terminu sp³acenia przez Miasto, jako cz³onka Wspólnoty
Mieszkaniowej okresowych wp³at pieniê¿nych na fundusz remontowy.
Nale¿y jednak zastrzec obowi¹zek spe³nienia tego œwiadczenia przez
Miasto w innym terminie, np. z chwil¹ rozpoczêcia remontu lub z chwil¹
zakoñczenia remontu i rozliczenia siê z wykonawc¹. Dopuszczalnoœæ
podejmowania tego rodzaju uchwa³ znajduje potwierdzenie w postêpowaniach s¹dowych z udzia³em Wspólnot Mieszkaniowych, które
wielokrotnie zawieraj¹ z cz³onkami Wspólnoty Mieszkaniowej jako
d³u¿nikami ugody s¹dowe, czyni¹c okreœlone ustêpstwa na rzecz d³u¿ników.
Oczywiœcie ka¿da podjêta uchwa³a Wspólnoty Mieszkaniowej zawsze
mo¿e zostaæ zaskar¿ona przez ka¿dego jej cz³onka w trybie art. 25
ustawy o w³asnoœci lokali (zaskar¿anie uchwa³ omówiliœmy w artykule
NR 6 z dnia 03.07.2009r.)
Czy Miasto, sprzedaj¹c lokal, mo¿e samodzielnie wycofaæ niewykorzystane zaliczki wp³acane wczeœniej na fundusz remontowy?
Znaczne kontrowersje, wœród cz³onków Wspólnot Mieszkaniowych
budzi ¿¹danie niektórych Miast jako by³ych cz³onków Wspólnot MieszkaBURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53
o pow. 2364 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 60.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 12.000,00 z³.
2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54
o pow. 3956 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego (nadziemnego)
o pow. u¿ytk. 75 m2 oraz dwóch budynków magazynowych (podziemnych)
o pow. zabudowy 241,5 m2 i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 100.000,00 z³.
Wadium - 20.000,00 z³.
3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70
o pow. 2082 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow. u¿ytk. 85 m2,
wiaty stalowej o pow. zabudowy 202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej
o pow. 315,9 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 122.000,00 z³.
Wadium - 24.400,00 z³.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœci przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor
bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny o funkcji przemys³owej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
15 wrzeœnia 2009 r. o godz. 1200 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.
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niowych - zwrotu uiszczonych przez nie i niewykorzystanych œrodków
pieniê¿nych wp³aconych na fundusz remontowy - z chwil¹ sprzeda¿y
lokalu miejskiego. Takie stanowisko Miast jest zasadne i znajduje
potwierdzenie w powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.
Zgodnie z treœci¹ art. 13 ustawy o w³asnoœci lokali, ka¿dy w³aœciciel
lokalu ma obowi¹zek uczestniczyæ w kosztach zarz¹du nieruchomoœci¹
wspóln¹. Przy czym, zgodnie z treœci¹ art.15 ustawy o w³asnoœci lokali
na pokrycie kosztów zarz¹du w³aœciciele lokali wnosz¹ zaliczki w formie
bie¿¹cych op³at, p³atnych z góry. Taka regulacja przes¹dza, ¿e zaliczki
wp³acone przez poszczególnych w³aœcicieli lokali podlegaj¹ rozliczeniu
po zakoñczeniu danego okresu rozliczeniowego. W przypadku nadp³aty
zaliczek przez danego w³aœciciela lokalu w danym okresie rozliczeniowym nad rzeczywistymi kosztami zarz¹du (w tym kosztami remontów)
podlegaj¹ one zaliczeniu na przysz³e koszty zarz¹du w nastêpnym okresie
rozliczeniowym.
W razie niedop³aty dany w³aœciciel ma obowi¹zek pokrycia ró¿nicy.
Natomiast z chwil¹ sprzeda¿y danego lokalu, niewykorzystane do tego
czasu zaliczki przypadaj¹ce na ten lokal winny zostaæ zwrócone dotychczasowemu w³aœcicielowi, a nie przenoszone na nastêpne okresy. Po
sprzeda¿y lokalu ustaje obowi¹zek sprzedaj¹cego(dotychczasowego
w³aœciciela) uczestniczenia w kosztach zarz¹du nieruchomoœci¹
wspóln¹, który przechodzi na nabywcê lokalu. Jednoczeœnie, zgodnie
z treœci¹ art.548 Kodeksu Cywilnego nabywca lokalu przejmuje korzyœci
powsta³e dopiero po nabyciu prawa w³asnoœci lokalu, a tym samym nie
mo¿e korzystaæ z niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez
poprzedniego w³aœciciela lokalu. Prawo do rozliczenia zaliczek wczeœniej
wp³aconych i niewykorzystanych zgodnie z uchwa³¹ Wspólnoty
Mieszkaniowej przys³uguje zbywcy lokalu (poprzedniemu w³aœcicielowi),
tak okreœlono w wyroku S¹du Okrêgowego w Bydgoszczy 11. paŸdziernika 2006r., Sygn. akt II Ca 562/06.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 377/3 o pow. 1879 m2,
po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa przy ul. Samorz¹dowej (by³a kot³ownia),
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 28862.
Cena wywo³awcza - 89.000,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 17.800,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa przeznaczona
jest pod nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne (handel, rzemios³o, gastronomia). Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 wrzeœnia 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 na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 9 wrzeœnia 2009 r. 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¿ 890,00 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
odby³ siê dnia 3 wrzeœnia 2008 r., drugi dnia 13 listopada 2008 r., trzeci dnia
24 lutego 2009 r., czwarty dnia 24 czerwca 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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Prace w mieœcie
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - administruj¹cy komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta Chojnowa
realizuje zadania polegaj¹ce m.in.
na wykonywaniu prac remontowych.
Co w ostatnim okresie uda³o siê zrobiæ miejskiemu administratorowi?
Na podstawie podjêtych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwa³ w sprawie wykonania kapitalnych remontów dachów w ramach prac zleconych (wykonawcy wy³onieni w drodze przetargów) trwaj¹ prace na budynkach przy ulicach:
Drzyma³y 15, Z³otoryjska 4 a/b/c, Grunwaldzka 2-4-6, Grunwaldzka 8-10-12, Katedralna 1 Komuny Paryskiej 8, W.Witosa 10-16,
Boh.Getta Warszawskiego 2-4, Cicha 2.
Œrodki finansowe na wykonanie tych remontów by³y gromadzone na utworzonych funduszach remontowych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe, a niezbêdny udzia³ dotycz¹cy mieszkañ komunlanych zosta³ przekazany
z bud¿etu miejskiego. Koszty w/w inwestycji
wg zawartych umów wynios¹ - 270 tys. z³.
Na podstawie podjêtych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwa³ w sprawie wykonania remontów dachów w ramach prac zleconych s³u¿bom
ChZGKiM prace prowadzone s¹ w budynkach
przy ul. Tkackiej 16, Koœciuszki 6a, Legnickiej
18 i 28, Koœciuszki 8, Sobieskiego 7.

