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Chojnowska ultrabiegaczka
Kilkaset kilometrów truchtu, zmienne warunki pogodowe,
walka ze zmêczeniem, brakiem snu, drobnymi kontuzjami
- i tak przez 48 godzin.

W krainie fiordów, trolli i … leœnych malin
21 lipca wyl¹dowaliœmy w miejscowoœci Sandefjord. Wtedy zaczê³o siê
14 niesamowitych i pe³nych niespodzianek dni.

Otworowy biznes
Chojnowskie wyroby Cichoñskiego ciesz¹ W³ochów,
Niemców, Szwedów, a nawet Afrykanów z Wybrze¿a
Koœci S³oniowej.

Inwestycje w mieœcie

Na ul. Legnickiej trwa wymiana sieci wodoci¹gowej oraz przy³¹czy
wodnych i kanalizacyjnych.

Dobiega koñca wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1.

Miêdzynarodowy projekt
Od 1 do 7 sierpnia goœciliœmy w Chojnowie delegacjê francuskiej m³odzie¿y z partnerskiego miasta Commentry.

Chojnowskie
Z prac Wydzia³ów
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.
Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 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 21.07.2010 r. do 11.08.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal u¿ytkowy
nr 1A, po³o¿ony przy ul. Drzyma³y 4 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 21 lipca 2010 r. Nr 85/2010).
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 01.09.2010 r.
2) w dniach od 19.08.2010 r. do 09.09.2010 r.:
- wykazu gara¿y przeznaczonych do sprzeda¿y
w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, po³o¿onych przy ul. Drzyma³y i ul. Legnickiej (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Nr 90/2010.)
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 30.09.2010 r.

MOPS informuje
Wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego na
nowy okres œwiadczeniowy 2010/2011 wydawane bêd¹ w pokoju nr 8 od dnia 25 sierpnia
2010r. natomiast przyjmowane od dnia 1 wrzeœnia 2010r.
* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne z³o¿y wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 wrzeœnia, ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata
œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad
nastêpuje do dnia 30 listopada.
* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne z³o¿y wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 paŸdziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ

rozmaitoœci

przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje
do dnia 31 grudnia.
Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na nowy okres œwiadczeniowy 2010/2011 bêd¹ wydawane i przyjmowane w pokoju nr 8 od dnia 9 sierpnia 2010r.
* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
z³o¿y wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata
œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik nastêpuje do dnia 31 paŸdziernika,
* W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego z³o¿y wniosek wraz z dokumentami w okresie do
dnia 1 wrzeœnia do dnia 31 paŸdziernika, ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik nastêpuje do dnia
30 listopada.

Bez powodzi
Ulewne deszcze, które w pierwszych dniach
sierpnia spowodowa³y na Dolnym Œl¹sku
ogromne straty, w Chojnowie zaznaczy³y siê
wzrostem poziomu Skorej.
Nasza rzeka niebezpiecznie przybra³a z soboty
na niedzielê - z 7 na 8 sierpnia. Interwencji
wymaga³ odcinek rzeki na wysokoœci ulicy
Reja, gdzie podniesiono brzeg workami z piaskiem. Walcz¹c z czasem, przy zabezpieczeniu
brzegu pomagali stra¿acy Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w Chojnowie i Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z Krzywej oraz pracownicy
interwencyjni. Wa³, jak siê póŸniej okaza³o, by³
bardzo potrzebny - przyj¹³ falê kulminacyjn¹,
zapobiegaj¹c realnemu podtopieniu okolicznych
budynków.
Z informacji z Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego wynika, ¿e rzeka na terenie miasta generalnie zachowa³a swój nurt w korycie, w kilku
tylko miejscach nieznacznie wylewaj¹c poza
brzeg.
W³adze miasta serdecznie dziêkuj¹
Komendantowi i funkcjonariuszom Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej w Chojnowie
i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Krzywej,
pracownikom Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz Urzêdu Miejskiego za wsparcie dzia³añ
zabezpieczaj¹cych miasto przed powodzi¹.

MOKSiR zaprasza
Od wrzeœnia Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji prowadziæ bêdzie zapisy do sekcji
dzia³aj¹cych w placówce. Zainteresowani dzieci, m³odzie¿ oraz doroœli maj¹ do wyboru
sekcjê szachow¹, pracowniê tkack¹, zespó³
taneczny, grupê kabaretow¹, zespó³ teatralny
i sekcjê modelarsk¹

OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w mieœcie
Chojnów
Na podstawie art. 17 pkt. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez
Radê Miejsk¹ Chojnowa Uchwa³y
Nr L/209/10 z dnia 4 marca 2010 r., o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w mieœcie Chojnów, zmienionej
Uchwa³¹ Nr LIV/225/10 z dnia 23 czerwca
2010r.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.) informujê:
o jednoczesnym przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na
œrodowisko sporz¹dzanej wraz z projektem
planu.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ wnioski do projektu planu miejscowego dotycz¹ce sposobu
zagospodarowania, a w szczególnoœci
zamierzeñ inwestycyjnych na tych terenach
oraz wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
21 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia na adres siedziby Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie: Urz¹d Miejski w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko
lub nazwê wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci,
której dotyczy.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chojnowa
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
Na podstawie art. 11 pkt.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Chojnowa Uchwa³y Nr L/210/10 z dnia 4 marca 2010 r., w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zmienionej Uchwa³¹ Nr LIV/226/10 z dnia
23 czerwca 2010r.
Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póŸn. zm.) informujê: o jednoczesnym przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹dzanej wraz z projektem zmiany studium.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany studium dotycz¹ce sposobu zagospodarowania, a w szczególnoœci zamierzeñ
inwestycyjnych na tych terenach oraz wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie 21 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia na adres siedziby Urzêdu Miejskiego w Chojnowie: Urz¹d Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko lub nazwê wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
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Chojnowskie

rozmaitoœci

21 sierpnia zmar³ w wieku 62 lat œp. Mateusz WoŸniak.
Msza œwiêta w intencji zmar³ego zostanie odprawiona 26.08.2010r. o godz. 18.00, w koœciele œw. Piotra
i Paw³a w Chojnowie.Uroczystoœci pogrzebowe bêd¹ mia³y miejsce w pi¹tek 27.08.2010r. o godz. 11.00 na
cmentarzu parafialnym w Sosnowcu - Niwka, ul. Wojska Polskiego.

"Nie umiera ten, kto w sercach ¿ywych pozostaje"

Dziel¹c z rodzin¹ ¿al po stracie

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
bliskim

œp. Mateusza WoŸniaka

œp. Mateusza WoŸniaka

w imieniu w³asnym, w³adz samorz¹dowych i ca³ej chojnowskiej spo³ecznoœci
sk³adamy bliskim zmar³ego wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

£¹czymy siê z Wami w bólu. Niech spoczywa w pokoju.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- sierpieñ, wrzesieñ 2010

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

29.08.10
05.09.10
12.09.10
19.09.10
26.09.10

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

sk³adaj¹ pracownicy
Urzêdu Miejskiego i jednostek
miejskich w Chojnowie.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci oraz
uczestniczyli we mszy œw. i ceremonii pogrzebowej
œp. Stanis³awa Szulakowskiego
rodzinie, przyjacio³om, s¹siadom, znajomym oraz kolegom
z pracy, za okazan¹ pomoc, wspó³czucie, wieñce i kwiaty
podziêkowania sk³adaj¹
pogr¹¿one w bezgranicznym smutku
¿ona i córki

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób
trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez
nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 462/1 przechodz¹ sieci
infrastruktury technicznej. Nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci,
na warunkach z nim uzgodnionych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 wrzeœnia 2010 r.
o godz. 1.100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów - do dnia 23 wrzeœnia 2010 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
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z maj¹tku odrêbnego, 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¿ 850,00 z³ dot. dz. nr 462/1 i 650,00 z³ - dot. dz. nr 462/2. Cenê
nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

3

Pó³ wieku razem
“Prawdziw¹ mi³oœæ poznaje siê nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”
Robert Paule
24 lipca i 7 sierpnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego odbywa³y siê Z³ote
Gody. 50 wspólnie prze¿ytych lat œwiêtowa³o w sumie 8 par. Jubilaci
otrzymali z r¹k burmistrza Jana Serkiesa presti¿owe prezydenckie
medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. W uroczystoœciach uczestniczyli liczni goœcie, g³ównie bliska rodzina – dzieci, wnuki i prawnuki.
Jak siê poznali, jak rozkwita³a ich mi³oœæ, jak wspierali siê w trudnych
chwilach, jaki maj¹ przepis na wieloletnie wspólne po¿ycie? – swoim
doœwiadczeniem dziel¹ siê na ³amach naszej Gazety.

