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Pod Parasolem
Impreza dedykowana ciociom otwarta by³a naturalnie dla wszystkich. Kolory lata w Chojnowie  c.d. str. 16

"OdnaleŸæ siebie" 
Od 22 do 29 czerwca uczestnicy WTZ w Chojnowie

przebywali w Pogorzelicy w ramach programu 
"OdnaleŸæ siebie", etap I - Talasoterapia. 

Indianie i Kowboje to tematy niektórych zabaw, które odby³y siê w pierwszym
tygodniu wakacji w bibliotece.

W MOKSiR by³o tworzenie postaci i teatr cieni, a ca³oœæ
zwieñczy³a prezentacja krakowskiego teatru ART-RE.

Partnerzy na wystawie
"Partnerskie wizyty: Chojnów 2011 i Egelsbach 2012" - to tytu³ wystawy jak¹ 

6 lipca oficjalnie otwarto w Galerii M³odych.

Trzymamy kciuki
3 czerwca, w tajemnicy przed bliskimi, stanê³a przed

komisj¹ w precastingu do drugiej edycji 
"Got to dance. Tylko Taniec."Wakacje w mieœcie

Dwutygodnik  Samorz¹du TDwutygodnik  Samorz¹du Terer ytor ia lnego w Chojnowieytor ia lnego w Chojnowie
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Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U.  z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³  Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 06.07.2012 r. do 27.07.2012 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców,
znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
przy ul. Grunwaldzkiej 8 i ul. P. Skargi 14
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 7 lipca 2012 r. Nr 65/2012.
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 17.08.2012r.
2) w dniach od 10.07.2012 r. do 31.07.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 271/2 i czêœæ dzia³ki nr 271/4,
po³o¿onych przy ul. Grodzkiej w Chojnowie
(targowisko miejskie) - Zarz¹dzenie Nr 66/2012
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 lipca 2012 r.

Wizyta goœci z Niemiec
6. maja do naszego miasta przybyli goœcie 
z miasta partnerskiego Egelsbach. Ich wizyta
uœwietni³a otwarcie wystawy “Dwie wizyty”
zorganizowanej przez Chojnowskie Stowarzy-
szenie Miast Partnerskich i Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹.
Drugim celem wizyty by³o przekazanie darów
dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zostan¹
one przekazane potrzebuj¹cym. Dwudniowy
pobyt pozwoli³ na spotkania z przyjació³mi 

i spacer po Chojnowie. Goœciom podoba³y siê
zmiany, jakie nastêpuj¹ w naszym mieœcie. 
W niedzielê, po œniadaniu niemiecka delegacja
wyruszy³a w drogê powrotn¹ do Egelsbach. 

PUP informuje
Informujemy pracodawców, ¿e Urz¹d Pracy
posiada wolne œrodki finansowe na tworzenie
miejsc pracy dla osób bezrobotnych pow. 50
roku ¿ycia w ramach Programu specjalnego 
„Rynek pracy dla 50-latków”. Maksymalna
kwota refundacji kosztów wyposa¿enia lub
doposa¿enia stanowiska wynosi 19.000 z³ dla
jednej osoby bezrobotnej. Iloœæ miejsc ograniczona.
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Urzêdu Pracy w Chojnowie oraz telefonicznie
76 8188525 wew. 22.

Kolejne wydanie za miesi¹c
Redakcja Gazety Chojnowskiej udaje siê na
zas³u¿ony urlop. Najbli¿szy numer uka¿e siê
24 sierpnia. W tym czasie, w ka¿dy dzieñ roboczy,
do godz. 15 (w pi¹tki do 14.30), w redakcji
dy¿urowaæ bêd¹ sta¿yœci. Bez problemu zatem
mo¿na zleciæ emisjê og³oszenia czy reklamy.
Naszym Czytelnikom i sobie samym ¿yczymy
udanego wypoczynku. 

Dumny tkacz
Prace w Rynku zbli¿aj¹ siê do koñca. Jedno-
czeœnie z robotami przy wymianie nawierzchni
i nasadzeñ na rabatach, trwa proces tworzenia
oryginalnej fontanny, która swoj¹ form¹ ma
nawi¹zywaæ do chojnowskich tradycji. Za-
montowana w centralnym punkcie postaæ
przedstawiaæ bêdzie tkacza reprezentuj¹cego
wiod¹ce rzemios³o XIV wiecznego Chojnowa.
W centrum elipsy, na niewysokim postumen-
cie staæ bêdzie tkacz - 2,5 metrowa postaæ 
z br¹zu unosz¹ca i z dum¹ prezentuj¹ca swój
wyrób, pracê i tradycjê. Tkaninê rozk³ada na
lewym wyprostowanym przedramieniu, 
w prawej rêce trzyma czó³enko tkackie -
(najbardziej charakterystyczny dla tego
rzemios³a przedmiot). Podniesiona i prezen-
towana tkanina ”sp³ywa” pod nogi swego
twórcy, aby spiralnie otoczyæ go i za nim
zanurzyæ siê na powrót w wodzie - nurcie
historii. 
Oprócz zaplanowanych tryskaczy w niecce
fontanny, które ju¿ teraz efektownie siê

prezentuj¹, woda doprowadzona bêdzie na
górn¹ powierzchniê lewego ramienia tkacza,
tak, aby delikatnie sp³ywaj¹ca woda o¿ywia³a

wraz z gr¹ œwiat³a powierzchniê prezen-
towanej tkaniny. Tkanina rzeŸbiona jest tak,
by sp³ywaj¹ca po niej woda nie wyp³ywa³a 
z niej bez³adnie lecz utrzymywa³a swój
delikatny nurt wraz z jej biegiem. Stworz¹ siê
wtedy dwa strumienie wpadaj¹ce do fontan-
ny po tkaninie z dwóch stron. Ma to dawaæ
tak¿e wymowê symboliczn¹, gdzie tkanina
jako wyrób, zawód, rzemios³o dawa³a ¿ycie
(sp³ywaj¹ca woda), zapewniaj¹c godn¹
egzystencjê swoim twórcom i miastu (wyci¹g
z projektu technicznego). 
Tkacz stanie w centralnym miejscu fontanny
prawdopodobnie pod koniec sierpnia. 



Œwiêto Policji w Chojnowie
24 lipca, Chojnów goœciæ bêdzie uczestników uroczystoœci 

zwi¹zanych z obchodami Œwiêta Policji.
O godzinie 11.00 w koœciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a odprawiona zostanie

Msza œw., po niej, w centrum miasta w Rynku przebiegaæ bêd¹ uroczystoœci g³ówne.
Tego dnia, w obecnoœci m.in. komendanta wojewódzkiego policji i komendanta

miejskiego ponad 100 policjantów pe³ni¹cych s³u¿bê w powiecie legnickim 
otrzyma resortowe odznaczenia pañstwowe, mianowania na wy¿sze stopnie

s³u¿bowe oraz nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie. 
Obchodom towarzyszyæ bêdzie kampania honorowa z Legnicy, orkiestra policyj-
na z Wroc³awia oraz zaproszeni goœcie. Wœród nich w³adze samorz¹dowe oraz

przedstawiciele prokuratury i s¹du.

Serdecznie zapraszamy tak¿e mieszkañców. 

To pierwsza tego typu uroczystoœæ w naszym mieœcie
i pierwsza w odnowionym Rynku.
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ZAPRASZAMY!

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie.
Przez nieruchomoœæ oznaczon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury
technicznej (telekomunikacyjna). Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze
energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej przez dzia³kê swobodny do
niej dostêp  w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieæ uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym
zakresie i na na w³asny koszt.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
24 lipca 2012 r. o godz. 12.00 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 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski 

w Chojnowie pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 18 lipca 2012 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 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 
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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 520,00 z³ - dot. dz. nr 340/5 
i 390,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej 
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 1386440000000 1490620000020
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 26 paŸ-dzier-
nika  2011 r., drugi 19 kwietnia 2012 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 telefonicz-
nie 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.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

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

W Muzeum Regionalnym, do koñca sierpnia ogl¹daæ mo¿na
wystawê czasow¹ “Janina Bo¿ena Aleksy. Polskie
Madonny koronowane”. 
15.08 zapraszamy na kolejny festyn miejski (szczegó³y na
plakatach).
31.08. Parasol organizuje kolejn¹ edycjê Turnieju Tañca
i Œpiewu dla podopiecznych DPS z naszego regionu.
Gwiazd¹ imprezy bêdzie Halina Kunicka.