Ponadto prowadzony jest kapitalny remont dachu
ceramiczno-papowego na budynku przy ul. Drzyma³y 2, który stanowi w ca³oœci w³asnoœæ gminy.
Trwaj¹ procedury przetargowe dla planowanych remontów kapitalnych dachów przy ul.
Legnickiej 9 i Koœciuszki 16 oraz uzgodnienia
do remontu przy ul. Legnickiej 69.
Wskazywane i planowane s¹ nastêpne dachy
do remontu. O realizacji ChZGKiM bêdzie
informowaæ na bie¿¹co.
Prace wykonane przez s³u¿by techniczne
ChZGKiM:
- wymieniono wewnêtrzne instalacje gazowe
w budynkach przy ul. Sienkiewicza 1 oraz przy
ul. Drzyma³y 13. W miesi¹cach VIII - IX
planowana jest wymiana instalacji gazowej
w budynku przy ul. Legnickiej 62,
- zlikwidowano szamba przy ul. Chmielnej 25a
i Legnickiej 49 oraz prze³¹czono wewnêtrzne
instalacje kanalizacyjne do kanalizacji ogólnosp³awnej,
- przy ul. Z³otoryjskiej 4b wykonano nowe
pod³¹czenie kanalizacji,
- wykonano nowe przy³¹cze wodne przy
ul. Legnickiej 49
- wykonano wc w lokalach przy ul. Ciemnej 2,
Kolejowej 10, Legnickiej 49 oraz rozebrano
dotychczasowe wc sta³e znajduj¹ce siê poza
budynkami,
- wymieniono instalacje elektryczne w lokalach
mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej 3 i Rejtana 6 oraz w budynku przy ul. Legnickiej 49,
- uzupe³niono tynki w budynkach Legnicka 41a,
Chmielna 19, Kolejowa 10, Kolejowa 18,
- wymieniono pod³ogi w lokalach po³o¿onych
w budynkach Kolejowa 18, Rejtana 6, Chopina 2,

- wykonano prace remontowe i przygotowano
do zasiedlenia lokale socjalne dla osób eksmitowanych przy ul. Drzyma³y 3 (dwa lokale),
ul. Rejtana 6, ul. Kolejowa 11 oraz wykonano
remont lokalu po po¿arze przy ul. Chopina 2.
- wymieniono, uzupe³niono rynny przy ul. W. Polskiego 10, Pl. Dworcowy 1. Drzyma³y 17 przygotowano do za³o¿enia w budynku przy ul. Legnickiej nr 22, Witosa 22,
- inne drobne prace polegaj¹ce na czyszczeniu
rynien i rur spustowych wykonano na budynkach przy ul. Rynek 31, ul.W. Polskiego 17,
ul. Rynek 14, ul. Tkacka 16, ul. Drzyma³y 17,
- aktualnie trwaj¹ prace przy wymianie instalacji kanalizacyjnej w bibliotece miejskiej.
Zgodnie z inicjatyw¹ mieszkañców w zakresie
odnawiania klatek schodowych systemem
gospodarczym tj. przy bezpoœrednim zaanga¿owaniu mieszkañców wykonano prace w budynkach przy ul. Rynek 38, W. Polskiego 17,
Kolejowa 10, Legnicka 66, Legnicka 49.
Do administratora wp³ynê³y równie¿ wnioski
mieszkañców z budynków po³o¿onych przy
ul. D¹browskiego 22 i Pl. Dworcowy 2.
Ponadto odnowiona (po po¿arze) zosta³a przez
s³u¿by ChZGKiM klatka schodowa przy
ul. Chopina 2.
Pracownicy oddzia³u wodno-kanalizacyjnego
wymienili 60 mb ruroci¹gu wodoci¹gowego
oraz wykonali 86 mb przy³¹cza (ul. Tuwima,
Legnicka, Æwikliñska. Mickiewicza).
Na bie¿¹co s³u¿by konserwatorskie usuwaj¹
awarie i dokonuj¹ niezbêdnych napraw (na
zg³oszenia mieszkañców), czyszcz¹ studzienki
kanalizacyjne i opró¿niaj¹ zbiorniki szamb.
(z)

Dolnoœl¹skie poci¹gi taniej¹
Koleje Dolnoœl¹skie SA wprowadzaj¹ kolejne odcinki z promocyjnymi cenami biletów.
Od 1 sierpnia obni¿one ceny biletów bêd¹ obowi¹zywaæ na nastêpuj¹cych odcinkach:

Ceny promocyjne obowi¹zuj¹ nie tylko we wskazanej relacji, ale te¿ miêdzy stacjami poœrednimi wskazanych odcinków. Bilety w obni¿onej cenie wydawane s¹ wy³¹cznie w poci¹gach
Kolei Dolnoœl¹skich (bez dodatkowych dop³at) oraz w Biurze Obs³ugi Klienta na dworcu w
Legnicy. Nie mo¿na ich kupiæ w kasach innych przewoŸników.
Bo¿ena Œlabska
Specjalista w Wydziale Komunikacji Spo³ecznej
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Z cyklu Warto poznaæ…
Ju¿ od pierwszych lat ¿ycia wykazywa³a ciekawoœæ
œwiata, wra¿liwoœæ na barwy i niespokojnego ducha.

Kiedy tylko ukoñczy³a 18 lat ruszy³a w œwiat, poznaj¹c jego liczne kultury, ciekawych ludzi, blaski i cienie europejskich miast. Urzek³a j¹ Hiszpania i to tam
w³aœnie, piêtnaœcie lat temu postanowi³a zapuœciæ
korzenie.

Z grodu nad Skor¹ do Królestwa Hiszpanii
Bogna Lis - chojnowianka, artystka-plastyk zaczyna³a jako dekoratorka wnêtrz i wystaw sklepowych. Dziœ jest licz¹c¹ siê artystk¹, a jej prace ogl¹daæ mo¿na
w hiszpañskich galeriach sztuki.
Jedn¹ z ciekawszych wystaw artystka prezentuje obecnie w Museo
de Ferrocarril (Muzeum Kolejnictwa). Tu w wagonie kolejowym Sala Arte 3000 prezentowane s¹ od wielu lat prace najbardziej interesuj¹cych malarzy
Hiszpanii.
Poszukuj¹c twórczej to¿samoœci
Bogna wynalaz³a w³asny gatunek
sztuki, który trudno nazwaæ malarskim - dzie³o wychodz¹ce spod
jej r¹k jest malowane, szyte, klejone... To w³aœnie dziêki „lagartera”
zyska³a popularnoœæ. Ten interesuj¹cy styl trudno opisaæ s³owami.
Polega mniej wiêcej na niszczeniu
surowych p³ócien i tworzeniu z nich
klejem, sznurem, farbami nowych,
oryginalnych form.
W Almanachu Ziemi Chojnowskiej
czytamy: “(...) W 1990 r. wyjecha³a
do Hiszpanii. Mieszka i pracuje
w Alcala de Henares. W 1999 r.
zrobi³a w Alcali kurs mistrzowski
z zakresu dekoratorstwa. W latach
1995-2006 eksponowa³a swoje prace
w Madrycie, Maladze, Fuengiroli,
Marbelli i Palma de Mallorce.
Inspiracje dla swojego malarstwa
szuka w muzyce heavy-metalowej
i klasycznej, szczególnie Mozarta.
Realizuje du¿e cykle tematyczne,
niekiedy z³o¿one z kilkudziesiêciu
obrazów. Jednym z pierwszych
by³ cykl muzyczny, póŸniej poœwiêcony kobietom ró¿nych ras. (...)”.