£ucja i Zygmunt Kupczyñscy

Maria i Zygmunt Budakiewicz

Poznali siê w 1954 r. podczas wakacji w Szczebrzeszynie. Nie od
razu mogli jednak podj¹æ decyzjê o ma³¿eñstwie; pani Zofia musia³a skoñczyæ Liceum Pedagogiczne, a pan Zygmunt odbyæ s³u¿bê
wojskow¹. Œlub wziêli w roku 1960. Ich recept¹ na udane, d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie jest tolerancja oraz zdolnoœæ obu stron do
wzajemnego wybaczania.

Spotkali siê w chojnowskim zak³adzie pracy, ale obydwoje przyjechali tutaj z innych miejsc. Pani Maria przyby³a na tereny ziem odzyskanych do rodzeñstwa z obszarów by³ego województwa rzeszowskiego, pan Zygmunt pochodzi ze wschodu. Oboje uwa¿aj¹, ¿e dawniej
ludziom ³atwiej przychodzi³o stworzenie sta³ego,
szczêœliwego zwi¹zku; ¿y³o siê l¿ej, spokojniej, nie
by³o, tak jak obecnie - ogromnego pêdu za szybkim
sukcesem. Mo¿na by³o powoli siê dorabiaæ, przy okazji
dbaj¹c o swoich najbli¿szych.

Krystyna i Zygmunt Borowiec

Po³¹czy³a ich szkolna zabawa, lecz ich drogi szybko siê
rozesz³y. Ponownie spotkali siê w Sopocie, gdzie pan
Zygmunt stacjonowa³ z jednostk¹ marynarki wojennej,
a pani Krystyna wypoczywa³a z grup¹ przyjació³. Od przypadkowego wakacyjnego spotkania do zarêczyn up³ynê³o
szeœæ lat. Œlub wziêli 14 lutego 1960 roku w Chojnowie. Ich
recept¹ na d³ugoletnie ma³¿eñstwo jest rozwi¹zywanie
problemów poprzez drobne sprzeczki, które pomagaj¹
w osi¹gniêciu oczekiwanego konsensusu.
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Pó³ wieku razem
Celestyna i Marian Koleœnik

Danuta i Eugeniusz Kuæko

Zanim po³¹czy³a ich bli¿sza znajomoœæ, przez
d³u¿szy czas znali siê “z widzenia”. Kluczowym
momentem w ich ¿yciu okaza³ siê Sylwester
1958 r., kiedy to pan Marian prze³ama³ lody
i zdecydowa³ siê poprosiæ pani¹ Celestynê do
tañca. Oboje uwa¿aj¹, ¿e aby dwie inne, ró¿nie
wychowane osoby mog³y iœæ razem przez ¿ycie,
potrzebne s¹ obopólne ustêpstwa, a tak¿e jednoœæ
i zgoda.

Pani Danuta pochodzi z Wo³ynia, pan
Edmund z Wileñszczyzny. Poznali siê
w 1957 r., a œlub
wziêli
w
1960
w Chojnowie, do
którego rodzinê sprowadzi³ brat pana
Edmunda – notabene
m¹¿ starszej siostry
pani Danuty. Ich rada
dla m³odych par
pragn¹cych wspólnie
przejœæ przez ¿ycie
to, przede wszystkim szukanie spokoju i unikanie stresuj¹cych sytuacji
w codziennym ¿yciu. Jeœli ma³¿eñstwo ma byæ szczêœliwe, to w grê nie
wchodzi tak¿e zdrada i nadu¿ywanie alkoholu.

Stanis³awa i Stanis³aw Janczyn
Poznali siê w Witowie. Pani
Stanis³awa pracowa³a w pobliskiej szkole jako nauczycielka. Mieszkali w s¹siedztwie,
a ponadto wspólnie aran¿owali
wszelkiego rodzaju inscenizacje dla dzieci w szkolnej grupie teatralnej. Ich recept¹ na
przynajmniej 50. letnie ma³¿eñstwo jest mi³oœæ, wyrozumia³oœæ oraz stanowi¹ca podporê rodzina.

Krystyna i Zbigniew Rudziak
Do pierwszego spotkania dosz³o na weselu, podczas którego pan Zbigniew mocno adorowa³
pani¹ Krystynê. Po weselu dochodzi³o do licznych spotkañ, zarówno tych umówionych, jak
i przypadkowych, a¿ wreszcie m³odzi ludzie zdecydowali siê na œlub. Uwa¿aj¹, ¿e podstaw¹ wieloletniego ma³¿eñstwa jest wsparcie bliskich,
wyrozumia³oœæ i pokrewny charakter obojga
ma³¿onków.

Helena i Piotr Œniegórscy
Ich znajomoœæ rozpoczê³a siê
22 lipca 1958 roku na okolicznoœciowej zabawie. Ca³e swoje ¿ycie
zwi¹zali z Chojnowem. Pani Helena realizowa³a zawodowe ambicje w Banku Spó³dzielczym,
a pan Piotr by³ pracownikiem
Dolzametu. Z uœmiechem na
ustach wspominaj¹ problemy
zwi¹zane z uzyskaniem mieszkania, które ostatecznie uda³o siê
rozwi¹zaæ. Wed³ug nich ma³¿eñstwo nie jest czymœ wyj¹tkowo
trudnym, wymaga jednak odrobiny wysi³ku i wyrzeczeñ.

„Idziecie wspólnie przez ¿ycie 50 lat. Dzielicie dni smutku i radoœci, stanowicie jednoœæ ma³¿eñsk¹. Symbolem tej waszej jednoœci jest œlubna
obr¹czka (…)”. Ten fragment okolicznoœciowego tekstu odczytanego przez kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego przywo³a³ chwile spêdzone
razem i wywo³a³ radoœæ z wieloletniej wspólnej drogi. Przez pó³ wieku ma³¿eñstwa dŸwiga³y trudy ¿ycia, razem dzieli³y rodzinne radoœci, sz³y
drog¹ pe³n¹ wzniesieñ, dolin i wybojów. Scala³a ich troska, najpierw o siebie, potem o dzieci.
Symboliczny order wpinany tego dnia parom, jest skromnym, ale bez w¹tpienia wa¿nym podziêkowaniem za trud wychowania dzieci, wieloletni¹ pracê i oddanie – rodzinie, miastu, krajowi…
£. D. , M. D.
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6
miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê
gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00013613/1:

Inwestycje w mieœcie
Na ul. Legnickiej trwa wymiana sieci
wodoci¹gowej oraz przy³¹czy wodnych i kanalizacyjnych. Jak tylko
zakoñcz¹ siê roboty ziemne wykonawca przyst¹pi do uk³adania asfaltu.
Jednoczeœnie prowadzone s¹ prace
przy wymianie nawierzchni chodników.

za³o¿ono folie. Prace trwaj¹ obecnie
przy wymianie konstrukcji szachulcowej, po zmontowaniu rusztowania,
renowacji poddana zostanie attyka.
Inwestycja jest realizowana ze œrodków miejskich i z dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzêdu Marsz³kowskiego.
Dobiega koñca wymiana instalacji
elektrycznej w Gimnazjum nr 1.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich
i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê
w dniu 29 wrzeœnia 2010 r. o godz. 12.00 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, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 23 wrzeœnia 2010 r. na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie
tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto
Choj-nów, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów - najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku ban-kowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia
27 lipca 2010 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzê-du lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Prace trwaj¹ równie¿ na ulicy Kolejowej. Rozpoczêto monta¿ przy³¹czy
wodnych i kanalizacyjnych. Podobnie
jak na ul. Legnickiej, po zakoñczeniu
Obecnie trwaj¹ prace przy odœwie¿aniu wszystkich szkolnych pomieszczeñ, gdzie wymieniano kable. Pracownicy interwencyjni maluj¹
pomieszczenia klasowe i hole.
W Gimnazjum Nr 2 wykonano m.in.
remont kapitalny sali gimnastycznej
wraz z zapleczem. W Szkole Podstawowej nr 3 wymalowano korytarze,
a w SP 4 hole i po³o¿ono ozdobne
tynki.
tych prac wykonawca przyst¹pi do
wymiany nawierzchni ulicy i chodników.
Trwaj¹ prace przy remoncie zabyt-

kowej Baszty Tkaczy. Dokonano ju¿
demonta¿u dachu, wymieniono ³aty,

PSZ
Dziêki zaoszczêdzonym œrodkom
finansowym podczas realizacji I etapu
projektu pn: „Likwidacja ocieplenia
p³yt azbestowych po³¹czona z termomodernizacj¹ kompleksu budynków
Starostwa Powiatowego w Legnicy”,
prowadzone s¹ prace polegaj¹ce na

wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie œcian i dachu
budynku szko³y przy ul. Wojska
Polskiego w Chojnowie. Œrodki na
realizacjê tego zadania Zarz¹d Powiatu pozyska³ z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
eg
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Kiedy firma Domex Mariusza Cichoñskiego przenios³a siê z 300.metrowych
pomieszczeñ na 1000. metrow¹ halê, ju¿ po kilku miesi¹cach okaza³o siê, ¿e
to wci¹¿ za ma³o. We wrzeœniu w³aœciciel zapowiada otwarcie dodatkowego obiektu i ju¿ planuje kolejn¹ rozbudowê.