Kalendarz imprez - sierpieñ

OG£OSZENIE S¥DU
„W S¹dzie Rejonowym w Z³otoryi I Wydziale Cywilnym toczy
siê postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie
Laliæ z domu Wolna c. Boles³awa i Janiny, urodzonej
18.06.1951r. w ¯arkowo Æukarica (SERBIA), ostatnio stale
zamieszka³ej w Belgradzie przy ul. Jablaniæka 51. W sk³ad
spadku wchodzi udzia³ 1/6 czêœci nieruchomoœci po³o¿onej
w Œwierzawie o pow. 0,16,19 ha, dzia³ki nr 318, dla której
to nieruchomoœci S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ nr 30120. Wzywa siê wszystkich zainteresowanych,
aby w terminie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia zg³osili i udo-
wodnili nabycie spadku, gdy¿ w przeciwnym razie mog¹
byæ pominiêci w postawieniu o stwierdzenie nabycia spadku”.
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Wakacje  w  mieœcie
Biblioteczne atrakcje 

- zero nudy na wakacje

Indianie i kowboje to tematy niektórych zabaw,
które odby³y siê w pierwszym tygodniu wakacji
w naszej bibliotece. W ci¹gu kilku dni zapoz-
naliœmy siê z indiañskimi i kowbojskimi zwy-
czajami, po¿ywieniem i ubiorem. Poznaliœmy
znaczenie kilku gestów indiañskich oraz jak
smakuje sok z kaktusa, ulubiony napój kowboi.
Wymyœlenie indiañskiego imienia, wykona-
nie pióropusza i plemiennego totemu, jak rów-
nie¿ dzikiego mustanga, dostarczy³o dzieciom
wielu wra¿eñ. Sprawdzenie i nabycie nowych
umiejêtnoœci m.in. w zabawach zrêcznoœcio-
wych takich jak: ”Biegn¹ce konie”, „Tropienie
po œladach”, „Indianin jest odwa¿ny”, „Wyœcigi
plemion”, ”Rzut podkow¹ do celu”, ”Poszu-
kiwanie z³ota” zwieñczone zosta³o pasowa-
niem na indiañskich wojowników i dzielnych
kowboi. Na zakoñczenie pierwszego etapu
naszych wakacyjnych zajêæ zaprosiliœmy
wszystkie dzieci, i nie tylko, na przedstawienie

teatralne sk³adaj¹ce siê z kilku historyjek 
o niesfornej „Pchle Szachrajce”. Inscenizacja
charakteryzowa³a siê ciekaw¹, kolorow¹
scenografi¹ oraz dobrym aktorstwem Anny
Chojnackiej i Joanny Szerel. Do zobaczenia
ju¿ w sierpniu. Zapraszamy!

Kulturalnie, sportowo
i rekreacyjnie

Niemal ca³y tegoroczny lipiec wype³niaj¹ naj-
m³odszym chojnowianom zajêcia proponowane
przez Miejski Oœrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji. Po tygodniu pierwszym, w zamyœle
organizatorów s³u¿¹cym integracji uczestni-
ków, a wype³nionym dzia³aniami plastyczny-
mi, tanecznymi i ruchowymi, w tygodniu kolej-
nym nadszed³ czas na zajêcia teatralne. By³o 
i tworzenie postaci, i teatr cieni, a ca³oœæ zwieñ-
czy³a prezentacja “Kozuchy k³amczuchy” 
w wykonaniu krakowskiego teatru ART-RE. 
W tygodniu trzecim uczestnicy wakacji z MOKSiR
próbuj¹ tworzyæ animowane filmy. Zwieñcze-
niem tego tygodnia by³o spotkanie z teatrem
ART-RE i jego spektaklem pt. “Kwiat paproci”.

WAKACJE Z MOKSiR 2012
dla najm³odszych - choæ nie tylko...

***
21.07.2012 – godz. 17.00 – festyn wakacyjny*

26.07.2012 – godz. 10.00 – Piknik wakacyjny 
w MOKSiR /we wspó³pracy 
ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich/*

***
Tydzieñ IV (zajêcia plastyczne, taneczne, 

sportowo-rekreacyjne)

30.07.2012 - godz.10.00.-12.00 – Papierowy zawrót g³owy;
Taneczny aerobik 
31.07.2012 - godz.10.00.-12.00 - Coœ z niczego; Taneczny aerobik
01.08.2012 - godz.10.00.-12.00 - PI£KARZYKI z niespodziank¹
02.08.2012 - godz.10.00.-12.00 - GWASZE; Taneczny aerobik
03.08.2012 -godz.10.00.-12.00 - dyskoteka dla dzieci

***
15.08.2012 - godz. 17.00 - festyn wakacyjny*
___________
* impreza nie tylko dla dzieci - zapraszamy te¿ doros³ych
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Pod Parasolem
Pod Parasolem - ci¹gn¹c dalej symbolami - jest jak u cioci – bez-
piecznie i przyjemnie. £¹cz¹c te dwie metafory mamy oryginalny
festyn zorganizowany przez Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-
Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol” pod has³em „Miêdzynaro-
dowy Dzieñ Cioci”. Takie œwiêto, ukonstytuowane przez pracow-
ników Parasola, odby³o siê 14 lipca na terenie oœrodka. 
Impreza dedykowana ciociom otwarta by³a naturalnie dla wszyst-
kich. I wszyscy, którzy tego pochmurnego, ch³odnego dnia odpo-
wiedzieli na zaproszenie mieli do wyboru wiele atrakcji.
W prowizorycznym salonie kosmetycznym mo¿na by³o „wyrów-
naæ szanse” i poddaæ siê profesjonalnemu makija¿owi. Tu¿ obok

punkt poradniczy stylistki doradzaj¹cej w co i jak siê nosiæ, 
a wczeœniej stolik firmy Oriflame oferuj¹cej szeroki wachlarz kos-
metyków i darmow¹ pielêgnacjê d³oni. To wszystko z myœl¹ 
o estetycznym, zdrowym i poci¹gaj¹cym wygl¹dzie (wbrew pozo-
rom nie tylko pañ). 
Dla bardziej praktycznych i racjonalnych konsultacje bankowe
PKO BP. Uruchomiono tu tak¿e punkt, gdzie mo¿na by³o wpisaæ
siê do rejestru dawców szpiku. 
Najm³odszym przygotowano mini plac zabaw i konkurs plastycz-
ny pt. „Portret mojej cioci”. 

Czêœæ artystyczn¹, bez której ¿aden festyn nie ma racji bytu,
wype³niono muzyk¹ ró¿nego gatunku. Jako pierwsza na scenie
pojawi³a siê chojnowianka Danuta Leonhart. Po niej pierwsi goœ-
cie z zewn¹trz - zespó³ Scoffers. Wroc³awski kwartet przywita³
oryginalnym brzmieniem. Po³¹czenie skrzypiec, gitary i efektów
disc jockey’a wykonawcy nazywaj¹ elektroniczn¹ alternatyw¹.
Charakterystyczny g³os m³odej wokalistki nadaje tej muzyce spe-

cyficznego brzmienia. Utwory byæ mo¿e ma³o festynowe, ale nam
s³ucha³o ich siê z ogromn¹ przyjemnoœci¹.
Festynowo z pewnoœci¹ by³o przy wtórze kolejnych wykonawców

– hip-hopowej grupy pod nazw¹ „Letni Chamski Podryw”, która
rozrusza³a publicznoœæ i discopolowej „Extazy” koñcz¹cej sobot-
ni¹ imprezê.

Dope³nieniem by³a gastronomia – ciasta, desery, grilowane
kie³baski, kaszanki, bigos, napoje zimne i gor¹ce, itp. Brakowa³o
tylko przychylnoœci aury, która wielu zatrzyma³a w domu, a tych,
którzy zdecydowali siê œwiêtowaæ Dzieñ Cioci, a to spryskiwa³a
deszczem, a to owiewa³a ch³odem, na krótko i rzadko smagaj¹c
s³onkiem.
Có¿, Chojnów w tym roku nie ma szczêœcia do festynowej
pogody. Ale to nie koniec plenerowych imprez tego lata, jest
zatem nadzieja, ¿e nam jeszcze s³onko zaœwieci…
Zapraszamy na miejski festyn 21 lipca do Parku Œródmiejskiego
(szczegó³y na plakatach).

eg



13czerwca Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska „BHPE” S.C.
Pawe³&Ryszard Pacu³a zosta³a wyró¿niona Dolnoœl¹skim

Certyfikatem Gospodarczym. Wrêczenie certyfikatu odby³o siê na uroczystej
Gali w Muzeum Narodowym we Wroc³awiu. DCG jest regionalnym
certyfikatem wiarygodnoœci i jakoœci gospodarczej przyznawanym
przedsiêbiorstwom i produktom przez województwo dolnoœl¹skie.
Wyró¿nienie to sprawia, i¿ firmy przyczyniaj¹ siê do rozwoju regionu
poprzez tworzenie rynku pracy a tak¿e stanowi¹ wizytówkê jakoœci,
innowacyjnoœci, nowoczesnoœci i solidnoœci pracy. 