Do Chojnowa przyjecha³a po 6
latach nieobecnoœci. Odkrywa³a
go na nowo tak jak kiedyœ miejsca,
które odwiedza³a w obcej Europie.
- Wydaje siê, ¿e szeœæ lat to niewiele. Tymczasem moje rodzinne
miasto, przez ten czas bardzo siê
zmieni³o. Wypiêknia³o. Przywita³o
mnie têcz¹ barw, mnogoœci¹ zieleni i ludzie jakby pogodniejsi…
Z przyjemnoœci¹ spacerowa³am po
Chojnowie, pokazuj¹c miejsca
dzieciêcych zabaw mojej córce. To
nie lokalny patriotyzm, czujê siê
Europejk¹ w pe³ni tego s³owa znaczeniu i w takim te¿ duchu wychowujê moj¹ córkê. Wizyta w Chojnowie to sentymentalna podró¿ do
rodzinnych stron i chêæ pokazania
w³asnego rodowodu córce. Mi³o
te¿ spotkaæ siê ze starymi znajomymi i powspominaæ…
Czy w grodzie nad Skor¹ bêdzie
nam dane ogl¹daæ prace znanej
w Królestwie Hiszpanii chojnowianki? Rozmowy w toku!
eg

Wystawy indywidualne:
Bogna robi dekoracje w du¿ych
centrach handlowych, sklepach,
tworzy dekoracje teatralne. Przyjemnoœæ sprawia jej tak¿e tworzenie na ulicach. To st¹d czêsto czerpie inspiracje ch³on¹c atmosferê
hiszpañskich zau³ków, gwarnych
placów, barwnych kamienic. Jej
prace emanuj¹ ekspresj¹, kolorami, ¿yciem. W obrazach dostrzec
mo¿na te¿ ducha m³odej hippiski,
któr¹ Bogna chyba nie przesta³a
byæ do dziœ.

1987 - „Dom Chemika”, Chojnów
1990 - Cafe Galeria Bravo Murillo, Madryt
1991 - „Exposition y pintura en directo”, Malaga
1995 - Pub „Tres Rosas”, Fuengirola
1995 - Pub „El Cielo”, Fuengirola
2006 - „ Casa de Cultura”, Madryt
2006 - „Eternamente Femenina”, Alcala

Wystawy zbiorowe:
1995 - Centro de Exposicines, Marbella
2001 - udzia³ w pokonkursowej wystawie, Guadalajara
2004 - „Galeria Pasaje”, Alcala

Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowe Sp. z o.o. „Magrotex”
Chojnów ul. Fabryczna 1

Zatrudni pracowników
na stanowiska produkcyjne:
* spawacz
* tokarz
* frezer
* œlusarz
* œlusarz narzêdziowy
* monter, t³oczarz
* elektryk, elektromonter
Kontakt osobisty w siedzibie firmy.

8

GAZETA CHOJNOWSKA NR 15/702

Gotyk po burzy
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e wszystko dobrze
siê skoñczy³o. Potê¿ny kataklizm, jaki przeszed³
przez nasz region, mia³ akurat miejsce wtedy,
kiedy Castle Party w Bolkowie zaczyna³o nabieraæ tempa. Na szczêœcie burza nie wyrz¹dzi³a
powa¿nych szkód - scena nieco ucierpia³a - ale
poza tym wszystko by³o w porz¹dku. No mo¿e
oprócz braku pr¹du. Ten pop³yn¹³ kilka godzin
póŸniej. Nie zak³óci³o to jednak imprezy.
Podczas tegorocznego festiwalu rocka gotyckiego “Castle Party”, wnikliwiej ni¿ w ladach
poprzednich, wœród tysiêcy fanów, szukaliœmy
krewniaków z grodu nad Skor¹. Chojnowskie
Bractwo Rycerskie, które goœci³o tu ostatnio,
tego lata imprezê sobie odpuœci³o. Z kolei inni
chojnowianie mieli tu pe³niæ rolê staffy czyli
„przynieœ podaj…” przy organizacji. Jeœli faktycznie jacyœ byli to musieli dzia³aæ na g³êbokim zapleczu. My nie spotkaliœmy ¿adnego
z nich. Trzecia grupa chojnowian, zapowiada³a
odwiedziny w nocnych klubach, ale gdy oni
byæ mo¿e bawili siê w najlepsze, my ju¿ uskutecznialiœmy fazê snu.
W tym roku na “Castle Party”, bawi³o siê ok. 5 tys.
ludzi. Wszystkie karnety i bilety zosta³y wyprzedane. Da³o siê zauwa¿yæ te¿ pewn¹ tradycjê przyje¿d¿aj¹ tu ca³e rodziny stosownie ubrane
do okolicznoœci. Filmowa rodzina Adamsów
spokojnie zgubi³aby siê w t³umie. Muzycznie
zaœ, niew¹tpliwym odkryciem by³y
dŸwiêki VIC ANZELMO. Muzyka baœniowa

rodem z krainy marzeñ i snów. Powsta³a
u naszych braci Litwinów - nie mogliœmy
odmówiæ sobie bli¿szego poznania piêknej
Litwinki Victorii…
Wyjazd do Bolkowa by³ okazj¹ do promocji
grupy REPUTACJA i jej nowej p³yty pt. „Reprodukcje”. W wyniku intensywnych dzia³añ pro-

mocyjnych kr¹¿ek trafi³ do Torunia, Bydgoszczy i Wroc³awia, a tak¿e do Walii. Sfinalizuje
siê byæ mo¿e wspólny utwór muzyczny projektu
GUNMAN z chojnowskimi muzykami. Nale¿y
teraz cierpliwie czekaæ na recenzje p³yty i ewentualny rozwój wypadków. To by³ dopiero pierwszy
odcinek akcji promocyjnej.
Po trzech dniach muzycznej balangi opuszczaliœmy goœcinny Bolków nasyceni wra¿eniami
jak ¿adnego roku. Myœlami byliœmy ju¿ jednak
na “Przystanku Woodstock”. Ale to opowieœæ
z nieco innej bajki.
pm
fot. B. Misikiewicz