Otworowy BIZNES
Wczeœniej pracowa³ na kopalni. Rozpocz¹³
budowê domu. Szybko okaza³o siê, ¿e sta³e
dochody nie wystarczaj¹ na pokrycie wszystkich wydatków. Postanowi³ dorobiæ. Czytaj¹c
prasowe anonsy zorientowa³ siê, ¿e rynek
po¿¹da monterów ¿aluzji. Znalaz³ firmy produkuj¹ce ¿aluzje, zaopatrzy³ siê w materia³,
odpowiedni¹ walizkê, wiertarkê, inne drobne
narzêdzia i przez kilka lat chodzi³ od drzwi
do drzwi (od okna do okna), staj¹c siê
fachowcem w dziedzinie ¿aluzjowej. Wtedy
uzna³, ¿e ekonomiczniej bêdzie zaj¹æ siê
tak¿e produkcj¹. W niewielkim gara¿u, z ¿on¹ i teœciem, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ. Wkrótce
przy gara¿u stanê³o dodatkowe pomieszczenie. Rodzinny biznes zyska³ biuro, poszerzy³
siê asortyment. Od tego momentu „Domex”
sta³ siê firm¹, która z ka¿dym rokiem zyskiwa³a rzesze zadowolonych klientów, a jedynym k³opotem w³aœciciela by³a troska o sprostanie licznym zamówieniom. Gara¿ przesta³
spe³niaæ ju¿ swoj¹ rolê jako hala produkcyjna. Firma zajê³a pomieszczenia po hurtowni
farmaceutycznej przy ul. Kiliñskiego. Pan
Mariusz by³ wtedy przekonany, ¿e osi¹gn¹³
ju¿ zamierzony cel. Znalaz³ odpowiednie pomieszczenia, lokalizacjê, móg³ produkowaæ
szerok¹ gamê tzw. stolarki otworowej dla
innych. Domex nie by³ ju¿ niewielkim familijnym interesem, ale przedsiêbiorstwem produkuj¹cym okna, ¿aluzje, rolety, bramy…
M. Cichoñski by³ w³aœcicielem dobrze prosperuj¹cej, mocno stoj¹cej na rynku firmy, o pozytywnej marce. Dba³oœæ o jakoœæ i zadowolenie klienta zaowocowa³y zagranicznymi
kontraktami. To natomiast, kolejny raz,

postawi³o przedsiêbiorcê przed
powa¿n¹ decyzj¹. Trzystumetrowy
obiekt sta³ siê za ciasny – nale¿a³o
poszukaæ czegoœ wiêkszego. Dwanaœcie
miesiêcy póŸniej Domex przenosi siê do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Fabrycznej. Tysi¹c metrów kwadratowych, nowe
maszyny, wysoki standard warunków pracy –
czy niedawny monter ¿aluzji móg³ przypuszczaæ dok¹d zaprowadzi go „czarna walizeczka?”

w biznesie - nie liczy siê iloœæ, a jakoœæ. Od
lat nie mieliœmy ¿adnych reklamacji, a to
najlepsza cenzurka dla firmy.
Za tak¹ cenzurkê uznaæ tak¿e mo¿na dalszy
rozwój firmy. Ju¿ w kilka miesiêcy po przeprowadzce w³aœciciel zmuszony zosta³ do
dobudowania pomieszczenia, które pozwoli
na uruchomienie dodatkowej linii monta¿owej. W projekcie jest kolejna dobudówka.
„Domex” jest namacalnym przyk³adem tego,
¿e nawet w niewielkiej aglomeracji mo¿na
rozwin¹æ interes, co najmniej na skalê europejsk¹.

Dziœ zatrudnia 25 osób. 70% produkcji
wysy³a na eksport. Chojnowskie wyroby
Cichoñskiego ciesz¹ W³ochów, Niemców,
Szwedów a nawet Afrykanów z Wybrze¿a
Koœci S³oniowej.
- Nie uwa¿am siê za cz³owieka sukcesu –
mówi M. Cichoñski. – Czujê siê po prostu
spe³niony. Z satysfakcj¹ obserwujê rozwój
firmy i chêtnie tu przychodzê. Doceniam
zaanga¿owanie moich pracowników, którzy
podzielaj¹ mój pogl¹d, ¿e w ¿yciu - tak¿e

- Wa¿ne jest konsekwentne d¹¿enie do wyznaczonego celu – wyjaœnia M. Cichoñski –
Dba³oœæ o zadowolenie klienta i rozs¹dne
zarz¹dzanie skierowane na rozwój, a nie
szybki zysk. Ale najwa¿niejsz¹ sk³adow¹ tzw.
sukcesu s¹ wspó³pracownicy. Mam to szczêœcie, ¿e pracujê z odpowiedzialnymi, zaanga¿owanymi i kreatywnymi ludŸmi – to co najmniej po³owa powodzenia.
M. Cichoñski do dziœ zachowa³ niewielk¹
walizkê, która przypomina mu o pocz¹tkach
jego gospodarczej dzia³alnoœci. Ten przedmiot, jest jak symboliczny dolar pucybuta,
jak pierwszy silnik Henrego Forda, czy emulator Billa Gatesa.
eg