To nie pierwsze wyró¿nienie dzia³aj¹cej od niemal 20 lat chojnow-
skiej firmy. 
Agencja mo¿e pochwaliæ siê licznymi certyfikatami potwierdzaj¹cymi
kompetencje pracowników - ten szczególnie wa¿ny to nadany przez
CIOP-PIB certyfikat eksperta ds. BHP oraz Akredytacja nadana przez
CIOP-PIB jako Regionalny Oœrodek bhp na terenie województwa dol-
noœl¹skiego. Agencja posiada równie¿ Certyfikat uznania kompetencji
jednostki edukacyjnej nadany przez CIOP-PIB w Warszawie oraz
Akredytacjê PCA Laboratorium Higieny Pracy.
Do presti¿owych nagród zdobytych przez Agencjê nale¿¹ tak¿e dwa
wyró¿nienia przyznawane w otwartych konkursach organizowanych
dla ma³ych i œrednich firm przez Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ.

Jaki te nagrody maj¹ wp³yw na dzia³alnoœæ firmy? Co znacz¹ dla jej
pracowników? Czym s¹ dla klientów?

- Nasza Agencja œwiadczy kompleksow¹ obs³ugê  dla ponad 120 firm
z terenu Dolnego Œl¹ska, w tym tak¿e dla tych z kapita³em zagranicznym
- wyjaœnia Pawe³ Pacu³a, wspó³w³aœciciel. - Certyfikaty stanowi¹
ocenê profesjonalizmu naszej pracy, wysokiej jakoœci us³ug, s¹ po-
twierdzeniem rozwoju firmy i jej pracowników. Podnosz¹ wiarygod-
noœæ i presti¿, a to przek³ada siê na dzia³alnoœæ firmy oraz buduje
nasz¹ pozycjê na rynku. Akredytacje oraz ró¿nego rodzaju Certyfikaty
s¹ dowodem i¿ firma jest transparentna i przejrzysta, ¿e mo¿na nam
zaufaæ oraz planowaæ wspó³pracê na d³ugie lata. 

- Jesteœmy jedyn¹ firm¹ w województwie z tak szerokim wachlarzem
us³ug w tej bran¿y - dodaje Ryszard Pacu³a - Akredytacja czyli najwy¿sze
uznanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Pañstwowy Instytut 

Badawczy w Warszawie, Certyfikat eksperta ds. BHP, wyró¿nienia
Zwi¹zku Pracodawców Polska MiedŸ i inne potwierdzaj¹ profesjonalizm
kadry, kompetencje jednostki w zakresie oferowanych us³ug medycznych
i szkoleniowych.

Na obecny sukces Agencji z³o¿y³a siê marketingowa œwiadomoœæ
w³aœcicieli, którzy wci¹¿ inwestuj¹ w rozwój. Dotyczy to zarówno
samej placówki jak i ludzi. W³aœciciele od lat stwarzaj¹ swoim pra-
cownikom mo¿liwoœci dokszta³cania, podnoszenia kwalifikacji, kon-
tynuowania edukacji, które w 100% finansuj¹. Owocuje to kolejnymi
certyfikatami kompetencji, a co za tym idzie, wzrostem jakoœci œwiad-
czonych us³ug. 

„BHPE” Pawe³&Ryszard Pacu³a nie potrzebuje wizualnej reklamy.
Kolejni kontrahenci trafiaj¹ tu za spraw¹ rekomendacji obecnych
klientów Agencji. Na to powodzenie pracowano latami. Dobr¹ markê
firmy wykreowali doskonali zarz¹dcy (w³aœciciele), nastawiona na
ci¹g³y progres za³oga i oczywiœcie zadowoleni us³ugobiorcy. 

Agencja stawia na rozwój, szczególnie swoich pracowników. I jak
dowodzi - to najlepsza biznesowa inwestycja. 

eg

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 14/7706

Rozwój - najlepsza inwestycja

*********
Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska BHPE powsta³a w 1993 r.

Swoj¹ dzia³alnoœci¹ w przewa¿aj¹cej mierze obejmuje teren województwa

dolnoœl¹skiego. Podstawow¹ koncepcj¹ jej funkcjonowania jest kom-

pleksowa obs³uga podmiotów gospodarczych w zakresach bezpieczeñstwa

i higieny pracy, ochrony œrodowiska, pomiarów czynników szkodliwych

dla zdrowia, profilaktycznych badañ lekarskich, zagadnieñ zwi¹za-

nych z bezpieczeñstwem po¿arowym oraz szkoleñ.

Fundamentalnymi elementami powy¿szej koncepcji jest przede wszystkim

najwy¿sza jakoœæ œwiadczonych us³ug, systematyczne podnoszenie

wymogów kwalifikacyjnych pracowników Agencji, rozwój pod k¹tem

zdolnoœci do œwiadczenia kompleksowych us³ug w zakresie prowadzonej

dzia³alnoœci oraz w innych obszarach, stosownie do popytu.

Efektem realizacji ww. zadañ jest wszechstronny rozwój Agencji. 

W firmie miêdzy innymi dzia³a Laboratorium Higieny Pracy,

Przychodnia Medycyny Pracy, doradztwo techniczne w zakresie bhp

i systemu oceny maszyn, bezp³atne dla kontrahentów Agencji doradztwo

z zakresu prawa pracy, a tak¿e us³ugi w realizacji obowi¹zków pra-

codawców w zakresie ochrony œrodowiska i ppo¿.
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Mieszkanka naszego miasta – El¿bieta K³ap-
ciñska – przewodnicz¹ca Chojnowskiego
Stowarzyszenia Miast Partnerskich i cz³onek
niemieckiego Frauen auf dem Weg nach
Europa, trzykrotnie ju¿ goœci³a w Europar-
lamencie. Wycieczki nie mia³y wy³¹cznie
turystycznego charakteru. Spotkania z euro-
deputowanymi, jak twierdzi pani Ela, to nieco-
dzienna okazja do przekazania politykom pro-
blemów, z jakimi na co dzieñ borykaj¹ siê
zwykli obywatele. 

11 czerwca kolejny raz pojecha³am do Strasburga. Tym razem towarzyszy³ mi syn Ryszard.
To miasto zawsze mnie fascynuje. Historia styka siê tu z nowoczesnoœci¹. Stara Europa z no-
w¹. Strasburg, jako metropolia liczy ok. 400 tys. mieszkañców. Du¿e wra¿enie na zwiedza-
j¹cych robi stara czêœæ miasta. Urokliwe kamieniczki z “muru pruskiego”, bogato ozdobione
kwiatami, musz¹ urzec ka¿dego. Architektura Strasburga jest œciœle zwi¹zana z jego histori¹:
gdy miasto nale¿a³o do Francji dominowa³ styl charakterystyczny dla budownictwa francus-
kiego, gdy Strasburg nale¿a³ do Niemiec, powstawa³y tzw. “Wilhelmiñskie dzielnice”, cha-
rakteryzuj¹ce siê ciê¿k¹, monumentaln¹ zabudow¹. Jednym z symboli Strasurga, jest pomnik
Matki Alzacji op³akuj¹cej œmieræ dwóch swoich synów poleg³ych na wojnie. Obaj synowie s¹
nadzy. Gdyby byli ubrani, jeden mia³by mundur francuski, drugi niemiecki uniform. Tak
skomplikowane by³y losy Strasburga i Alzacji.