Upa³, kurz i rock’n’roll
Impreza pod nazw¹ “Przystanek
Woodstock” to niew¹tpliwie ewenement na skalê europejsk¹, a kto
wie, czy nie œwiatow¹. To by³a
15 edycja tej imprezy.
Tradycyjnie, nasza chojnowska
woodstockowa ekipa, jak co roku,
zameldowa³a siê o danej godzinie
na terenie leœno-piaszczystym. Dla
niektórych z nas by³ to 13 raz. Mo¿na
rzec - weterani. Weterani, którzy,
zara¿aj¹ innych chojnowian, do
corocznego wyjazdu. Tym innym
licznik zaliczeñ wybi³ 10tkê.
I ci¹gle im ma³o, a to cieszy.
W Kostrzyniu spotkaliœmy p. Ewê
Cichoñsk¹, która do podrostków
nie nale¿y, a z grodu nad Skor¹ na
„Woodstok” wyrusza ju¿ od kilku
lat. Odk¹d “P.W.” przeniesiono
z ¯ar, jest to dla niej wyœmienita
okazja do odwiedzenia rodziny,
ale to tylko pretekst. Dla niej te
wyprawy, to swego rodzaju podró¿
w przesz³oœæ i ponowne prze¿ywanie klimatów, które towarzyszy³y jej, wydawaæ by siê mog³o,
jeszcze nie tak dawno. Nieœmiertelnego Carrantouchill’a czy innych
grup z tego okresu p. Ewa s³ucha
wraz z mê¿em, od niedawna towarzyszy im tak¿e wnuk. Nasza miesz-

kanka to wzorcowy przyk³ad, dla
tych co plot¹ bzdury i¿ w wieku
lat 18-stu, jest ju¿ siê za starym na
koncertowe eskapady.

Miros³aw Wadach jeŸdzi
na Woodstok od 13 lat.

Upa³, kurz i rock’n’droll. 450 tysiêcy ludzi dooko³a, na scenie zespo³y, których utworów trudno szukaæ
w polskich stacjach radiowych.
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Muzyczny sza³, taneczna ekstaza,
prze¿ycia niezapomniane…
Z pewnoœci¹ nie zapomnimy te¿
tegorocznej organizacji - koszmar.
Pó³ miliona ludzi i jedno stoisko
z posi³kami! Do tego z niewielkim
wyborem dañ i ¿etonami, po które
sta³o siê w osobnej kolejce. Organizatorzy wyszli pewnie z za³o¿enie,
¿e ludnoœæ konsumowaæ bêdzie

sceniczne show. Có¿, okazuje siê,
¿e chocia¿ „nie samym chlebem cz³owiek ¿yje”, to ¿o³¹dka nie oszukasz.
Na ca³e szczêœcie lepiej by³o
z tzw. „tojtojkami” - strach pomyœleæ co by siê dzia³o gdyby by³y
ustawione w jednym miejscu.
Nieprzygotowane te¿ zosta³y s³u¿by drogowe. Po zakoñczeniu imprezy,
na wyjazd z Kostrzynia, czeka³o
siê w gigantycznym korku oko³o
3-4 godzin.
W innych krajach europejskiech,
przy takich zaniedbaniach podczas
masowych, trzydniowych imprez,
“lec¹ g³owy”. Czy by³y to tzw. wypadki przy pracy? Na to pytanie odpowiedŸ padnie za rok. Kolejny
“Przystanek Woodstock”, znów zawita
do tej przygranicznej miejscowoœci.
Ciarki ju¿ chodz¹ po plecach...
pm
fot. B. Misikiewicz
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Francuska przygoda zwi¹zkowców