Miêdzynarodowy projekt
Od 1 do 7 sierpnia goœciliœmy w Chojnowie delegacjê francuskiej m³odzie¿y z partnerskiego miasta Commentry. Nasi przyjaciele przyjechali
poznaæ Chojnów, spotkaæ siê ze swoimi polskimi rówieœnikami i postanowiæ o podjêciu wspólnego przedsiêwziêcia. Ich obecnoœci towarzyszy³a grupa m³odzie¿y chojnowskiej, m. in. reprezentowanej przez radnych M³odzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa. Czas spêdzony w naszym
mieœcie up³ywa³ goœciom na spotkaniach i zabawach z rówieœnikami.
Program pobytu pozwoli³ równie¿ odwiedziæ Legnicê, Grodziec i Polkowice. Na dalsze wycieczki niestety zabrak³o czasu. Efektem tej wizyty ma
byæ wspólny projekt realizowany i adresowany do m³odych. Pod koniec
sierpnia M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa rozpocznie prace nad
projektem.
Zapraszamy do udzia³u w tym przedsiêwziêciu wszystkich chêtnych.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przyjêciu delegacji z Commentry.
Bona Szaban
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Chojnowska
ultrabiegaczka
Kilkaset kilometrów truchtu, zmienne warunki pogodowe, walka ze zmêczeniem, brakiem snu, drobnymi kontuzjami – i tak przez 48 godzin.
wypracowaniu bezpiecznej przewagi. W tego typu biegach podczas ostatniej godziny
wiêkszoœæ zawodników bardzo przyspiesza,
wiêc trzeba by³o wzi¹æ to pod uwagê. Od
strony organizacyjnej nie mam ¿adnych zastrze¿eñ. W ci¹gu tych dwóch dni us³ysza³am wiele bardzo mi³ych s³ów na swój temat. Wspierali mnie inni zawodnicy, wolontariusze, organizatorzy i biegacze z forum
biegajznami.pl, gdzie przekazywane by³y na
bie¿¹co wyniki.
Do 48.godzinnego biegu, zorganizowanego
z okazji 40.lecia katowickiej AWF i bêd¹cego form¹ uczczenia pamiêci Piotra
Nurowskiego, prezesa PKOl, który zgin¹³
w katastrofie prezydenckiego samolotu pod
Smoleñskiem, zg³osi³y siê 44 osoby.
Na starcie stanê³a te¿ chojnowianka
Aleksandra Niwiñska. Drobna, szczup³a
blondynka pozosta³ych uczestników zostawi³a daleko za sob¹. W ci¹gu 48 godzin
przebieg³a 323 km 657 m i jako najlepsza
stanê³a na najwy¿szym podium.
Emilia Grzeœkowiak - Jakie znaczenie ma
dla Pani ta wygrana?
Aleksandra Niwiñska - Startuj¹c w zawodach wiêksze znaczenie ma dla mnie
osi¹gniêty rezultat od zajêtej lokaty. Ten
bieg by³ szczególny, gdy¿ odby³ siê po raz
pierwszy. Wynik, który osi¹gnê³am jest
w tym roku 5. wœród kobiet na œwiecie, a na
nawierzchni asfaltowej 2. Oczywiœcie to
tylko statystyki, ale w pewnym sensie
utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e powinnam w dalszym ci¹gu zajmowaæ siê biegami
ultra- czyli d³u¿szymi ni¿ maraton.
E.G. - Wra¿enia z biegu?
A.N. - Bieg rozpocz¹³ siê o 12.00 w pi¹tek,
a zakoñczy³ o 12.00 w niedzielê. Ciê¿ko
w kilku zdaniach opisaæ te dwa dni zmagañ
z w³asnym cia³em, psychik¹, pogod¹ i rywalami. Dla mnie najwiêkszym problemem
podczas zawodów by³a ma³a iloœæ snu. Najlepiej wspominam pierwsz¹ noc. Bardzo
dobrze mi siê bieg³o, gdy¿ panowa³y najlepsze warunki atmosferyczne. Po 20 godzinach biegu, objê³am pozycjê lidera. Pomiêdzy 1.30- 5.00 w niedzielê spa³am i w tym
czasie spad³am na 4 miejsce. Ostatnie 7
godzin polega³o na odrabianiu strat i na
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E.G. – 48.godzinny bieg w Katowicach nie
by³ Pani debiutem.
A.N. –Nie. Systematycznie zaczê³am biegaæ
w 2007 roku, z myœl¹ o przebiegniêciu XXV
Maratonu Wroc³awskiego. Do tej pory
ukoñczy³am 16 maratonów, 3 biegi ultradystansowe, Bieg Kator¿nika, Bieg Pustynny, 12 Godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy
w Bochni i wiele biegów ulicznych na krótszych dystansach. Mam kilka pucharów

z mniejszych pó³maratonów i maratonów,
ale moja ¿yciówka na dystansie 42,195 km –
3.24.55, jest typowo amatorska. Najwiêksze
sukcesy odnios³am w biegach ultra.
W zawodach na dystansie 100 km (25 Supermaraton Kalisia) i w biegu 12.godzinnym (XII Miêdzynarodowy Rudzki Bieg
12.godzinny) by³am druga w klasyfikacji kobiet, oraz zajê³am 1 miejsce w klasyfikacji
generalnej w biegu 48.godzinnym.
E.G. W Chojnowie bywa ju¿ teraz Pani
okazjonalnie, odwiedzaj¹c rodzinê.
A.N. Bywam rzadko, ale czêsto powracam
tu myœlami, zw³aszcza do czasów szkolnych.
Pamiêtam jaki nacisk k³ad³o siê na aktywnoœæ fizyczn¹ w podstawówce i w gimnazjum. Podczas studiów, gdy przyje¿d¿a³am do domu i sz³am do parku, to by³am

przewa¿nie jedyn¹ biegaj¹c¹ osob¹.
Myœla³am, ¿e jest to kwestia ma³ej liczby
ludnoœci, ale myli³am siê – w Chojnowie
jest niewielu mi³oœników biegania, chocia¿
wierzê, ¿e jacyœ s¹. Byæ mo¿e, wiêcej
zwolenników bêdzie mia³ basen i sporty
wodne. Wa¿ne, ¿eby dzieci i m³odzie¿ rozwija³y siê fizycznie.
E.G. - Sportowe plany na przysz³oœæ?
A.N. -Na razie chcia³abym siê sprawdziæ
w biegu 24.godzinnym. Po pierwszej dobie
w biegu 48.godzinnym mia³am 200 km, do
rekordu Polski kobiet zabrak³o 12 km.
W biegu 12.godzinnym natomiast muszê
poprawiæ siê o 5 km, wiêc mam co robiæ.
Nie wykluczam te¿ startów w zagranicznych
zawodach.
Kilkaset kilometrów truchtu, zmienne warunki pogodowe, walka ze zmêczeniem,
brakiem snu, drobnymi kontuzjami – i tak
przez 48 godzin. Bieg przerywa strza³ pistoletu. Zawodnicy zatrzymuj¹ siê. Sêdziowie
podliczaj¹ dystans jaki w tym czasie ka¿dy
z nich przebieg³ asfaltow¹ pêtl¹ o d³ugoœci
3 km. ¯mudne, precyzyjne liczenie, podsumowanie i werdykt – Aleksandra
Niwiñska z Chojnowa pokona³a 323 km
657 m. To najlepszy wynik. Kolejnego
zawodnika zostawi³a niemal 4 kilometry za
sob¹.
- Spa³am mo¿e 3,5 godziny. Najgorzej by³o
wstaæ i ponownie ruszyæ na trasê. Wszystkie
miêœnie mia³am potwornie sztywne. Nie
wiem, czy jeszcze kiedyœ zdecydujê siê na
taki start – powiedzia³a po biegu p. Ola.
Nasza reprezentantka by³a „niespodziank¹”
tego ultramaratonu.
- Aleksandra Niwiñska - nowy talent, który
zosta³ tu odkryty, zadziwia wszystkich startuj¹cych – komentuje Jerzy Sztyglic,
zawodnik KB Arturówek - Z psychik¹
godn¹ najwiêkszych twardzieli Ola pokonywa³a ka¿de okr¹¿enie niczym wahade³ko
w zegarze ci¹gle powiêkszaj¹c przebiegniêty dystans. Po raz pierwszy bieg 48.godzinny w Polsce wygra³a kobieta i niezale¿nie
od tego czy bêd¹ nastêpne czy nie, Ola
wpisuje siê w historiê biegów Ultra
w Polsce jako pierwsza triumfatorka na tym
dystansie .
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W krainie fiordów, trolli i … leœnych malin.
Norwegia 2010
Tak kochamy ten kraj
Rozci¹gaj¹cy siê
Ska³ami i chmurami ponad morzem.
Z tysi¹cem domostw …
Fragment norweskiego hymnu dowodzi, jak
wielk¹ mi³oœci¹ darz¹ swój kraj jego mieszkañcy. I trudno siê im dziwiæ. Teraz wiem, ¿e
w Norwegii zakocha siê ka¿dy, kto choæ raz
odwiedzi ten kraj. My mieliœmy okazjê przekonaæ siê o tym na tegorocznych wakacjach.
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ wyprawy do Norwegii? Dok³adnie nie pamiêtam. Zdaje siê
jednak, ¿e szukaliœmy z Piotrkiem ofert
wczasów w Internecie. Egipt, Turcja, Tunezja … Nuda! Stwierdziliœmy, ¿e to nie dla
nas. My nie wytrzymamy upa³ów, le¿enia
plackiem na pla¿y i zat³oczonych kurortów.
Zdecydowanie nie! Pad³o wiêc pytanie, gdzie
nie je¿d¿¹ turyœci w lecie? A przynajmniej,
gdzie nie je¿d¿¹ t³umy turystów w lecie?
Wybraliœmy pó³noc, a celem naszej wyprawy
sta³a siê Norwegia. Chcieliœmy prze¿yæ
prawdziw¹ przygodê. Zaczê³o siê wiêc plano-

wanie. Pocz¹tkowo trzeba by³o zebraæ ekipê.
Co to bowiem za przygoda, jeœli nie mo¿na
jej prze¿yæ z przyjació³mi? Na pocz¹tku
do³¹-czy³ do nas Przemek, póŸniej Marta i
Grze-siek. Kupiliœmy bilety lotnicze i praktycznie nie by³o ju¿ odwrotu.
21 lipca oko³o godziny 15:00 wyl¹dowaliœmy na p³ycie lotniska w miejscowoœci
Sandefjord. I w³aœnie wtedy zaczê³o siê 14
niesamowitych i pe³nych niespodzianek dni.
Pierwsz¹ z nich okaza³a siê pogoda. Po wyl¹dowaniu bowiem Norwegia, w której ponoæ ci¹gle leje, powita³a nas piêknym s³oñcem.
Za cel naszej podró¿y obraliœmy pokonanie
popularnej, pieszo-rowerowej trasy Rallarvagen. Piêkne góry poprzecinane sieci¹
rw¹cych potoków i wodospadów zwraca³y
nieustannie nasz¹ uwagê. W czasie 14 dni
podró¿y prze¿yliœmy mnóstwo niesamowitych przygód, m. in. ³apaliœmy kraby, jechaliœmy najpiêkniejsz¹ tras¹ kolejow¹ na œwiecie, spacerowaliœmy po lodowcu. Ka¿dy
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dzieñ pe³en by³ nowych, niesamowitych
prze¿yæ. Dotarliœmy tak¿e do fiordu i wysoko
w góry, gdzie mimo ciep³ych ubrañ i puchowych œpiworów noc by³a tak zimna, ¿e z trudem wytrwaliœmy do rana. Nie oby³o siê
równie¿ bez drobnych kontuzji i urazów, ale
w koñcu wszyscy ca³o i szczêœliwie wrócili
do domu. Po naszej wyprawie pozosta³y nam
pami¹tki, fotografie i wspomnienia niezwyk³ej przygody, której nie sposób opisaæ
w tych kilku s³owach.