Ciekawym miejscem dla zwiedzaj¹cych jest dzielni-
ca, w której znajduje siê Europarlament. Tutaj do-
minuje nowoczesnoœæ. Budynek Europarlamentu
sprawia wra¿enie, jakby by³ niedokoñczony. Jest
symbolem tego, ¿e Unia Europejska nie jest zam-
kniêta, ¿e mog¹ do niej przyst¹piæ nowi cz³onkowie.
Podczas pobytu na sali plenarnej i tym razem, jak
przy poprzednich pobytach, na sali by³o zaledwie
kilkudziesiêciu pos³ów (a jest ich oko³o 740).
Jako cz³onek niemieckiego stowarzyszenia “Frauen

auf dem Weg nach Europa” trzykrotnie wyje¿d¿a³am na zaproszenie niemieckich Eurodepu-
towanych. Zawsze zastanawiam siê, jak to jest, ¿e niemieccy europos³owie zapraszaj¹ cz³on-
ków stowarzyszeñ ze “swego terenu”, a nie czyni¹ tego polscy eurodeputowani. Mo¿e kiedyœ
i u nas stowarzyszenia siê tego doczekaj¹ i ich cz³onkowie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia
Strasburga oraz przez jakiœ czas uczestniczenia w obradach Europarlamentu, a tak¿e dys-
kusji z pos³em o aktualnych problemach wystêpuj¹cych w UE. Ja mia³am tê mo¿liwoœæ.
Mia³am te¿ szansê spotkania z europos³ami. Wykorzysta³am j¹ na rozmowê, której g³ównym
tematem by³a buduj¹ca i jednocz¹ca rola Unii Europejskiej. Moim zdaniem, to jedna z naj-
lepszych rzeczy, jakie mog³y siê Europie przytrafiæ. Wspólne dzia³ania, solidarnoœæ narodów,
ich integracja zapewniaj¹ pokój i rozwój, buduj¹c tym samym kontynentaln¹, siln¹ dynastiê.

Przez jeden tydzieñ w miesi¹cu œci¹gaj¹ z Brukseli do Strasburga europos³owie, ich asystenci
i wspó³pracownicy, aby uczestniczyæ w obradach Europarlamentu. W tym te¿ czasie przyje¿-
d¿aj¹ do Strasburga niezliczone wycieczki (niektóre na zaproszenie swoich europos³ów), ¿eby
pos³uchaæ debaty, zwiedziæ budynek Europarlamentu, spotkaæ siê ze swoim pos³em, a przy
okazji zwiedziæ to piêkne miasto, zadumaæ siê nad losem w przepiêknej katedrze lub pomyœleæ
o przemijaniu ludzkiego ¿ycia przy zegarze astronomicznym. Strasburg wart jest tego, ¿eby
tam wróciæ. 

wys³ucha³a eg

Od 22 do 29 czerwca uczestnicy WTZ w Chojnowie
wraz z opiekunami przebywali w Pogorzelicy w ra-
mach programu “OdnaleŸæ siebie”, etap I -
Talasoterapia. Podczas tygodniowego pobytu nad
morzem, oprócz s³onecznego odpoczynku na pla¿y,
uczestnicy zwiedzili Ko³obrzeg (m.in: port, starówkê 
i ratusz, Muzeum Orê¿a Wojska Polskiego), a tak¿e
Miêdzyzdroje (Gabinet Figur Woskowych, Alejê
gwiazd, molo). Uczestnicy wziêli tak¿e udzia³ w wy-
jeŸdzie do Niechorza, gdzie mieli okazjê zwiedziæ
latarniê morsk¹. W ramach
naszego wypoczynku zorga-
nizowane zosta³o tak¿e
ognisko oraz uroczysta kola-
cja z zabaw¹ taneczn¹.
Wypoczynek nad morzem
by³ bardzo udany i dostar-
czy³ wszystkim wielu pozy-
tywnych wra¿eñ.

***
Byæ dobrym jest ³atwo
trzeba tylko chcieæ;
pomagaæ innym ludziom.
Otwarte dla nich serce mieæ.

Sk³adamy serdeczne
podziêkowania panu
Andrzejowi Pyrzowi 
i pani Monice Toma-
sik za zorganizowanie
turnusu wypoczynko-
wego w Pogorzelicy.
Dziêkujemy za wspa-
nia³e wycieczki i czyn-

ny wypoczynek, za wszystkie dobro jakie otrzymal-
iœmy podczas turnusu.

Uczestnicy WTZ wraz z opiekunami.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepe³nospraw-
nych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê” sk³ada
serdeczne podziêkowania sponsorom II Regio-
nalnego Festiwalu Karaoke dla Osób Niepe³no-
sprawnych.
Sponsorzy:
Tadeusz Kret – KRET I SPÓ£KA, Chojnów ul.
Fabryczna; MEDIA MARKT LEGNICA ul. Choj-
nowska – Zbigniew Sieciñski; Ryszard i Pawe³
Pacu³a – AGENCJA OCHRONY PRACY I ŒRO-
DOWISKA BHPE S.C.;Galeria Gwarna Legnica
– ul. Z³otoryjska 30; Gminna Biblioteka Publicz-
na w Krzywej; Helena i S³awomir Laskowscy -
Sklep Mega w Chojnowie; Bogus³awa i Stanis³aw

Kryszczuk; PORTAL – chojnow.pl; PZINR – 
p. Teresa Kamiñska; KOPALNIA KRUSZYW
ROKITKI – p. Daniel Wolski; p. Piotr Ficek; 
p. Bogdan Styrkowiec; p. Grzegorz Rudziak; 
p. Mieczys³aw Wróblewski; p. Katarzyna Lisow-
ska; p. Jerzy Ruta – PRZEDSIÊBIORSTWO
HANDLOWE AHA II; OVB Karolina Koz³ows-
ka; Przedsiêbiorstwo Handlowo – Us³ugowe
PAP- ART, Legnica ul. Z³otoryjska; Cukiernia
„Balinka” Ryszard Tabor – Jawor; Dom Han-
dlowy HAGA S.C. Marian Rubik; Czes³aw Szy-
mañski; Piekarnia”Kupczyk” Chojnów oraz
wielu anonimowych sponsorów

Wizyta  w  Europarlamencie

DDzziiêêkkuujjeemmyy

“OdnaleŸæ  siebie”  
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Pocz¹tkiem lutego Dolnoœl¹ska Biblioteka
Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego og³osi³a
ciekawy konkurs literacki - „Moja pierwsza praca
zawodowa - wspomnienia dolnoœl¹skich seniorów”.
Zaproszenie do konkursu dotyczy³o osób w wieku
minimum 50 lat, a jego celem by³o poznanie
Dolnego Œl¹ska w minionych dekadach poprzez
wspomnienia seniorów. 
Na to zaproszenie odpowiedzia³ m.in. Jaros³aw
Macewicz - chojnowianin, którego praca zosta³a
wyró¿niona w tym konkursie.
- Od 5 lat nale¿ê do Chojnowskiego Klubu Literac-
kiego - wyjaœnia J. Macewicz. - Prowadz¹cy zajê-
cia Tadeusz Sznerch zawsze zachêca³ nas do anga-
¿owania siê w tego typu przedsiêwziêcia, by próbo-
waæ swoich si³, poznawaæ twórczoœæ innych, zdo-
bywaæ kolejne doœwiadczenia. Spróbowa³em zatem
i pierwszy raz ocenie podda³em swoj¹ prozê. 

Tekst wyp³yn¹³ spod jego pióra szybko, d³u¿ej
natomiast trwa³o kompletowanie dokumentacji
fotograficznej. Pan Jarek umyœli³ sobie, ¿e swoj¹
opowieœæ zilustruje zmieniaj¹cym siê na
przestrzeni 136 lat chojnowskim Rynkiem. Trzy
miesi¹ce poszukiwañ zaowocowa³y cenn¹ doku-
mentacj¹ przedstawiaj¹c¹ centrum miasta co
dziesiêæ lat pocz¹wszy od 1874 roku. 
- Te materia³y pozyska³em z naszego muzeum, siê-
ga³em do Internetu, czêœæ pochodzi z prywatnych
kolekcji pasjonatów fotografii i naszego miasta.
Korzystaj¹c z okazji pragnê gor¹co podziêkowaæ
wszystkim, którzy wspierali mnie w tych poszuki-
waniach, udostêpniali zbiory b¹dŸ nadawali kie-
runek poszukiwañ. Jestem im wszystkim niezmier-
nie wdziêczny. 
Jaros³aw Macewicz nie znalaz³ siê w gronie trzech
nagrodzonych autorów. Zas³u¿y³ jednak na wyró¿nie-
nie. Jego opowiadanie ukaza³o siê w specjalnej kon-
kursowej publikacji zawieraj¹cej najciekawsze prace. 
Opowiadanie chojnowianina przynios³o mu nie tylko
satysfakcjê i nagrodê, ale sta³o siê tak¿e znacz¹c¹ dla
naszego miasta i Dolnego Œl¹ska fotograficzn¹
dokumentacj¹.
Z publikacj¹ Dolnoœl¹skiego Salonu Wydawni-
czego Silesiana z tekstem naszego mieszkañca oraz
albumem fotograficznym zapoznaæ mo¿na siê 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