W

raz z nastaniem wakacji cz³onkowie ZNP z Oddzia³u
Chojnów i jego sympatycy ruszyli na „podbój” Francji.
Wyprawa rozpoczê³a siê 21czerwca i trwa³a do 29 czerwca.
Rozpoczêliœmy od La Salette - ma³ej miejscowoœci w Alpach francuskich,
gdzie znajduje siê Sanktuarium Maryjne zbudowane po objawieniach
maj¹cych tu miejsce w 1846r. Wielkie duchowe prze¿ycia zwi¹zane
z tym niezwyk³ym miejscem dope³nione zosta³y przez wspania³e kazanie
wyg³oszone w jêzyku polskim przez jednego z ksiê¿y misjonarzy
Saletynów. Ca³y dzieñ spêdzony w Alpach, piêkno wysokogórskiej
przyrody doda³y nam si³ do dalszego zwiedzania i pielgrzymowania,
a czeka³o nas jeszcze wiele trudów, emocji i wra¿eñ.
Naszym kolejnym celem by³o Lurdes, ale po drodze jeszcze przenieœliœmy
siê oczami wyobraŸni w œredniowieczny œwiat francuskiego mieszczañstwa.
By³o to mo¿liwe, poniewa¿ na naszej drodze pojawi³a siê urokliwa miejscowoœæ Carcassone le¿¹ca w Langwedocji, na szlaku ³¹cz¹cym Pireneje
z Masywem Centralnym. Razem z t³umem turystów z ca³ego œwiata
spacerowaliœmy w¹skimi uliczkami tego œredniowiecznego grodu,
podziwialiœmy wielkoœæ murów, bram i barbakanów.
Do Lurdes dotarliœmy wieczorem. Mimo zmêczenia bardzo szybko
byliœmy gotowi do wziêcia udzia³u w Wieczornej Procesji Ró¿añcowej.
Wyposa¿eni w lampiony w³¹czyliœmy siê w t³um pielgrzymuj¹cych.
Wspólna modlitwa, s³owa „Pieœni do Matki Bo¿ej z Lourdes” brzmi¹ce
w ró¿nych jêzykach sprawi³y, ¿e ze œciœniêtymi gard³ami i z ³zami w oczach
powróciliœmy do hotelu. Nastêpnego dnia czeka³y nas równie g³êbokie
prze¿ycia. Msza w Grocie, k¹piel w wodzie ze Œwiêtego róde³ka,
wycieczka szlakiem œwiêtej Bernadetty Soubirous sprawi³y, ¿e ta miejscowoœæ po³o¿ona tak daleko od Polski, u podnó¿a Pirenejów, pozostanie
bliska naszym sercom.
Po dwóch dniach opuœciliœmy Lurdes. Teraz zmierzaliœmy w kierunku
Pary¿a. Droga wiod¹ca przez Prowansjê i Lotaryngiê pokaza³a nam piêkno
francuskich krajobrazów. Mijaliœmy ska³y o wymyœlnych kszta³tach,
stare miasteczka z góruj¹cymi nad dachami wie¿ami koœcio³ów, zielone
zatoki nad rzekami, owocowe gaje. Czêœæ trasy prowadzi³a nad sam¹
Loar¹. Szeroko rozlewaj¹ca siê rzeka i wspania³a pogoda zachêca³y do
odpoczynku. My jednak musieliœmy pokonaæ prawie 800 km. Po drodze
nie omieszkaliœmy zatrzymaæ siê w Ambois i w Blua. Te miejscowoœci
zwiedzaliœmy systemem „japoñskim”- wyjœcie z autobusu, sesja zdjêciowa i dalej w drogê.
Kolejny dzieñ, kolejne wra¿enia. Od rana wkraczamy w œwiat francuskiej arystokracji. Swym urokiem zachwyca nas najwiêkszy zamek
nad Loar¹ - Chambord. Doszukujemy siê œladów polskoœci. Przecie¿ to
tutaj mieszka³ Stanis³aw Leszczyñski. Wbiegamy w górê schodami projektowanymi przez Leonarda da Vinci. Jeszcze tylko zbiorowe zdjêcie
przed bram¹ g³ówn¹ i jesteœmy gotowi jechaæ do Pary¿a.
Miasto nad Sekwan¹ wita nas tysi¹cami turystów i wspania³¹ pogod¹.
Oczywiœcie zaczynamy od Wie¿y Eiffla Jedni podziwiaj¹ panoramê
miasta, inni odpoczywaj¹ na Polach Marsowych, jeszcze inni spaceruj¹
nad rzek¹. Chcemy zobaczyæ jak najwiêcej. Podziwiamy Pary¿ ze
wzgórza Monmartre, zwiedzamy bazylikê Sacre Cure. Kupujemy obrazki z widokami Pary¿a (trochê kiczowate, ale nie szkodzi).
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Rankiem przedostatniego dnia jedziemy do Wersalu. Zewsz¹d otacza
nas przepych i elegancja. Wchodzimy w role przebywaj¹cych tu przed
wiekami postaci. Jedni dyskretnie spogl¹daj¹ w lustra i staraj¹ siê
odnaleŸæ podobieñstwo do Madam de Pompadure, Marii Leszczyñskiej
czy któregoœ z Ludwików. Sen w pa³acowych wnêtrzach trwa tylko
godzinê. Jeszcze pobêdziemy trochê w tym nieomal¿e baœniowym
œwiecie, bo przed nami ogrody królewskie. Mamy szczêœcie. Dopisuje
nam nie tylko pogoda i nastrój, czynne s¹ wszystkie fontanny. Godzinny
spacer w¹skimi alejkami ogrodu francuskiego, zdjêcia przy fontannach
i czar pryska, kiedy przy autobusie czekaj¹ na nas miejscowi handlarze
oferuj¹cy pami¹tki w bardzo przystêpnych cenach (garœæ wie¿ Eiffla za 1 euro).
Kolejne godziny spêdzamy ponownie w Pary¿u. Jedziemy zobaczyæ
Pa³ac Inwalidów z grobem Napoleona, potem Katedrê Notre Dame,
Œwiêt¹ Kaplicê. Nie oby³o siê bez niespodzianki. Nie mo¿e przyjechaæ
po nas autokar, poniewa¿ ulice zablokowane s¹ przez ró¿ne parady.
Nieoczekiwanie mamy chwilê czasu, by poprzygl¹daæ siê przechodniom. Rozœmiesza nas mim. Pani pilot podejmuje decyzjê, ¿e jedziemy
metrem. Krótkie szkolenie przed wejœciem i ju¿ mkniemy ku nowej
przygodzie. Tym razem bêdzie to nocna przeja¿d¿ka po Sekwanie. Pary¿
noc¹ wydaje siê byæ jeszcze bardziej tajemniczy i urokliwy. Nad brzegami t³umy turystów, gapiów, spacerowiczów. Wszyscy siê pozdrawiaj¹,
przyjaŸnie do siebie machaj¹. Przyjemnie tak p³yn¹æ, podziwiaæ piêkno
jednego z najpiêkniejszych miast œwiata, wpatrywaæ siê w oœwietlon¹
tysi¹cami, mo¿e nawet milionami œwiate³ ¯elazn¹ Damê.
Ostatnia noc minê³a szybko. Jeszcze raz wje¿d¿amy do miasta. Czeka na
nas Luwr, Muzeum Orscy i Koœció³ œw. Medalika. Przy dobrej organizacji
starczy³o nawet na ma³¹ czarn¹ w urokliwej kawiarence. Czas nieub³aganie mknie do przodu. Pary¿ znów migoce tysi¹cami œwiate³. My
niestety musimy zajmowaæ ju¿ swoje miejsca w autobusie. Opuszczamy
miasto Moneta, von Gogha, Mony Lizy…
Francuska przygoda dobiega koñca.
W imieniu swoim pragnê podziêkowaæ pani El¿biecie Kot za przygotowanie
wspania³ego programu wycieczki, pani pilot Ewie Koæ-Wachowiak za
profesjonalizm w prowadzeniu grupy, obu panom kierowcom z PKS
„Jelenia Góra” za niezmiernie bezpieczn¹ jazdê, takt i kulturê, wszystkim uczestnikom za stworzenie w³aœciwej atmosfery, pe³nej ciep³a,
wyrozumia³oœci i pogody.
Ewa Wiêcek
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Ze stron komendy
Spali³ stodo³ê, bo pok³óci³ siê z ojcem
24 lipca do Komisariatu Policji w Chojnowie zg³osi³ siê mieszkaniec
pobliskiej miejscowoœci, który zawiadomi³, ¿e jego syn zabi³ mu
krowy. Mê¿czyzna poinformowa³, ¿e syn wyszed³ z domu po
k³ótni i poder¿n¹³ gard³a pas¹cym siê na polu trzem krowom.
Straty oszacowa³ na ponad piêæ tys. z³.
W czasie kiedy w³aœciciel krów sk³ada³ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa otrzyma³ telefoniczn¹ groŸbê od syna spalenia
domu i zabudowañ gospodarczych. Do miejsca zamieszkania
pokrzywdzonego natychmiast wys³any zosta³ radiowóz. Kiedy
policjanci doje¿d¿ali na miejsce p³onê³a ju¿ stodo³a. Wezwano
stra¿ po¿arn¹. Kilkadziesi¹t minut potem na terenie tej samej
miejscowoœci podpalacz zosta³ zlokalizowany. Zabarykadowa³
siê w szopie przy sklepie spo¿ywczym. 26-latek by³ bardzo agresywny, funkcjonariusze byli zmuszeni do u¿ycia si³y. Po zatrzymaniu mê¿czyznê przewieziono do miejskiej izby wytrzeŸwieñ
w Legnicy. W jego organizmie stwierdzono 2,5 promila alkoholu.
Obecnie trwa szacowanie strat po po¿arze. Bieg³y z zakresu po¿arnictwa okreœli czy wyst¹pi³o zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia
ludzi - od tego zale¿a³a bêdzie kwalifikacja prawna tego czynu.
Zatrzymany odpowie równie¿ za zabicie krów. W grê wchodz¹
przepisy kodeksu karnego oraz ustawy o ochronie zwierz¹t.