(obszern¹ relacjê z wyprawy do Norwegii zainteresowani przeczytaj¹ na stronie internetowej
http://chojnowska.e-informator.pl)

Aneta Rewaj
W wyprawie udzia³ wziêli: Aneta Rewaj,
Piotr D¹browa, Przemys³aw Ho³owniak,
Marta i Grzegorz Szemelak.

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a, po³o¿onego
w budynku mieszkalnym przy Rynku 38 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 293/11 o pow. 122 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
16-09-2097 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00022269/0:

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 u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug komercyjnych.
Budynek znajduje siê w strefie œcis³ej ochrony
konserwatorskiej Starego Miasta oraz ujêty jest
w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Chojnowa i wszelkie prace zwi¹zane z remontem budynku nale¿y uzgadniaæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Legnicy.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 wrzeœnia
2010 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie Pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
2 wrzeœnia 2010 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 z póŸn. zm./.
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¿ 2.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020
Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.08.2010 r. do
02.09.2010 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy
ul. Drzyma³y 30 (tel. 76 81-88-370).

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok.
nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.
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"Poznaæ Wilno, to znaczy pokochaæ je na zawsze"
- profesor Juliusz K³os

Pielgrzymka do Matki Bo¿ej Ostrobramskiej

Pod koniec czerwca grupa osób z parafii œw.
Piotra i Paw³a oraz Niepokalanego Poczêcia
NMP w Chojnowie i z parafii w Bia³ej wyruszy³a na Pielgrzymkê do Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej na Litwê i Mazury, zorganizowan¹ przez ksiêdza Andrzeja Józefów
i ksiêdza Krzysztofa Bojko. Po 15 - godzinnym nocnym przejeŸdzie autokarem dotarliœmy do Kowna.
Rozpakowaliœmy swoje baga¿e w akademiku
szko³y muzycznej. PóŸniej zwiedzaliœmy
ruiny zamku wzniesionego w XIII w. i Dom
Perkuna - jeden z najs³ynniejszych zabytków
Kowna. Zwiedziliœmy Koœció³ Archikatedralny, Plac Ratuszowy otoczony zabytkowymi kamienicami, Koœció³ Miko³aja i NMP.

Wieczorem odby³o siê spotkanie z miejscowymi Polakami. S³uchaliœmy ich pieœni po
polsku i gry na fortepianie.
Nastepnego dnia pojechaliœmy do Wilna na
Cmentarz na Rossie - najstarszy cmentarz
wileñski. Nie mogliœmy tak¿e pomin¹æ Ostrej
Bramy w Wilnie, w której znajduje siê cudowny obraz Matki Bo¿ej. Przed obrazem
zosta³a odprawiona Msza Œw. Potem zwiedzaliœmy Koœció³ œw. Piotra i Paw³a, Klasztor
œw. Trójcy, Prawos³awny Klasztor œw. Ducha, gotycki Koœció³ œw. Anny, Koœció³
Kate-dralny i Uniwersytet Stefana Batorego.
Byliœmy zachwyceni zau³kiem bernardyñskim i domem Adama Mickiewicza. Wszystkim pielgrzymom spodoba³ siê wileñski
ratusz.
Nastêpnego dnia pojechaliœmy do dawnej
stolicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego Trok - siedziby Kiejstuta i Witolda. Zwiedzaliœmy zamek niekiedy zwany "ma³ym
Malborkiem" po³o¿ony na pó³wyspie, na
jeziorze Galwe. W Ponarach modliliœmy siê

przed pomnikiem postawionym ku czci ofiar
pomordowanych w czasie II wojny œwiatowej
przez Niemców. Zginê³o tam oko³o 100 000
osób. Potem przekroczyliœmy granicê Litwy,
aby udaæ siê do Augustowa.
Na Mazurach zwiedzaliœmy klasztor oo. Kamedu³ów w Wigrach oraz uczestniczyliœmy
w Mszy Œw. P³ynêliœmy statkiem po Kanale
Augustowskim do Sanktuarium Matki Bo¿ej
Studzienicznej. Ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ wziêcia uzdrawiaj¹cej wody. Wieczorem odby³o
siê ognisko i po¿egnanie ksiêdza Andrzeja,
który jeszcze tego samego dnia lecia³ do
Uzbekistanu.
Ostatniego dnia pielgrzymki uczestniczyliœmy w koncercie organowym w bazylice
w Œwiêtej Lipce. Pojechaliœmy do Sank-tuarium Maryjnego na Warmii - s³ynnego z objawieñ i cudownych uzdrowieñ w Gietrzwa³dzie. Oko³o godziny 16, zmêczeni, pe³ni
wra¿eñ oraz wspomnieñ wracaliœmy do
Chojnowa. Dotarliœmy tu o 3.00 nad ranem.
Ewa Grabowska

Has³em tegorocznej XVIII Pielgrzymki na Jasn¹ Górê by³y s³owa:

„Oto ja, poœlij mnie!”