eg

Trzymamy kciuki
Pasja z definicji, to hobby, które sprawia nam wielk¹ przyjemnoœæ 
i mobilizuje nas do dzia³ania, poszerzania horyzontów. Pasja, to tak¿e
fragmenty  opowiadaj¹ce o mêce Pañskiej 
Pasja 19.letniej chojnowianki Gabrieli Zenki, ³¹czy obie te definicje
tworz¹c g³êbsze znaczenie tego, dla wielu, banalnego s³owa. Taniec,
który do niedawna by³ radoœci¹, odskoczni¹ i codziennoœci¹ dla
Gabrysi, dziœ jest dla niej (jak pisze na swoim blogu) …to piêkno duszy..
to piêkno wywodz¹ce siê z pojednania cia³a cz³owieka jego ruchu 
z muzyk¹, której w ca³oœci siê oddaje... to wolnoœæ, mi³oœæ i po-
dziêkowanie...
Chora na stwardnienie rozsiane dziewiêtnastolatka wraz z parali¿uj¹c¹
diagnoz¹ doœwiadczy³a emocji, których zapewne w innych okolicznoœ-
ciach by nie odkry³a. 
Rozpoznanie, zmagania z chorob¹, œwiadomoœæ pog³êbiaj¹cych siê
dolegliwoœci wyzwoli³y w niej niezwyk³¹ chêæ stawiania sobie nowych
wyzwañ, samorealizacji i udowadniania, g³ównie sobie, ¿e mo¿na …
3 czerwca, w tajemnicy przed bliskimi, stanê³a przed komisj¹ w pre-
castingu do drugiej edycji „Tylko Taniec. Got to dance”.
Ten etap przesz³a bez wiêkszych problemów kwalifikuj¹c siê do castingu
w Warszawie. W stolicy zobaczy³a œwiat showbiznesu od kuchni,
zetknê³a siê z profesjonalistami, znalaz³a siê wœród setek uzdolnionych
tancerzy. 
Na scenie da³a z siebie wszystko. Czu³a siê spe³niona i szczêœliwa. Jak
zawsze nios³y j¹ emocje i to co w duszy gra. Doceniono jej sponta-
niczny wystêp, ale o dalszych kwalifikacjach zadecyduj¹ sêdziowskie kon-
sultacje. 
Na wieœci z Warszawy czeka Gabrysia, jej bliscy, znajomi i my, trzy-
maj¹c mocno zaciœniête kciuki. 

eg

Dla siebie i potomnych
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹
(przy³¹cza do sieci znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 5 wrzeœnia
2012 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 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów do dnia 30  sierpnia 2012 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 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 prze-
targów 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 600,00 z³ - dot. dz. 185/13,
560,00 z³ - dot. dz. 185/14, 650,00 z³ - dot. dz. 185/18, 590,00 z³ - dot. dz.
185/19 i 570,00 z³ - dot. dz. 185/20. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w
przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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 na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 26 czerwca 2012 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo unie-
wa¿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.

£ukasz nale¿y do tych wykonawców,
których zapamiêtuje siê nie tylko dziêki
niebanalnemu g³osowi, ale tak¿e dziêki

odwa¿nemu scenicznemu image. Odwag¹
wykaza³ siê tak¿e, kiedy pojecha³ na casting
do Brzegu. 
- Kamil, to mój rówieœnik. Czu³em, ¿e znajdê z nim
niæ porozumienia - wyjaœnia £ukasz. - Widzia³em
w tym programie swoj¹ szansê i uda³o siê.
Bednarek zapamiêta³ £ukasza podczas
przes³uchañ w interpretacji w utworze ,,Gdy
umiera dzieñ” Macieja Silskiego.
W ten sposób w telewizyjnym show pojawi³
siê niezwyk³y chojnowski akcent. Rozpoczê³a
siê te¿ i muzyczna przygoda, a wraz z ni¹, co
podkreœla £ukasz, swoista lekcja ¿ycia.
- Kamil to bardzo sympatyczny i otwarty cz³owiek
i piekielnie zdolny - opowiada chojnowianin.
- Nasza grupa szybko siê zintegrowa³a. Rozpoczê³y
siê próby i trudne dla mnie lekcje tañca. Nieraz
bardzo wyczerpuj¹ce.

Pierwszy stres przyszed³, gdy nieuchronnie
zbli¿a³ siê termin matury. Trudne próby przed
kolejnymi wyjœciami do nagrañ zak³óca³a
myœl o trudniejszym jeszcze egzaminie
dojrza³oœci - Jak ja sobie poradzê? Czy zdam?
- Niezast¹piony wtedy okaza³ siê nasz menager
- Wojciech Wojda (lider zespo³u FARBEN
LEHRE- przyp. aut.) - wyjaœnia £ukasz. -
Dogl¹da³ wszystkiego. Dba³ o to by nam niczego
nie brakowa³o, poprawia³ nam samopoczucie.
Wojtek nie by³ wyj¹tkiem. Przy realizacji
programu zaanga¿owanych by³o blisko 300
osób i wiele z nich nas wspiera³o. Kolejne wspar-
cie mia³em w domu i w swoim œrodowisku. 
Z takim poparciem musia³o siê udaæ - i w „Bitwie”
i na egzaminie. 
Fina³ telewizyjno-muzycznej przygody £ukasza
Sypienia wszyscy znamy. Dru¿yna Kamila
Bednarka ,,Bitwê” wygra³a. Jeœli chodzi 
o maturê - te¿ do przodu. 

Na tym jednak nie koniec. 1 czerwca £ukasz
z grup¹ Bednarka wyst¹pi³ na opolskim festiwalu.
- To kolejne niezwyk³e prze¿ycie. Na tej scenie
staj¹ przecie¿ ci najlepsi. Dla mnie to naprawdê
ogromne wyró¿nienie. 
Dwa dni póŸniej pokaza³ siê na Dniach Chojnowa.
- Cieszê siê, ¿e mog³em razem z kole¿ankami
z „Bitwy” wyst¹piæ w moim mieœcie. Ten koncert
dedykowa³em mieszkañcom, a w szczególnoœci
moim bliskim i znajomym, którzy przez lata
mnie wspierali.
W Chojnowie £ukasz ma liczne grono fanów.
Po wystêpie na rodzimej scenie, d³ugo jeszcze
pozowa³ do zdjêæ i rozdawa³ autografy.
Czy czuje siê gwiazd¹?
- Gwiazd¹ nie czujê siê na pewno. Uwa¿am,
¿e to by³ pewnego rodzaju mój i dziewczyn obo-
wi¹zek. Ci wszyscy, którzy zostali i czekali na
nas, wczeœniej wysy³ali smsy, wysy³ali e-maile
to siê im po prostu nale¿a³o.

Przed £ukaszem udzia³ w nagraniu p³yty Bed-
narka. No i jeszcze ¿yciowa decyzja po zdanej
maturze - wybór uczelni. 
- Po maturze postanowi³em, ¿e pójdê na studia
do Wroc³awia na Uniwersytet. Jêzyk angielski
totalnie mn¹ zaw³adn¹³.

¯yczymy zatem powodzenia. I jak w muzyce
reggae - wiecznego s³oñca nad g³ow¹ i nie-
ustaj¹cego optymizmu.

pm, eg

Po Bitwie...
„Bitwa na g³osy” z udzia³em naszego mieszkañca £ukasza Sypienia
przesz³a ju¿ do historii. Dla niego samego jednak, to przesz³oœæ, która
z pewnoœci¹ wp³ynê³a na jego przysz³oœæ. Niezapomniane wspom-
nienia i zdobyte doœwiadczenia, w planowanej karierze, bez w¹tpienia
bêd¹ procentowaæ. 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, 
po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa (w rejonie ul. £u¿yckiej):
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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 Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuci¹¿liwych us³ug komer-
cyjnych. Lokal znajduje siê w budynku o œcianach murowanych, ceglanych, ze
stropami drewnianymi, drewnian¹ klatk¹ schodow¹ i strychem z drewnian¹
wiêŸb¹ dachow¹. Dach w niewielkiej czêœci jest ze spadkiem ok. 60o, kryty
dachówk¹ ceramiczn¹, w pozosta³ej czêœci dach p³aski, kryty pap¹. W budynku
funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. W opisanym wy¿ej budynku zosta³
wyodrêbniony samodzielny lokal u¿ytkowy - strych. Przedmiotowy lokal
odpowiada wymogom okreœlonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z  2000 r.  Nr 80, poz. 903 z póŸn. zm.). 
Dla potrzeb adaptacji strychu wykonana zosta³a ekspertyza konstrukcyjno-
budowlana w sierpniu 2011 r. W opracowaniu stwierdzono, ¿e stan techniczny
budynku oraz jego usytuowanie pozwalaj¹ na zaadoptowanie strychu dla
celów mieszkalnych. Wykonanie adaptacji wymaga standardowych czynnoœci
zwi¹zanych z procesem projektowania i uzyskania stosownych pozwoleñ.
Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê z wymienion¹ ekspertyz¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4 wrzeœnia 2012 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 29 sierpnia 2012 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-
dzenie 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 przeprowadzania prze-
targów 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  360,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 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 23.07.-29.08.2012 r.  w godz. 10.00 do 14.00
- klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia prze-
targu 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

„Partnerskie wizyty: Chojnów 2011 i Egelsbach
2012” - to tytu³ wystawy jak¹ 6 lipca oficjalnie
otwarto w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Fotograficzny zapis trzeciej wizyty przyjació³ z Egelsbach w naszym
mieœcie i tegorocznej (tak¿e trzeciej) chojnowian w partnerskim mieœcie,
ilustruje wieloletni¹ dzia³alnoœæ dwóch bliŸniaczych miast, które od 
7 lat realizuj¹ partnersk¹ umowê. 