Apel do œwiadków
Komenda Miejska Policji w Legnicy prowadzi czynnoœci
w sprawie zdarzenia drogowego, które mia³o miejsce 20 maja
2009 r., oko³o godziny 19:50 w Legnicy, na ulicy Wroc³awskiej.
Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Audi jad¹cy w kierunku miejscowoœci Kunice na wysokoœci skrzy¿owania z ulic¹
Ziemsk¹ œmiertelnie potr¹ci³ pieszego.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z proœb¹ do wszystkich
œwiadków zdarzenia o zg³oszenie siê do Komendy Miejskiej
Policji w Legnicy, ulica Asnyka 5, pokój nr 107 lub kontakt telefoniczny pod numerami 997 lub 112.

Nowy zastêpca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy
Od 01.08.2009 funkcjê zastêpcy Komendanta Miejskiego Policji
w Legnicy obj¹³ nadkom. Arkadiusz Ma³ecki. Bêdzie kierowa³
pionem prewencji, zast¹pi³ nadkom Tomasza Go³askiego, który
zosta³ Komendantem Powiatowym Policji w Lubinie. Nowy
komendant dotychczas s³u¿y³ w Samodzielnym Pododdziale
Prewencji Policji w Legnicy gdzie pe³ni³ funkcjê zastêpcy dowódcy.
Arkadiusz Ma³ecki ma 36 lat, w policji s³u¿y od 16 lat.
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Wa¿ne informacje ZUS
Zintensyfikowana kontrola
absencji chorobowej
Wzrost absencji chorobowej w I pó³roczu br. sk³oni³ Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych do podjêcia specjalnych
dzia³añ. ZUS od 1 sierpnia rozpocz¹³
realizacjê programu “Zintensyfikowana
kontrola absencji chorobowej”.
W roku bie¿¹cym legnicki oddzia³
ZUS odnotowa³ znaczny wzrost absencji chorobowej. W stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku
w I pó³roczu 2009 r. wyp³aty w³asne
z tytu³u zasi³ków chorobowych wzros³y
o 64,3 % i wynios³y 15,7 mln z³.
W ca³ym 2008 r. na ten cel wydano
ponad 20 mln z³. Legnicki oddzia³
wyp³aci³ w tym okresie zasi³ki chorobowe za 440 902 dni tj. o 50,7%
wiêcej ni¿ w I po³owie ub.r.
Wzrost absencji chorobowej jaki zaobserwowano w I pó³roczu br. prze³o¿y³
siê na znaczne zwiêkszenie wydatków
ponoszonych przez Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych, który tworzony jest
przecie¿ ze sk³adek wszystkich osób
ubezpieczonych. Dlatego od 1 sierpnia ZUS rozpocz¹³ realizacjê programu wzmo¿onej kontroli absencji chorobowej. Intensyfikacja dzia³añ bêdzie
polega³a na zwiêkszeniu liczby kontroli:
* prawid³owoœci orzekania o czasowej
niezdolnoœci do pracy z powodu choroby
i wystawiania zaœwiadczeñ lekarskich,
* prawid³owoœci wykorzystywania
zwolnieñ lekarskich.
Wnikliwej kontroli bêd¹ podlega³y
zwolnienia lekarskie budz¹ce w¹tpliwoœci co do liczby dni niezdolnoœci do
pracy z tytu³u okreœlonego schorzenia,
kolejne zwolnienia wydane po uprzednim skróceniu okresu niezdolnoœci do
pracy przez lekarza orzecznika ZUS,
zwolnienia wystawiane po ustaniu
ubezpieczenia. Nast¹pi intensyfikacja
kontroli lekarzy, którzy w roku bie¿¹cym wystawili “rekordow¹” liczbê
zwolnieñ. W przypadku stwierdzenia
nieprawid³owoœci ZUS bêdzie stosowa³
sankcje okreœlone obowi¹zuj¹cymi
przepisami, co bêdzie skutkowa³o
w odniesieniu do: osoby, która otrzyma³a zwolnienie lekarskie skróceniem
okresu niezdolnoœci do pracy, a tym
samym skróceniem okresu, za który
zostanie wyp³acony zasi³ek chorobowy.
Kontrol¹ prawid³owoœci wykorzystywania zwolnieñ lekarskich bêd¹ objête
wszystkie grupy ubezpieczonych,
wœród których wzrost absencji jest
szczególnie wysoki. Dotyczy to osób,
które korzystaj¹ czêsto z krótkotrwa³ych zwolnieñ lekarskich, uzyskuj¹

kolejne zwolnienia lekarskie od ró¿nych lekarzy albo z tytu³u ró¿nych schorzeñ, korzystaj¹ z kolejnych okresów
zasi³kowych, by³y ju¿ pozbawione
prawa do zasi³ku w zwi¹zku z niew³aœciwym wykorzystywaniem zwolnieñ lekarskich, sk³ada³y wczeœniej
zwolnienia lekarskie po wymaganym
terminie, co skutkowa³o obni¿eniem
zasi³ku o 25%, nie stawi³y siê w wyznaczonym terminie na badanie zasadnoœci orzekania o czasowej niezdolnoœci do pracy przez lekarza orzecznika ZUS, a tak¿e osoby co do których
zachodzi podejrzenie, ¿e wykonuj¹
pracê zarobkow¹ lub wykorzystuj¹
zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Intensyfikacja kontroli
absencji chorobowej to zadanie ZUS,
któremu od bie¿¹cego miesi¹ca nadano najwy¿szy priorytet, którego
realizacja bêdzie odbywa³a siê wzmo¿onym wysi³kiem naszych pracowników.

Emeryci i renciœci
- uwaga na oszustów
Na terenie dzia³ania legnickiego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych odnotowano wizytê oszusta w prywatnym domu emeryta. Podaj¹cy siê
za pracownika ZUS mê¿czyzna oferowa³ wyp³atê dodatku, próbuj¹c jednoczeœnie wy³udziæ pieni¹dze.
ZUS informuje, ¿e kontaktuje siê ze
swoimi klientami w formie pisemnej za poœrednictwem poczty - lub telefonicznie. Bezpoœrednie kontakty z klientami maj¹ miejsce albo w placówce
ZUS, albo w zak³adzie pracy.
Pracownicy ZUS bardzo rzadko maj¹
bezpoœredni kontakt z klientami w ich
prywatnym domach - ale nigdy wtedy
nie wyp³acaj¹ pieniêdzy. W tych nielicznych przypadkach, kiedy kontaktuj¹ siê ze œwiadczeniobiorc¹, ubezpieczonym lub p³atnikiem sk³adek
poza placówkami ZUS, czy zak³adami
pracy - pracownicy ZUS zawsze posiadaj¹ upowa¿nienie oraz legitymacjê, które maj¹ obowi¹zek przedstawiæ do wgl¹du.
Dodatkowo informujemy, ¿e wszystkie œwiadczenia wyp³acane przez ZUS,
wyp³acane s¹ za poœrednictwem urzêdu
pocztowego, a teraz coraz czêœciej,
przelewem bezpoœrednio na osobiste
rachunki bankowe klientów.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
apeluje, aby zachowaæ ostro¿noœæ
i rozs¹dek, nie ulegaæ oszustom, którzy
obiecuj¹ wyp³atê œwiadczeñ z ZUS.
W takich sytuacjach sprawê nale¿y
zg³osiæ Policji. Na szczêœcie tym razem
nie dosz³o do przestêpstwa.
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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
***
Autoportret na weso³o
Zapraszamy na wystawê „Autoportret na
weso³o” - prezentacja prac wykonanych przez
dzieci podczas zajêæ „Wakacje z Bibliotek¹” Galeria M³odych