Pielgrzymi z Chojnowa 30 lipca do³¹czyli do grupy 3, która wyruszy³a z koœcio³a pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Boles³awcu pod przewodnictwem ks. Józefa Hupy – proboszcza
tamtejszej parafii. Patronem grupy jest œw. Józef. W grupie pielgrzymuj¹ p¹tnicy z dekanatów: Boles³awiec, Chojnów, Nowogrodziec. Wspólnie wyruszyliœmy do Legnicy, sk¹d prawie 2 tysi¹ce osób rozpoczê³o pielgrzymkê do Czêstochowy. Wêdrówka mia³a trwaæ 10 dni. Po pokonaniu ponad 300 km p¹tnicy
9 sierpnia dotarli na Jasn¹ Górê. Nocowaliœmy w domach parafialnych, u gospodarzy i pod namiotami. W tym roku ka¿dy
niós³ muszlê œw. Jakuba (jest wielkoœci piêœci z nadrukiem czerwonego krzy¿a).To sposób na uczczenie roku œwiêtego Jakuba.
Szliœmy skrywaj¹c w sercach prawdziwy powód swojej pielgrzymki- w³asne intencje. Dziêki temu, ¿e trud fizyczny pielgrzymów jest po³¹czony z wysi³kiem duchowym, piesza pielgrzymka daje wielk¹ mo¿liwoœæ spotkania ¿ywego Boga we
wspólnocie braci i sióstr; pozwala ona równie¿ doœwiadczyæ
Jego wielkiej mi³oœci, a z drugiej strony stwarza wiele okazji do
tego, by daæ wobec innych œwiadectwo tej Mi³oœci, potwierdzaj¹c j¹ konkretnym czynem. Ka¿dy etap pielgrzymki to etap
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prawdy. Najpierw w s³oñcu, póŸniej w ulewnym deszczu tysiêczna grupa legnickich pielgrzymów wêdrowa³a drog¹ wiod¹c¹ na Jasn¹ Górê. Zmêczenie, ból nóg i pierwsze pêcherze to przede wszystkim dokucza³o legnickim pielgrzymom. A jak
wygl¹da dzieñ pielgrzyma? Zwykle zaczyna siê wczesnym
rankiem. Po skromnej toalecie i zebraniu baga¿y, rozlegaj¹ siê
œpiewy piosenek. Rusza pielgrzymka. Powoli na drogê wylewa
siê t³um ludzi. I jeszcze nikt nie odkry³, jak to siê dzieje, ¿e dzieñ
za dniem z tego, czasami zaspanego t³umu ludzi tworzy siê jedna wielka rodzina. Mo¿e w³aœnie bardzo spontanicznie rodz¹ca
siê radoœæ cementuje najbardziej tê wielk¹ grupê czêsto obcych
sobie ludzi. A mo¿e ta radoœæ jest tylko oznak¹ czegoœ, co
dokonuje siê du¿o g³êbiej, a co zawsze pozostaje dla oczu
niewidoczne. PóŸnym popo³udniem pielgrzymi docieraj¹ na
miejsce noclegowe. Znów, dla wielu, rozbijanie namiotów, jakaœ
podstawowa toaleta, posi³ek. Wieczory na pielgrzymce s¹ czasem odpoczynku i nabierania si³ na kolejny dzieñ. ¯eby zregenerowaæ tak¿e te duchowe, ¿aden z p¹tników nie mo¿e omin¹æ
wieczornego apelu. Wieczorne spotkanie zaczyna siê bardzo
radoœnie - kilka skocznych piosenek, chwila na wspó³ny taniec
belgijski, odprê¿enie. PóŸniej przychodzi czas na to
najwa¿niejsze spotkanie - z Jezusem w Najœwiêtszym
Sakramencie.
Przychodzi noc,
wszystko cichnie
i z namiotów dobiegaj¹ równe oddechy œpi¹cych ludzi. A wszystko to
dzieje siê w drodze
na Jasn¹ Górê.
E.K.
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Z ksi¹¿ki wydarzeñ
5 lat za komórkê
Nie op³aci³a siê kradzie¿ telefonu komórkowego
33.letniemu chojnowianinowi.
4 sierpnia funkcjonariusze Referatu Prewencji
zatrzymali z³odzieja, umieœcili w izbie wytrzeŸwieñ, a teraz sprawca oczekuje na wyrok S¹du,
który mo¿e go skazaæ nawet na 5 lat wiêzienia.
Pomóg³ monitoring
5 sierpnia Komisariat Policji w Chojnowie poinformowany zosta³ przez w³aœciciela punktu
skupu palet o kradzie¿y kasetki z pieniêdzmi
z pomieszczenia znajduj¹cego siê na terenie
skupu.
Z³odziej ukrad³ kasetkê, w której znajdowa³o siê
ponad 2 tys. z³ w momencie, kiedy pracuj¹cy
tam mê¿czyzna zajêty by³ uk³adaniem palet na
terenie skupu. Funkcjonariusze otrzymali od
pokrzywdzonego nagranie z monitoringu, na
podstawie którego wytypowali mê¿czyznê podejrzewanego o dokonanie tej kradzie¿y. Jest to
20.letni mieszkaniec podlegnickiej miejscowoœci, który zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Na gor¹cym uczynku
7 sierpnia przy ul. Paderewskiego funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych zatrzymali nietrzeŸwego 26. letniego mieszkañca Chojnowa,
który napad³ na 67. letni¹ kobietê, przewróci³ j¹
i usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y torebki. Sprawca
trafi³ do izby wytrzeŸwieñ, a za pope³niony
czyn grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolnoœci.
Wypadek
Tego samego dnia przy ul. Chmielnej, kieruj¹cy samochodem osobowym marki BMW
20. letni mieszkaniec Chojnowa w wyniku
niedostosowania prêdkoœci do panuj¹cych
warunków straci³ panowanie nad pojazdem
i wjecha³ na chodnik potr¹caj¹c 60. letni¹ kobietê. Pokrzywdzona dozna³a pêkniêcia koœci
udowej i zosta³a przewieziona do Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy.
„Na gazie” bez prawka
15 sierpnia na Drodze Krajowej numer 94 zatrzymano 49. letniego mieszkañca Gromadki,
który bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci (blisko 3

promile alkoholu w wydychanym powietrzu!!!)
kierowa³ samochodem marki Volkswagen Golf.
Spowodowa³ kolizjê drogow¹ z samochodem
marki Toyota Corolla kierowanym przez
mieszkankê Boles³awca. Ustalono, ¿e kierowca
posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym
wydany przez S¹d Rejonowy w Z³otoryi.
Poszukiwany w³amywacz z amunicj¹
17 sierpnia przy ulicy Grunwaldzkiej zatrzymano 35. letniego mieszkañca Legnicy oraz
19. letniego mieszkañca Spalonej. Mê¿czyŸni s¹
sprawcami w³amania do domku jednorodzinnego, do którego wtargnêli przez wybit¹ szybê
w oknie. Ukradli wiatrówkê, nó¿ metalowy,
telefon komórkowy, myjkê ciœnieniow¹, pa³kê
teleskopow¹ oraz ozdobny róg. W trakcie
wykonywania czynnoœci ustalono, i¿ jeden ze
sprawców jest poszukiwany przez S¹d Rejonowy w Z³otoryi. Podczas przeszukania
ujawniono przy nim 17 sztuk œlepej amunicji
kaliber 8 mm, któr¹ posiada³ bez wymaganego
zezwolenia.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

og³asza szósty 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 - 49.000,00 z³ (w tym VAT 22 %). Wadium - 9.800,00 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 zbiorników ¿elbetowych
o pow. zabudowy 241,5 m2 i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 70.000,00 z³. Wadium - 14.000,00 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 - 89.000,00 z³. Wadium - 17.800,00 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 nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. 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 28 wrzeœnia 2010 r. o godz. 12.00 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,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ do dnia 22 wrzeœnia 2010 r. na konto Nr 39 8644
0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów (ze wskazaniem numeru
dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zali-
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czone 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¿ 490,00 z³ - dot. dz. nr
22/53, 700,00 z³ - dot. dz. nr 22/54 i 890,00 z³ - dot. dz. nr
22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr 22/54 i 22/70 jest
zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt
10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 24 czerwca 2009 r., drugi 15 wrzeœnia 2009 r., trzeci 9
grudnia 2009 r., czwarty 22 marca 2010 r., pi¹ty 24 maja
2010 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. Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 1-22.09.2010 r. w godz.
10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹ pok. nr 12 tut. Urzêdu.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

OG£OSZENIE
Ewa jest ¿on¹ naszego kolegi Marcina
Jankowskiego - policjanta z Komisariatu Policji w Chojnowie. Walczy ona
z chorob¹ nowotworow¹. Lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór mózgu podczas pobytu w szpitalu po urodzeniu
Micha³ka. Jedynym marzeniem Ewy
jest byæ zdrow¹, by widzieæ jak dorastaj¹ Micha³ i jej córka Ola .
Na 8 paŸdziernika 2010 roku wyznaczony jest termin skomplikowanej operacji, jaka bêdzie przeprowadzona w klinice w Bydgoszczy. Teraz potrzebne
jest kosztowne leczenie, które ma na
celu zahamowanie choroby i przygotowanie do operacji. Co miesi¹c na ten
cel Marcin musi przeznaczyæ oko³o 10
tys. z³.
Jesteœmy dobrej myœli i wierzymy, ¿e
leczenie i operacja pozwol¹ Ewie wróciæ
do pe³nego zdrowia, do normalnego
¿ycia wœród rodziny i przyjació³.
Poka¿my w tych trudnych dla Marcina
i Ewy chwilach, ¿e jesteœmy z nimi.

WBK Bank zachodni S.A.
91 1090 1157 0000 0000 1503 4323
tytu³ wp³aty : „ Dla Ewy „
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Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce B, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 27575:

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. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki
energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 wrzeœnia 2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów - do dnia 22 wrzeœnia
2010 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku
odrêbnego, 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 przeprowadza-

nia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz.
2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
1.400,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów - najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 10 lutego 2010 r.,
drugi 21 kwietnia 2010 r., trzeci 14 lipca 2010 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 1-22.09.2010 r. w godz. 10.00 do 14.00 klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Kronika towarzyska
Podziêkowanie
Z ca³ego serca pragnê podziêkowaæ Pani
„Profet” - Ma³gorzacie Postrzech - za
pomoc, wsparcie finansowe, za obecnoœæ na
pi³ki no¿nej pomiêdzy „Profet” Osetnica a
Osetnica w dniu 10 lipca.
Z wyrazami szacunku Tadeusz

Pr ezes
okazan¹
turnieju
„Star”
£acek.