Cele Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich oraz
Förderverein Städtepartnerschaft Egelsbach to jednak nie tylko
towarzyskie wizyty, podczas których oba narody buduj¹ pozytywne
relacje, poznaj¹ kulturê i obyczaje, nawi¹zuj¹ przyjaŸnie. To tak¿e
wymiana doœwiadczeñ np. w zakresie organizowania pomocy
niepe³nosprawnym, zarz¹dzania samorz¹dem, systemu kszta³cenia,
budowania wspólnoty europejskiej. To tak¿e znacz¹ca pomoc humanitarna.
Przez tych kilka lat do Chojnowa trafi³o kilka ton darów - g³ównie
urz¹dzeñ medycznych, sprzêtu do rehabilitacji i dla osób niepe³no-
sprawnych, artyku³ów higienicznych i odzie¿y. Pomoc kierowana
by³a do chojnowskiej przychodni, rehabilitacji i „Niebieskiego
Parasola”, ostatnio tak¿e do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Chojnowskie Stowarzyszenie zapocz¹tkowa³o tak¿e wymianê
m³odych sportowców  oraz uczniów Gimnazjum nr 2 z m³odzie¿¹ 
z Albert Einstein Schole w Langen, do której uczêszcza m³odzie¿ 
z Egelsbach. 

O wspó³pracy polsko-niemieckiej mówi³a podczas otwarcia przewod-
nicz¹ca CSMP El¿bieta K³apciñska. Cz³onkom stowarzyszenia obec-
nym na wystawie towarzyszy³a delegacja niemiecka. Za³o¿eniem
wspó³pracy jest bowiem tak¿e uczestnictwo w wa¿nych miejskich
uroczystoœciach. Tego dnia zatem goœciliœmy w Chojnowie by³ego
burmistrza Egelsbach Rudiego Moritza, przewodnicz¹cego niemieckiego
stowarzyszenia Horsta Miltenbergera oraz cz³onków Hanni i Hansa
Jürgena Engelhardtów. Wœród goœci by³y te¿ w³adze naszego miasta -
burmistrz Jan Serkies i przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski. 
Wystawa dostêpna bêdzie do koñca sierpnia. Zapraszamy. 

eg

Zapraszamy tak¿e wszystkich chêtnych do wspó³pracy przy
budowaniu partnerskich relacji. Chojnowskie Stowarzyszenie
Miast Partnerskich spotyka siê w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
o godz. 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zachêcamy.

Partnerzy na wystawie

Burmistrz Miasta Chojnowa o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 7 - strychu, po³o¿onego w budynku mieszkalnym 4-kondy-
gnacyjnym przy ul. Drzyma³y 2, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/13 o pow. 458 m2, wraz ze

sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00043483/9:
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Ksi¹¿ka pt: „Gdzie oni s¹”, w której
m.in. znajduj¹ siê wspomnienia
chojnowskich braci Piotra i Bog-
dana Misikiewiczów dotycz¹cych
wp³ywu twórczoœci Grzegorza
Ciechowskiego na ich codzienne
¿ycie by³a g³ówn¹ przyczyn¹
decyzji o wydaniu p³yty pt:
„Superemocje”.

Po wydawnictwie „Jubloteka”,
to kolejna ods³ona twórczoœci
Piotrka „Miœka” Misikiewicza.
Wszystkie utwory zawarte na
tym kr¹¿ku by³y ju¿ dostêpne na
poprzednich p³ytach, które mo¿na

by³o dostaæ na chojnowskim
podwórku. Tym razem „Super-
emocje” g³ównie przeznaczone
s¹ do rozprowadzenia podczas
najbli¿szego „Przystanku Wood-
stock”. Tam bowiem planowana
jest g³ówna promocja ksi¹¿ki
„Gdzie oni s¹”.
Na „Superemocjach” znaj-
dziemy utwory z repertuaru
zespo³u JUBEL. Niejako przy
okazji w wersjach „Jublowa-
tych” us³yszeæ mo¿na wycinek
twórczoœci nieistniej¹cej punk-
rockowej formacji Niezyt Nosa 
z Rokitek. S¹ te¿ rzeczy œwie¿sze
znane z p³yt sygnowanych
nazwami MIŒ JUBELEK czy
POLISH FICTION. Ca³oœæ jest
doprawiona punkrockowym
pazurem. Momentami przeb³ys-
kuje reggae. Ca³y nak³ad p³yty
jest limitowany. Przygotowano
te¿, tak na wszelki wypadek,
pulê na Chojnów, dla kolekcjon-
erów i s³uchaczy. 

red

Naprzeciw burzom
Tegoroczne zjawiska atmosferyczne (burze)
s¹ bardzo gwa³towne i niebezpieczne.
Postanowi³am zatem napisaæ w imieniu Stowa-
rzyszenia Skywarn i swoim w³asnym krótk¹
informacjê na ten temat.
Stowarzyszenie Skywarn to grupa ludzi, których
nazywa siê £owcami Burz - gdy inni uciekaj¹
do domu gdy zaczyna siê burza, my wychodzimy
jej naprzeciw, fotografujemy, filmujemy i bada-
my, a tak¿e wydajemy ostrze¿enia odpowied-
nim s³u¿bom oraz na naszej stronie internetowej
www.lowcyburz.pl. Znajd¹ tam Pañstwo mapkê
z uaktualnianymi na bie¿¹co ostrze¿eniami doty-
cz¹cymi zjawisk atmosferycznych. To co robimy
jest nasz¹ najwiêksz¹ pasj¹, to dla nas ogromna
satysfakcja gdy mo¿emy znaleŸæ siê w miejscu
gdzie powstaje burza, czy czujemy strach? Nie,
raczej respekt przed tymi fascynuj¹cymi zjawi-
skami, robimy wszystko, aby zg³êbiæ jak naj-
wiêcej wiedzy na ich temat. Nie robimy tego 
tylko dla zaspokojenia naszych potrzeb, a przede
wszystkim po to, aby móc pomóc ludziom. 

Mamy wiedzê na temat meteorologii jedni
wiêcej, drudzy mniej, ale po to jest nasze forum
i po to organizowane s¹ spotkania £owców
Burz, aby t¹ nasz¹ wiedzê uzupe³niaæ i wymie-
niaæ siê ni¹. Obserwuj¹c burzê robimy skru-
pulatne notatki dotycz¹ce tego zjawiska, zapi-
sujemy godzinê pierwszego i ostatniego 
grzmotu, rodzaj wy³adowañ atmosferycz-
nych, rodzaj burzy, dodatkowe zjawiska atmo-
sferyczne, rodzaje opadów, itp. Po obserwa-
cjach sporz¹dzamy raport z zaobserwowanej
burzy i zamieszczamy go na naszym forum 
w relacjach z województw. Po takich rapor-
tach na koniec sezonu mo¿na zrobiæ doskona³e
podsumowanie. To co robimy nie nale¿y do
naj³atwiejszych zajêæ poniewa¿ czêsto siê
zdarza, ¿e gdy dany region jest bardzo aktywny
termodynamicznie, ma³o œpimy, aby obser-
wowaæ radary meteorologiczne, detektory
wy³adowañ oraz zdjêcia satelitarne, 
a wszystko po to, ¿eby wiedzieæ kiedy dok³adnie 

mo¿emy spodziewaæ siê burzy i o jakiej skali, co
daje nam ogromn¹ satysfakcjê, dlatego te¿
bêdziemy trwaæ w swojej pasji, dziêki której
mo¿emy w jakiœ sposób pomagaæ ludziom. 
O czym nale¿y pamiêtaæ podczas burzy, aby
zachowaæ bezpieczeñstwo?:
* Unikaæ otwartych przestrzeni, poniewa¿
tam jesteœmy najwy¿szym punktem, a piorun
wybiera najkrótsz¹ drogê do ziemi.
* Absolutnie nie wolno chowaæ siê pod drzewa!
* W domu nale¿y od³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia
elektryczne, gdy¿ piorun mo¿e uderzyæ w tran-
sformator i przepiêciem (podwy¿szone napiê-
cie) pod¹¿yæ przewodami do instalacji w domu,
i w konsekwencji uszkodziæ, a nawet zniszczyæ
nasz sprzêt.
* Nie poleca siê rozmowy przez telefon stacjo-
narny gdy¿ mo¿e siê zdarzyæ podobnie jak 
w punkcie wy¿ej i zostaniemy pora¿eni.
Wiêcej zasad bezpieczeñstwa, a tak¿e wiele cie-
kawych informacji znajd¹ Pañstwo na naszym
forum, do którego mo¿na siê dostaæ przez
stronê internetow¹. 