***
Nowe regulaminy
Od 3 wrzeœnia bêd¹ obowi¹zywaæ 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:
Susanne Stöcklin-Meier - „Co naprawdê
w ¿yciu siê liczy: odkrywanie wartoœci z dzieæmi”
Filozoficzne rozmowy z dzieæmi w wieku
5 - 8 lat, zamieszczone w ksi¹¿ce, ukazuj¹, co
dziœ myœl¹ dzieci, jak bardzo maj¹ wyczulony
zmys³ dostrzegania prawdy i jak zadziwiaj¹co
trafnie potrafi¹ formu³owaæ swoje myœli na
¿yciowe tematy.

Publikacja ta - dla wszystkich, którzy ¿yj¹
i pracuj¹ z dzieæmi - jest konkretn¹ pomoc¹
we wspólnym odkrywaniu i doœwiadczaniu na
co dzieñ ludzkich wartoœci.
Dzia³ dla Doros³ych:

i anegdot z ¿ycia autorów podró¿y po historii
literatury powszechnej natrafiamy m.in. w dawnej
Persji na dziwaczn¹ karawanê wielb³¹dów
dŸwigaj¹cych tysi¹ce ksi¹g, na kuferek Hemingwaya, na zaj¹ca Puszkina i utracon¹ wyspê
Hermana Melville`a.

Joe. J. Heydecker - „Moja wojna: zapiski
i zdjêcia z szeœciu lat w hitlerowskim
Wehrmachcie”
Autor kreœli obraz historii daleki od podrêcznikowego. Jako m³ody ¿o³nierz, „niewolnik
Wehrmachtu” i przeciwnik narodowego socjalizmu, przeszed³ przez piek³o dzia³añ wojennych we Francji, Polsce, Rosji, a na koniec
w Niemczech. Ca³y czas sporz¹dza³ notatki,
choæ mog³o to groziæ powa¿nymi konsekwencjami.
Alexander Pechmann - „Biblioteka utraconych ksi¹¿ek”
Pechmann tropi utwory, które zaginê³y na
skutek wypadków i przypadków, zosta³y
zniszczone w ob³êdzie lub gniewie, celowo
lub przez nieuwagê. Opowiada o losach i tajemnicach ksi¹¿ek Dostojewskiego, Flauberta,
Manna i innych. Podczas pe³nej humoru

Wakacyjne zajêcia
…w MOKSiR
Pocz¹wszy od 17 sierpnia Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza dzieci i m³odzie¿ na zajêcia taneczne. Od poniedzia³ku, do pi¹tku w godzinach 10-12 instruktorka tañca
prowadziæ bêdzie lekcje ró¿nych stylów ujêtych pod wspólnym
has³em - „S³oneczne rytmy”.
Na 24 sierpnia MOKSiR zaplanowa³ kilkudniowe
rozgrywki w pi³kê koszykow¹.
Chêtnych - zawodników i kibiców - zapraszamy na
boisko „Orlik” w Parku Piastowskim przy
ul. Kiliñskiego.

…w MBP
* 24 sierpnia o godz. 12.00 - „Teatr r¹k, nóg i g³ów”
- zajêcia integracyjne
* 25 i 27 sierpnia o godz.12.00 - „Festiwal lalek” - zajêcia
polegaj¹ce na wykonywaniu kukie³ek i pacynek do wybranego
scenariusza.
* 28 sierpnia o godz. 16.00 - „Kurtyna w górê” - przedstawienie
kukie³kowe
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Maciej Fortuna & Stefan Weeke
Project The Art Of The Duo

IV ligowcy na start
Nareszcie o¿yj¹ trybuny naszego stadionu. Ruszy³y
ju¿ rozgrywki na wszystkich pi³karskich szczeblach.
Chojnowianka przygotowuje siê do sezonu, rozegra³a kilka wyjazdowych sparingów.
MiedŸ Legnica – KS Chojnowianka
Kanfekz Legnica – KS Chojnowianka
KuŸnia Jawor – KS Chojnowianka

5:2
4:2
3:2

Do kadry do³¹czono najlepszych pi³karzy z dru¿yny
juniorów. Pozyskano tak¿e z Zag³êbia Lubin bramkarza
£ukasza Gawrona oraz obroñcê Mateusza Nowakowskiego. Ubyli natomiast - bramkarz Grzegorz Sinasis
oraz Rafa³ Zwierz i Jan Rusin.
Za nami ju¿ pierwsza kolejka spotkañ. Inauguracyjne
spotkanie naszej dru¿yny mia³o miejsce w Kobierzycach. Tamtejszy Górnik, nie by³ zbyt goœcinny
dla Chojnowianki.
GKS Kobierzyce - KS Chojnowianka 4:2 (2:0)

JEDYNY koncert w Chojnowie 13 paŸdziernika 2009 r.
o godz. 19.00 w sali widowiskowej MOKSiR.
Bilety ju¿ wkrótce w przedsprzeda¿y (20 z³);
w dniu koncertu - 25 z³.

Kolejny mecz Chojnowianka rozegra 15 sierpnia, na
stadionie przy ul. Witosa. W niedzielê goœciæ bêdziemy
Chrobrego Nowogrodziec.
Pocz¹tek spotkania godz. 17.00.
pm

Muzyki mo¿na pos³uchaæ na: www.myspace.com/FortunaWeekeProject

Oddam PSA za darmo
w dobre rêce !!

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 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, toteS rezultat
ich pracy to, najproœciej mówi¹c, muzyka na œwiatowym poziomie.