„Przygarnij
mnie”
W³aœciciel psa zmar³!!
Mamy nadziejê, ¿e znajdzie siê osoba, która zaopiekuje siê pieskiem.
Reksio ma 6 lat, jest ma³ym kundelkiem, bardzo
przyjaznym i spokojnym.
Przebywa³ z osob¹ starsz¹, bardzo lubi dzieci, uwielbia byæ
g³askany, jest bardzo pos³uszny.
Piesek têskni za swoim panem. Waruje pod zamkniêtymi
drzwiami nie rozumiej¹c dlaczego nikt nie otwiera drzwi.
Smutne oczy, spuszczony ³eb, podkulony ogon mówi¹ same
za siebie – pies jest zrozpaczony i potrzebuje opiekuna. Czy
znajdzie siê ktoœ, kto pomo¿e mu zapomnieæ o têsknocie?

Kontakt - 608-029-858
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Rowerowy
ambasador
Na pocz¹tku sierpnia wizytê w Urzêdzie Miejskim z³o¿y³ bardzo niezwyk³y i charyzmatyczny cz³owiek.
Boles³aw Osipik – bo o nim mowa – jest rowerowym ambasadorem Jeleniej Góry. 60.letni
pasjonat jazdy na bicyklu przejecha³ w swoim
¿yciu ju¿ ponad 300 000 kilometrów. Na ten
imponuj¹cy wynik sk³ada siê trzykrotne przebycie Polski wzd³u¿ i wszerz, a tak¿e podró¿e po takich krajach, jak Czechy,
Niemcy, S³owacja, Belgia, Holandia i Austria.
To jednak nie wszystkie dokonania pana Boles³awa. W latach osiemdziesi¹tych wspólnie z bratem bliŸniakiem Mieczys³awem przejechali po 41 135
kilometrów na Komarze 3, odwiedzaj¹c ró¿ne zak¹tki Polski, a tak¿e – wówczas jeszcze - ZSRR i Czechos³owacjê, Rumuniê, Wêgry oraz Niemcy.
W trakcie wszystkich swoich wypraw pan Boles³aw prowadzi szczegó³owe
dzienniki, które z jednej strony s¹ dokumentacj¹ jego dokonañ, a z drugiej,
dziêki licznym wpisom, notatkom i zdjêciom mog¹ s³u¿yæ za bardzo ciekawy album z podró¿y.
Niecodzienn¹ pasjê bohater tekstu wykorzystuje do promocji swojego miasta. 80 z 300 tysiêcy kilometrów przejechane zosta³o w ramach promocji
Jeleniej Góry. Pan Boles³aw rozs³awia³ swoje miasto przemierzaj¹c m.in.
Rivierê Olimpijsk¹.
Oprócz tego, zajmuje siê tak¿e organizacj¹ wystaw, wycieczek, rajdów
rowerowych, aktywnie walczy o œcie¿ki rowerowe oraz o poci¹gi z transportem rowerowym, wspó³pracuje z programami “Bezpieczna droga”
i “Bezpieczne wakacje”.
Bardzo mi³o by³o nam goœciæ pana Boles³awa. ¯yczymy kolejnych 300
tysiêcy kilometrów!
£.D.

Na szczycie
W dwudziestej edycji popularnej
w œrodowisku kolarskim imprezie
Diallo UpHill Race Œnie¿ka wœród
setek uczestników znalaz³ siê
chojnowianin Pawe³ Wróbel.
Wieloletni mi³oœnik jednoœladów
nosi³ siê z zamiarem startu od
ubieg³ego roku.
- Pokonujê setki kilometrów na
rowerze, ale wjazd na najwy¿szy
szczyt Karkonoszy (1602 m
n.p.m), to nowe wyzwanie –
wyjaœnia gazecie P. Wróbel. – Chcia³em siê sprawdziæ – w³asne si³y
i swoje umiejêtnoœci na tle innych.
Sprawdzian nie by³ ³atwy. Mimo, ¿e kondycja naszego zawodnika jest
bez zarzutu, to sprzêt na tego rodzaju imprezê pozostawia³ wiele do
¿yczenia.
- Rower turystyczny nie bardzo nadaje siê na jazdê po górach. Wychodz¹c jednak z za³o¿enia, ¿e „jak siê nie ma co siê lubi, to siê lubi
co siê ma” stan¹³em do rywalizacji z „wypasionymi” góralami. Niespe³na 14 kilometrow¹ trasê przejecha³em nie zsiadaj¹c z roweru.
Hamuj¹c przed obserwatorium meteorologicznym nie mia³em
zadyszki, ¿adnego specjalnie uci¹¿liwego zmêczenia, czu³em tylko
dumê.
Na szczyt pan Pawe³ wjecha³ jako 43. Zajê³o mu to godzinê, 47 minut
i 11 sekund. Odpocz¹³, nieco siê posili³, potem zjecha³ na dó³, odebra³ medal uczestnictwa, dyplom i pami¹tkow¹ koszulkê, wsiad³ na
swój turystyczny rower i popeda³owa³ jeszcze 80 km - do Chojnowa!
eg
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Wyniki, wyniki, wyniki
Z niecierpliwoœci¹ wszyscy oczekiwali na rozpoczêcie nowego sezonu pi³karskiego. Tym razem nasza
dru¿yna rozpoczyna rozgrywki w realiach ligi okrêgowej pod okiem doœwiadczonego zawodnikaszkoleniowca – Marcina Rabandy.
Przed zwyciêskim meczem inauguracyjnym z Orl¹
W¹sosz na wyjeŸdzie 1:0 – rozegrano trzy mecze
sparingowe. Dwa z nich z legnickimi dru¿ynami
odby³y siê na boisku treningowym przy MOKSiR.
KS Chojnowianka Chojnów – Konfeks Legnica 1:3
KS Chojnowianka Chojnów – MiedŸ II Legnica 2:2
Potem mia³ miejsce wyjazd do Leœnej Góry.
Z tamtejsz¹ dru¿yn¹, która wystêpuje w A klasie,
nasi pi³karze wygrali 6:2.
pm

III Samochodowy Rajd SIMP
Chojnów 2010
Ko³o Terenowe SIMP
w Chojnowie ju¿ po raz trzeci
zorganizowa³o Rajd Samochodowy. Przygotowaniem
imprezy zaj¹³ siê Zbigniew
Metanowski i Micha³ Berezowski. Do uczestnictwa
w Rajdzie zg³osi³o siê 26
ekip, ostatecznie w dniu rajdu stawi³y siê 22 ekipy.
Rajd zosta³ przygotowany dwuetapowo: w pierwszym etapie
uczestnicy musieli zmagaæ siê z manewrami na placu; wjazd
ty³em do gara¿u, wjazd ty³em w zatoczkê, dojazd ty³em i przodem do przeszkody oraz przejazd miêdzy pacho³kami z jajkiem
na ³y¿ce w okreœlonym czasie.

II etap rajdu obejmowa³ ³¹cznie 33 zadania, 2 zadania na terenie
Chojnowa, m.in. w Muzeum Regionalnym, a pozosta³e rozlokowane zosta³y na terenie gminy Chojnów, Z³otoryja i Boles³awiec. Dodatkowo w trakcie rajdu uczestnicy musieli rozwi¹zaæ test z dziedziny mechaniki oraz wykazaæ siê du¿¹
spostrzegawczoœci¹ i zlokalizowaæ na trasie obiekty przedstawione na zdjêciach.
Trasa Rajdu liczy³a ok. 90 km, czas przeznaczony na przejechanie trasy to 3,5 godz. Meta Rajdu zlokalizowana zosta³a
tradycyjnie przy “Hubertówce” w Bia³ej k/Chojnowa, gdzie
przygotowano równie¿ imprezê integracyjn¹.
oprac. M.Z.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
] Sprzedam dom wybudowany w 2007 r.,
wszystkie media, 4 sypialnie, 2 ³azienki, salon
o pow. 38 m2, du¿a kuchnia, teren zagospodarowany, ogrodzony.
Wiadomoœæ: tel. 601-585-894.
] Sprzedam dom wolnostoj¹cy o pow.
120 m 2 + budynek gospodarczy do
zamieszkania o pow. 140 m 2 na dzia³ce
o pow. 76 arów w Dolinie Baryczy miêdzy
¯migrodem a Miliczem.
Wiadomoœæ: tel. 605-984-960.
] Sprzedam tanio dom w Go³aczowie w trakcie budowy, atrakcyjne miejsce, pow. dzia³ki
0,22 ha, zagospodarowana, woda, pr¹d,
w rozliczeniu mo¿e byæ mieszkanie.
Wiadomoœæ: tel. 515-153-061.
] Sprzedam dom wolnostoj¹cy o pow. 160m2
w Go³aczowie z poddaszem u¿ytkowym na
dzia³ce 11arowej, funkcjonalny uk³ad
pomieszczeñ, 3 sypialnie, salon z kuchni¹,
dwie ³azienki, pom. gospodarcze, kot³ownia,
gara¿. Wiadomoœæ: tel. 519-140-580 lub
76 81-88-294.
] Sprzedam nowy dom wolnostoj¹cy,
w stanie surowym, parterowy z poddaszem
u¿ytkowym o pow. u¿yt. 250m2, pow. dzia³ki
3,5ha, w okolicy Jaroszówki ko³o Chojnowa,
mo¿liwe przyjêcie mieszkania w rozliczeniu.
Wiadomoœæ: tel. 519-140-580 lub 76 81-88294.
] Sprzedam dom wolnostoj¹cy parterowy
w Go³aczowie w stanie deweloperskim o pow.
90m2 , 2 sypialnie, salon, kuchnia, ³azienka,
kot³ownia, cena: 250.000 z³. Wiadomoœæ:
tel. 519-140-580 lub 76 81-88-294.
] Sprzedam nowe mieszkanie w centrum,
ogrzewanie indywidualne, bezczynszowe.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

] Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa
o pow. 50 m2, po czêœciowym remoncie, centralne ogrzewanie wêglowe, cena 115 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-471-890.
] Sprzedam mieszkanie po generalnym remoncie wraz z wyposa¿eniem. Powierzchnia
63 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 725-857-821.
] Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze, 3 pokoje, pow. 63 m2, po remoncie,
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
ul. Sikorskiego. Wiadomoœæ: tel. 784-273-870
lub 696-258-626.
] Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
64 m2 w Legnicy.
Wiadomoœæ: tel. 663-986-059.
] Sprzedam mieszkanie bezczynszowe o pow.
65 m2 + 2 piwnice, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, po kapitalnym remoncie
w Legnicy, okolice PWSZ. Wiadomoœæ:
tel. 602-237-406.
] Sprzedam mieszkanie o pow. 28 m2, czêœ-

ciowo umeblowane wraz z zagrod¹ i dzia³k¹
5 ar w Osetnicy w blokach, cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 601-544-684.
] Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 50 m2, 2.pokojowe na I p.
w Lubinie w pobli¿u „Jamnika”, na kawalerkê
w Chojnowie w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 889-410-886 lub 787- 484-873.
] Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnoœciowe spó³dzielcze, o pow. 74,50 m2,
4 pokoje, kuchnia, osobno wc – ³azienka, IIIp.,
wymienione okna na PCV. Wiadomoœæ:
tel. 883-746-449 lub 504-111-326.

] Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
86 m2 – 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, co,
gara¿, strych, piwnica. Witków (6 km od
Chojnowa). Wiadomoœæ: tel. 668-621-460.

] Mieszkanie do wynajêcia na d³u¿szy okres –
3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka z wc i przedpokój, ul. D¹browskiego 18/7. Wiadomoœæ:
tel. 504-539-490.

] Sprzedam komfortowe mieszkanie o pow.
100 m 2 w bardzo dobrej dzielnicy.
Wiadomoœæ: tel. 604-725-847.
] Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m2, Ip.,
z balkonem, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie gazowe, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

] Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia
w Chojnowie lub okolicy. Wiadomoœæ: tel.
889-898-743.

] Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie o pow. 45 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wysoki parter, zadbane, s³oneczne,
w cenie meble kuchenne robione na wymiar.
Wiadomoœæ: tel. 691-966-408.
] Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
37 m2, Ip., atrakcyjna dzielnica. Wiadomoœæ:
tel. 605-376-171.
] Sprzedam mieszkanie w atrakcyjnej dzielnicy Chojnowa, 3 pokoje, kuchnia w kafelkach,
panelach, ³azienka w kafelkach, c.o. gazowe,
mieszkanie wyremontowane, do mieszkania
przynale¿y piwnica, komórka na strychu oraz
przydomowy ogródek.
Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.
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] Sprzedam lub wynajmê lokale u¿ytkowe
w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m2.
Cena 3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt o pow.
2800 m2 za 900.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.
] Lokal do wynajêcia w Chojnowie o pow.
40 m2 na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wiadomoœæ: tel. 661-257-991.
] Lokal do wynajêcia. Wiadomoœæ: tel.
607-572-383 lub 665-563-301.

Us³ugi
] Terapie manualne – masa¿ reiki, œwiecowanie, podstawowa pomoc psychologiczna,
profilaktyka uzale¿nieñ, od¿ywianie komórkowe – bioflawonoidy, wizyty w domu klienta. Wiadomoœæ: tel. 513-981-307.
] ŒPIEW na uroczystoœciach œlubnych solistka - sopran liryczny - Chojnów, Legnica
i okolice. Wiadomoœæ: 664-583-453, e-mail:
emu2001@wp.pl

Dzia³ki
] Dzia³ki budowlane w Chojnowie, atrakcyjna, wakacyjna cena. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.
] Sprzedam dzia³kê w Go³aczowie o pow.
28,5 ara. Wiadomoœæ: tel. 664-215-802.
] Sprzedam dzia³ki budowlane 12.arowe
w Konradówce, dojazd od szosy ChojnówGo³aczów. Wiadomoœæ: tel. 606-343-973 lub
500-094-028.
] Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.
] Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Jerzmanowicach o pow. 0,5 hektara, na
dzia³ce jest pr¹d i woda, dzia³ka po³o¿ona pod
lasem, mo¿liwoœæ podzia³u, cena 35 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186.
] Sprzedam dzia³ki budowlane 31 i 24 ary
(osobno lub w ca³oœci) w Konradówce, media
przy dzia³ce, dodatkowo do sprzedania przylegaj¹ca dzia³ka 12 arów (budynek mieszkalny
+ stodo³a). Wiadomoœæ: tel. 791-775-549.
] Sprzedam dzia³kê przy ul. Witosa.
Wiadomoœæ: tel. 602-197-254.
] Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie
o pow. 11 arów, atrakcyjna lokalizacja.
Wiadomoœæ: tel. 519-140-580 lub 76 81-88294.

Inne
] Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m 2 do
3600 m2, czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo
pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.
] Wydzier¿awiê 3,04 ha ziemi uprawnej
w Michowie. Wiadomoœæ: tel. 604-407-844.
] Kupiê tanio grunt rolny w gminie Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

Auto-moto

] Sprzedam stó³ do masa¿u, cena ok. 400 z³
oraz zlewozmywak metalowy dwukomorowy
z boczn¹ suszark¹ – 50 z³. Wiadomoœæ: tel.
663-593-100.

] Sprzedam samochód Peugeot Partner 1,9
diesel, blaszak, rok prod. 1998, stan dobry,
w ci¹g³ej eksploatacji, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-404-579.

] Wynajmê plac o pow. 30 arów pod
dzia³alnoœæ w Chojnowie, atrakcyjna lokalizacja przy trasie Chojnów – Lubin. Wiadomoœæ:
tel. 519-140-580 lub 76 81-88-294.

] Do wynajêcia lokal u¿ytkowy o pow. 70 m2
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 604-589-327.
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EKO-W
WÊGIELEK
– sk³ad opa³u
Telefon:

791-4
453-4
496

Optyk „SOCZEWKA”
Joanna Kamieñ
ul. Z³otoryjska 2

tel. 728 393 129
pn-pt 10.00 – 17.00
sob. 10.00 – 13.00

Badanie wzroku - 20 z³
przy z³o¿eniu zamówienia na okulary badanie gratis!

*
*
*

Okulary na recepty NFZ i prywatnie
Soczewki Bausch&Lomb; Johnson&Johnson
Okulary przeciws³oneczne
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Prawo i Sprawiedliwoœæ
Biuro Poselskie
pose³ Adam Lipiñski
tel. 607-162-313
76/ 854 84 84
Chojnów ul. Kolejowa 3
poniedzia³ek, czwartek godz. 17.00 - 18.00
15

Pó³ wieku razem
“Prawdziw¹ mi³oœæ poznaje siê nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania”
Robert Paule

Krystyna i Zygmunt
Borowiec

Stanis³awa i Stanis³aw
Janczyn

Maria i Zygmunt
Budakiewicz

Danuta i Eugeniusz Kuæko

Celestyna i Marian
Koleœnik

£ucja i Zygmunt Kupczyñscy

Krystyna i Zbigniew Rudziak

Helena i Piotr Œniegórscy