Przygotowa³a
Magdalena Izdebska (Kacperska)

„Promocyjne emocje”
To dobrze, ¿e w chojnowskie 
lipcowe weekendy kultura daje 
o sobie znaæ. W ostatni¹ sobotê
lipca 28-go w kawiarni „Jubilatka”
odbêdzie siê kolejny wieczorek
muzyczny. Tym razem zaprezen-
tuje siê nasza rodzima formacja
FAZA BLUES. Zespó³ nale¿y do
Moksirowskiej Sceny Muzycznej
(MSM). W jego szeregach znaj-

duj¹ siê doœwiadczeni chojnowscy
muzycy. Z bluesem s¹ za pan brat
od niepamiêtnych lat. 
Pocz¹tek godzina - 20:00, cena
biletu - 10z³.
PrzyjdŸ i pos³uchaj jak w ¿y³ach
niczym krew, p³ynie blues znad
Skory. 
INFO- 76-818-85-61.

pm

„CZAS NA FAZÊ”

fot. Micha³ ¯arnowski

fot. Micha³ ¯arnowski

fot. Pawe³ Cholewa
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16 lipca br. przed przyjazdem kolarzy na metê VII eta-
pu 69. Tour de Pologne UCI Word Tour w Krakowie,
odby³ siê wyœcig Nutella Mini Tour de Pologne- Na-
dzieje Olimpjskie 2012. W zawodach tych wystartowali
nasi m³odzi chojnowianie z UKK „Oriens MTB” - San-
dra Traczyk i Przemys³aw Karczmarek, którzy repre-
zentowali Dolny Œl¹sk. 

To du¿e wyró¿nienie nie tylko dla tych dwojga, ale rów-
nie¿ dla ca³ej sekcji kolarskiej dzia³aj¹cej przy Gimna-
zjum nr 2 w Chojnowie. Ciê¿ka praca klubu, trenera 
i zawodników nie posz³a na marne. Sandra Traczyk 
i Przemys³aw Karczmarek zostali wybrani i do³¹czyli
do 6.osobowej reprezentacji naszego województwa. 
W miniony poniedzia³ek, w Krakowie, na Al. Focha
stanêli na starcie
Spoœród 23 m³odziczek, Sandra Traczyk przyjecha³a na
metê 14. Pokona³a dystans 9,6km. Przemek Kaczmarek
uplasowa³ siê na 43 pozycji wœród 47 m³odzików, któ-
rzy ukoñczyli wyœcig. Mia³ do pokonania 24 km.
Pozycje naszych kolarzy mo¿e nie s¹ imponuj¹ce, ale to
nie ma szczególnego znaczenia. Sama mo¿liwoœæ wys-
tartowania w tak presti¿owej imprezie jest ju¿ dla za-
wodników sukcesem. Miejmy nadziejê, ¿e swoj¹ pasj¹
„zara¿¹” innych, a chojnowski UKK Oriens, zyska
kolejnych dobrze rokuj¹cych kolarzy. 

A.K.

Chojnowianie  w  Nutella  
Mini  Tour  de  Pologne  -  

NNaaddzziieejjee  OOlliimmppiijjsskkiiee  22001122..

Pi³ka no¿na
Nie nam jest oceniaæ, dlaczego zaraz po zakoñ-
czeniu rozgrywek pi³karskich na szczeblu okrê-
gowym w legnickiej grupie naros³o tyle w¹tpli-
woœci i pytañ co do iloœci zdegradowanych dru¿yn
o ligê ni¿ej. Có¿, sta³o siê. W nastêpnym sezonie
Chojnowianka pozna realia pi³karskich emocji
w A klasie. To oznacza co najmniej trzyletni

okres budowania solidnej dru¿yny. Trzeba postawiæ
na m³odzie¿. Narybek pi³karski mamy dobry.
Œwiadcz¹ o tym wyniki wœród juniorów. To jest
na pewno zimny prysznic. Ca³a ta sytuacja mo¿e
jednak wytyczyæ nowe, wysokie cele i miejmy
nadziejê œwietlan¹ przysz³oœæ. Trener Marcin
Rabanda ma na to 3 lata. 
15 sierpnia - pi³karze na start.

pm

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Stan techniczny
budynku dostateczny. Parter jest zawilgocony. Stropodach oraz œciany zewnêtrzne
wymagaj¹ docieplenia, wystêpuj¹ spêkania œcian w przybudówce.  Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne zdrowia. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 wrzeœnia 2012 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiegow Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 30 sierpnia 2012 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 przeprowadzania prze-
targów 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. O wysokoœci
post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 1.600,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644
0000 0001 4906 2000 0020 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 23.07-30.08.2012 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.

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku wielolokalowym przy ul. Drzyma³y 4 

w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 209/70 o pow. 749 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, 
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00036775/1:

Regulamin:
Organizatorzy:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
- Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Chojnowie
Cele konkursu:
- rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczoœci
poetyckiej mieszkañców Ziemi Chojnowskiej,
- rozwijanie aktywnoœci twórczej i integracja
mieszkañców Ziemi Chojnowskiej.
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mog¹ uczestniczyæ osoby w wieku od
15 lat zamieszkuj¹ce na terenie miasta i gminy Chojnów.
2. Konkurs bêdzie rozstrzygniêty w dwóch katego-
riach wiekowych: 
I - 15 - 19 lat, II - powy¿ej 19 lat
3. Na konkurs nale¿y przes³aæ utwory nie publikowa-
ne i nie nagradzane w innych konkursach.
4. Ka¿dy z uczestników mo¿e nades³aæ maksymalnie
3 wiersze o dowolnej tematyce. £¹cznie objêtoœæ
przes³anych utworów nie mo¿e przekraczaæ 6 stron
standardowego maszynopisu.
5. Prace konkursowe nale¿y nades³aæ w 4 egzempla-
rzach na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
Pl. Zamkowy 2, 59 - 225 Chojnów 

6. Ka¿dy utwór powinien byæ oznaczony god³em; to
samo god³o powinno wystêpowaæ w do³¹czonej ko-
percie zawieraj¹cej kartkê z imieniem i nazwiskiem,
dat¹ urodzenia, adresem autora oraz zgod¹ na prze-
twarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
(wg wzoru: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych na potrzeby konkursu /podpis
uczestnika konkursu).