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie,

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

****
konsultant ds.dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
- IV czwartek miesi¹ca w godz. 15.30-18.30
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Z pieskiem spotkaæ siê mo¿na
na terenie oczyszczalni œcieków
w Goliszowie.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- od sierpnia do listopada 2009
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
30.08.09, 04.10.09, 08.11.09,
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
06.09.09, 11.10.09, 11.11.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
15.08.09, 13.09.09, 18.10.09, 15.11.09,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
16.08.09, 20.09.09, 25.10.09, 22.11.09,
5. Apteka ,,Stokrotka”: 23.08.09, 27.09.09, 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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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom wolnostoj¹cy 210 m2 w Chojnowie, wybudowany w 2007r. Dom posiada: 4 pokoje,
salon, 2 kuchnie, 2 ³azienki, ca³oœæ ogrodzona i zagospodarowana, do zamieszkania. Wiadomoœæ:
tel. 0601-585-894.
Sprzedam dom w Chojnowie przy ul. Sk³odowskiej 2, parterowy, 180 m2, w pe³ni zagospodarowany. Wiadomoœæ: tel. 0601-799-573.
Sprzedam dom 300 m2 + budynek na warsztat
+ gara¿e 110 m2 w Jerzmanowicach k. Chojnowa.
Ca³oœæ komfortowo zagospodarowana (basen,
altany, ogród, sad) przy lesie na dzia³ce 0,60h.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-41 lub 0601-799-573.
Sprzedam dom jednorodzinny 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.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe, dobra lokalizacja, w starym budownictwie
o pow. 60,5 m2, I piêtro, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
przedpokój, c.o., cena 2500 z³/m2 . Wiadomoœæ:
tel. 0788-918-174.
Sprzedam mieszkanie o pow. 56 m2 przy ul. Piotra
Skargi 6/12 w Chojnowie, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, po remoncie, do zamieszkania
od zaraz, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-13-61 lub 0608-506-412.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, niski
czynsz (30 z³), 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica,
strych, pow. 50m2 po kapitalnym remoncie, nowe
okna, tynki strukturalne, panele, ul. Witosa, cena
98.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, kawalerkê
o pow. 26,8 m2, po remoncie, nowe okna PCV,
IIp., nowe budownictwo, niski czynsz, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 0606-717-985.
Sprzedam kawalerkê w nowym budownictwie
w centrum Chojnowa, IIp., cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-64-93 lub 0662-317-680.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe po kapitalnym remoncie po³o¿one w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 27/5, pow. 43 m2, 2 pokoje, pod³oga z desek,
wymienione okna i drzwi, podwieszane sufity,
g³adzie, ³azienka i wc w kafelkach, w zabudowie
kuchnia i przedpokój.
Sprzedam komfortowe mieszkanie o pow. 46,6 m2
przy ul. Grunwaldzkiej, IIp., po kapitalnym remoncie, kuchnia na wymiar, sprzêt AGD i TV, okna plastikowe, wszystko nowe. Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.
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Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
82m2, stare budownictwo, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, du¿y przedpokój, cena do uzgodnienia, Chojnów; Rynek 3/14. Wiadomoœæ: tel. 0518-148-397.

Profesjonalne pranie dywanów (odbieram od
klienta), konkurencyjne ceny i rzetelnoœæ us³ugi.
Wiadomoœæ: tel. 0792-033-288.

Inne

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
w Chojnowie o pow. 30 m2, IIp., pokój, kuchnia,
³azienka, piwnica. Wiadomoœæ: tel. 0607-504-386
po godz. 16.00.

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

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 2 dzia³ki budowlane w Jerzmanowicach o pow. 1469 m2 i 1650 m2 przy drodze od
strony miasta, 400 m od zabudowañ Chojnowa,
przekszta³cona, woda na dzia³ce, mo¿liwoœæ pr¹du,
cena 48 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0600-381-094.

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 0511-348-006.
Posiadam do wynajêcia pokój, mile widziana
jedna lub dwie uczennice, wspólna kuchnia, ³azienka,
mieszkanie po remoncie, komfortowe warunki
+ pe³ne wyposa¿enie w sprzêt AGD, RTV. Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy
ul. Chmielnej odda pomieszczenie strychowe
z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w zamian za
remont dachu, ³¹czna powierzchnia ok. 90 m 2.
Wiadomoœæ: tel. 0510-023-095.

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 dzia³ki 12.arowe budowlano-us³ugowe przy szosie Chojnów-Go³aczów, uzbrojone,
woda, pr¹d. Wiadomoœæ; tel. 0601-799-573.
Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. od 7 do 15 ar,
Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 0609-712-195.
Sprzedam pole okolice Bia³ej 6,20h. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-12 lub 0608-417-343.

Posiadam do wynajêcia lokal u¿ytkowy o pow.
12,8 m2 w centrum miasta, woda, pr¹d, ogrzewanie,
w cenie 500 z³/miesi¹c. Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.

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

Wydzier¿awiê lokal na targowisku w Chojnowie ma³a gastronomia. Wiadomoœæ: tel. 0793-978-255.

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0606-995-852.

Posiadam do wynajêcia lokal us³ugowy o pow.
50 m 2 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.

Sprzedam kamizelkê œlubn¹ rozmiar L (50)
koloru ecru, w zestawie z musznikiem i butonierk¹
w tym samym kolorze i wzorze, cena 100 z³.
Wiadomoœæ: tel. 0601-534-197.

Posiadam do wynajêcia lokal handlowy o pow.
70 m2, alarm, wc, dobra lokalizacja. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-71-25.
Sprzedam lokal u¿ytkowy o pow. 12,8 m 2
w centrum Chojnowa + pomieszczenia gospodarcze
przynale¿ne do lokalu 14 m2, pr¹d, woda, wc, cena
33 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0509-409-459.
Sprzedam lub wydzier¿awiê zak³ad budowlany
wraz z pomieszczeniami na produkcjê lub hurtowniê Go³aczów 35A. Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453
lub 0663-252-998.

Us³ugi
Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ: tel.
0664-540-650.

Sprzedam jednoczêœciow¹ sukniê œlubn¹ Melody
firmy MS Moda w kolorze ecru, rozmiar 38, stan
bardzo dobry, do sukni dodajê gratis hiszpañski
welon, cena 1200 z³. Wiadomoœæ: tel. 0601-534-197.
Sprzedam pi³ê tarczow¹, stó³ metalowy, zasilanie - si³a. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-87-25 po
godz. 20.00.
Sprzedam meble pokojowe czarne, wersalkê,
2 fotele, ³awostó³, szafkê TV, 2 komody, mebloœciankê (nowoczesna) stan bardzo dobry, cena 1000 z³
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-92.

Zguby
Zgin¹³ druk o numerze PL 30158715. Znalazcê
proszê o kontakt telefoniczny (076) 818-87-21.
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D&D Construction Sp. z o.o.
Dariusz Sywak
+48 888 651 398
59-225 Chojnów, ul. Lubiñska dz.38/1
Tel/fax: 076-818-82-94
Doradca Finansowy
Danuta Marciniszyn
+ 48 788 318 564
Doradca Handlowy
Karolina Koz³owska
+ 48 519 140 580

***

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

***

Powierzchnia pod³ogi
z gara¿em 140 m2

***

Powierzchnia
zabudowy 99,9 m2

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

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

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

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 4

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji w ulicach Œciegiennego, Rynek,
K. Jadwigi, Rejtana, P. Skargi, Chmielnej, Moniuszki i Placu Zamkowym

Remont kaplicy cmentarnej