Terminy:
1. Prace konkursowe nale¿y nadsy³aæ do 10 wrzeœnia
2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród
odbêdzie siê w paŸdzierniku 2012 r. w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 
o czym autorzy nagrodzonych i wyró¿nionych
utworów zostan¹ powiadomieni listownie. Informacja
o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na
stronach internetowych MBP i MOKSiR w Chojnowie: 

www.biblioteka.chojnow.eu 
www.moksir.chojnow.eu 

Nagrody:
1. Prace konkursowe oceni Jury powo³ane przez
Organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymaj¹ nagrody i wyró¿nie-
nia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Inne postanowienia:
1. Organizatorzy planuj¹ wydanie pokonkursowego
tomiku zawieraj¹cego nagrodzone i wyró¿nione
utwory bez prawa do honorarium. W przypadku ma³ej
liczby nagrodzonych utworów pojawi¹ siê one 
w zbiorowym wydawnictwie, np. z okazji V edycji
konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do publi-
kacji nades³anych utworów na potrzeby promocji
konkursu na ró¿nych polach eksploatacji /np. internet,
prasa itp./ Wykorzystanie utworu - z podaniem infor-
macji o autorze - nie rodzi ¿adnych zobowi¹zañ finan-
sowych ze strony organizatorów.
3. Organizatorzy nie zwracaj¹ kosztów zwi¹zanych 
z uczestnictwem w konkursie (us³ugi pocztowe, kosz-
ty podró¿y itp.).
4. W sprawach spornych wynikaj¹cych z interpretacji
niniejszego Regulaminu ostateczn¹ decyzjê podejm¹
Organizatorzy w porozumieniu z Jury.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA og³asza
pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieru-
chomoœci 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:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹-
cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieru-
chomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samo-
chodowych. 
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 

6 wrzeœnia 2012 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, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawo-
wym 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 
31 sierpnia 2012 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 zapoz-
naniem 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./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 50,00 z³. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 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 odpo-
wiednim 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 spowodu-
je 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 tele-
fonicznie pod numerem  76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz Miasta Chojnowa og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym 
5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C, 
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 LE1Z/00027575/3:

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
z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 6 wrzeœnia 2012 r. o godz. 13.00
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 31 sierpnia
2012 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 Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /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. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1%
ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿  980,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 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 wp³aco-
nego 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¿ nieru-
chomoœci odby³ siê dnia 21 lutego 2012 r., drugi 8 maja 2012 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 23.07.-31.08.2012 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.



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom o powierzchni mieszkal-
nej 146m2 z du¿ym ogrodem i gara¿em.
Chojnów, Paderewskiego. Cena 450 tys.
z³ do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 728-968-763. 

Sprzedam dom jednorodzinny w Choj-
nowie na os. Wyspiañskiego, po kapital-
nym remoncie, do zamieszkania od
zaraz, dzia³ka zagospodarowana, cena do
negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam domek na terenie oœrodka 
w Rokitkach. Domek o pow. 50 m2,
ca³oroczny, centralne ogrzewanie,
ocieplony, dzia³ka ok. 2 ary oraz 20 m2

pomost nad wod¹. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 602-225-600. 

Sprzedam mieszkanie w bloku spó³dziel-
czym przy ul. Paderewskiego 18 
w Chojnowie o pow. 37,10 m2 pokój,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon.
Wiadomoœæ: tel. 696 363 691. 

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach 37m2
,

Ip., do w³asnego remontu + gara¿.
Mieszkanie jest bardzo ciep³e œrodkowe.
Cena 65.000 z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na
parterze w starym budownictwie o pow.
87,20 m2, 3 pokoje, ustawna, du¿a kuch-
nia, ³azienka, balkon oszklony, ogródek
pod oknami, 2 piwnice, c.o. wêglowe.
Wiadomoœæ: tel. 788-198-852. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
po³o¿one w Chojnowie przy ul. B. Chro-
brego w bloku, Ip., pow. 47 m2, 2 poko-
je, kuchnia, ³azienka z wc, balkon,
piwnica. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 505-808-781.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-
spó³dzielcze w Chojnowie przy ul. Gen.
St. Maczka, pow. 63 m2, IIp., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 660-745-539.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul.
Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc
osobno, IIIp., czêœciowo umeblowane,
cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2

w centrum Chojnowa. 
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na
parterze w starym budownictwie, pow.
102,70 m2 – 4 pokoje, du¿a kuchnia,
³azienka, balkon, du¿y ogródek, c.o.
wêglowe w³asne w piwnicy.
Wiadomoœæ: tel. 693-943-624.

Sprzedam kawalerkê w Chojnowie, IIIp.,
w kamienicy, w centrum, pow. 24 m2, po
remoncie, ogrzewanie elektryczne – dzi-
enna i nocna taryfa, niskie op³aty,
komórka, strych, mo¿liwe ogrzewanie
gazowe. 
Wiadomoœæ: 661-041-843. 

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie
w³asnoœciowe o pow. 67,5 m2 w starym
budownictwie do remontu, 3 pokoje,
kuchnia, wc, na mniejsze do 35 m2.
Wiadomoœæ: tel. 662-878-340.

Praca

Zatrudniê fryzjera/fryzjerkê, wymagane
du¿e doœwiadczenie w zawodzie. Osoba
komunikatywna, umiej¹ca pracowaæ 
w grupie, niekonfliktowa. Atrakcyjne
warunki pracy, gwarancja ci¹g³ego pod-
noszenia kwalifikacji (kursy/szkolenia).
List motywacyjne oraz CV mo¿na

sk³adaæ bezpoœrednio w Salonie „Elits”
ul. Sikorskiego 12 Chojnów lub drog¹
elektroniczn¹ elits@onet.eu
Wiadomoœæ: tel. 663-651-362. 

Dzia³ki

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar 
w Bia³ej Ko³³¹taja. 
Wiadomoœæ: tel. 888-412-412. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej,
blisko koœcio³a, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 697-540-025. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czer-
nikowicach, atrakcyjna okolica, 
8 dzia³ek po ok. 17 ar, mo¿liwoœæ
po³¹czenia. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 513-184-938. 

Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹
–fundament, 11,5 a w Bia³ej k/Choj-
nowa, dzia³ka ogrodzona przy drodze
pr¹d, woda, pozwolenie na budowê, cena
65 tys. z³ do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 665-849-101. 

Sprzedam dzia³kê o pow. 0,5465 ha 
z zabudowaniami gospodarczymi przy
ul. Goleszañskiej w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 668-994-709 lub 
76 745-89-41.

Inne

Sprzedam gara¿ przy ul. Chmielnej.
Wiadomoœæ: tel. 886-933-825. 
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OG£OSZENIA DROBNE

* porady prawne, 
* pisma procesowe, 
* pozwy, 
* obs³uga firm, 
* pomoc zad³u¿onym, 
* pisma do urzêdów.

Biuro Pomocy Prawnej
,,Lexunica" Chojnów 

ul. Kolejowa 12E, I piêtro, 
naprzeciw MOPS. 
Tel. 505 896 735, 

e- mail: lexunica@hotmail.com.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                                         112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                   76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- lipiec - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych

czynna jest apteka w Intermarche
- w soboty do godz. 20, 
w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301: 15.08.2012,

23.09.2012, 01.11.2012, 09.12.2012, 01.01.2013.

2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 19.08.2012,

30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.

3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 22.07.2012,

26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.

4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649 29.07.2012,

02.09.2012, 14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.

5. Apteka Intermarche: 12.08.2012,

16.09.2012, 28.10.2012, 02.12. 2012, 30.12.2012.

o konstrukcji ¿elbetowo-stalowej 
z zadaszonymi rampami z dwóch stron 

i placem manewrowym 
o pow. 1700 m2 w Chojnowie.
Mo¿liwe wykorzystanie czêœci

powierzchni na cele mieszkalne.
Dobre po³o¿enie do celów handlu 

hurtowego. Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm
nabywcom po po³owie. 

Do wynajêcia powierzchnia 
hurtowo-magazynowo-produkcyjna 

w Chojnowie 
(w okolicach Urzêdu Gminy), 

500 m2 lub czêœæ, 
parter, wszystkie media,

zadaszone rampy, solidna, 
stabilna umowa najmu.

Gwarantowane prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.

Sprzedam 
budynek magazynowy

o pow. u¿yt. 1837 m2

Cena brutto 940 tys z³.
Tel. 608-348-309

Wiadomoœæ

tel. 606-744-998

* US£UGI POCZTOWE - NOWOCZESNA 
POCZTA - wyœlij list,
* AGENCJA OP£AT - EXPERT - op³aæ rachunki,
* US£UGI KURIERSKIE - PRZYJDZ OP£AÆ 

A KURIER PRZYJEDZIE PO PACZKÊ - DHL 
* US£UGI BIUROWE 
* KSERO - od 30 groszy NAWET KOLOROWE- 

od 60 groszy 
* FAX - 2 z³ TE¯ ZAGRANICZNY - 3,50 z³

RMS w Chojnowie 

BIURO OBS£UGI KLIENTA
W CHOJNOWIE

UL. RYNEK 34 
OD PN-PT OD 7.00-18.30
SOBOTA OD 8.00-13.00
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Rabaty, klomby, kwiaty, krzewy,
drzewa, donice stoj¹ce i wisz¹ce - w
naszym mieœcie barw sporo, ale nie
doœæ. Wkrótce kolorami wype³ni siê
centralna czêœæ rewitalizowanego
Rynku. Gdyby tak jeszcze miesz-
kañcy na swoich balkonach
i w oknach nasadzili letnie roœliny,
by³oby to wspania³e dope³nienie tej
przestrzeni.

red.


