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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* Ulica ¯eromskiego, oficjalnie jest ju¿ do-
puszczona do ruchu pieszego i samochodo-
wego. W ubieg³ym roku wybudowano tu sieæ
wodn¹ i kanalizacyjn¹, w tym wykonano
ulicê i chodniki z kostki polbrukowej.

* Prace o podobnym zakresie trwaj¹ obecnie
na ul. Tuwima i Broniewskiego. Budowana
jest tu kanalizacja ogólnosp³awna, w dalszym
etapie tego zadania po³o¿ony bêdzie polbruk.

* Kolejn¹ modernizowan¹ ulic¹ bêdzie ul. Marii
Sk³odowskiej-Curie. W przysz³ym tygodniu
rozpoczn¹ siê tu prace przy budowie sieci
wodno-kanalizacyjnej.

* Trwa wymiana okien w Gimnazjum nr 1 –
prace s¹ kontynuacj¹ zadania rozpoczêtego 
w ubieg³ym roku.

* Dobiega koñca wymiana nawierzchni chod-
nika przy ul. Kiliñskiego. 

* Og³oszono przetargi nieograniczone na:
- remont pokrycia dachów sali gimnastycznej
w Gimnazjum nr 2,
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rewitalizacji rynku,
- zakup wraz z dostaw¹ koparko-³adowarki.

Wydzia³ GGiOŒ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze
zmianami/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 09.07.2007 r. do 30.07.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ki
nr 52/15, 52/16 i 52/32 po³o¿one przy ul. Zie-
lonej w obrêbie 4 miasta Chojnowa - Zarz¹-
dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 81/2007
z dnia 9 lipca 2007 r.
2) w dniach od 12.07.2007 r. do 02.08.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat -
czêœæ dzia³ki nr 321/11 po³o¿onej przy 
ul. Miko³aja Reja w Chojnowie - Zarz¹dze-
nie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 83/2007
z dnia 12 lipca 2007 r.

Zielone ksi¹¿eczki 
do lamusa

W Chojnowie jeszcze oko³o 3 tysiêcy osób nie
wymieni³o dowodów osobistych. Przypomina-
my zatem, ¿e wszyscy, którzy wci¹¿ pos³uguj¹
siê zielonymi ksi¹¿eczkami, maj¹ czas tylko
do koñca roku. 
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina 
o obowi¹zku wymiany do dnia 31 grudnia
2007 r. dowodów osobistych wydanych 
w formie „ksi¹¿eczkowej”, czyli wszystkich
dowodów osobistych wydanych przed 
1 stycznia 2001 r. Obowi¹zek wymiany
dowodów osobistych zosta³ wprowadzony
ustaw¹ z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 183 poz. 1522).
Zgodnie z wymienion¹ ustaw¹ do dnia 31 grud-
nia 2006 roku nale¿a³o wymieniæ dowody
osobiste wydane w latach 1992-1995.
Pozosta³e dowody osobiste: wydane w latach
1996-2000 nale¿y wymieniæ do dnia 31 grud-
nia 2007 r.
W zwi¹zku z powy¿szym, wszystkie dowody
osobiste wydane w formie „ksi¹¿eczkowej”
od dnia 1 stycznia 2008 r. bêd¹ niewa¿ne, 
a zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
ka¿da osoba bêd¹ca obywatelem polskim
zamieszka³a w Rzeczypospolitej Polskiej,
która ukoñczy³a 18-lat jest obowi¹zana posia-
daæ dowód osobisty (art. 34 ust. 1 pkt.1).

Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobis-
tego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie –
Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter,
pokój nr 1 lub ze strony internetowej:
chojnow.eu 
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamiesz-
czonym na nim pouczeniem – podpis na
wniosku sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika
przyjmuj¹cego wniosek. 
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego: 
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez na-
krycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozy-
cji lewego pó³profilu z widocznym lewym
uchem, z zachowaniem równomiernego oœwiet-
lenia twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ 
o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cywilne-
go w Chojnowie. W tym przypadku prosi siê
wnioskodawców o potwierdzenie danych

zawartych we wniosku w USC w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego nr 5.

Sukces we W³oszech

Dru¿yna pi³ki rêcznej z UKS Jedynka Chojnów
prowadzona przez Andrzeja Matuszewskiego
wywalczy³a pierwsze miejsce w 35. Miêdzy-
narodowym Turnieju Pi³ki Rêcznej Coppa

Interannia w Terano. Wizyta we w³oskim
Terano, nie by³a pierwsz¹, nasze zawodniczki
je¿d¿¹ tam co roku od oœmiu lat. O szcze-
gó³ach emocjonuj¹cego turnieju i dwutygod-
niowym pobycie wœród rówieœników ró¿nych
narodowoœci dowiemy siê z relacji uczestni-
ków w najbli¿szym numerze G.Ch. 

Pracownia Tkacka
zaprasza

Od 9 lipca kontynuowane s¹ zajêcia w Inte-
gracyjnej Pracowni Tkackiej. Dziêki œrod-
kom, jakie Miejskiemu Domowi Kultury
uda³o siê pozyskaæ w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, w zajêciach mog¹ uczest-
niczyæ nie tylko ludzie m³odzi czy osoby nie-
pe³nosprawne, lecz tak¿e doroœli. 

Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek 
w pracowni plastycznej MDK (wejœcie od
strony biur) od godz. 17.00.
Wszystkich zainteresowanych poznawaniem
tajników piêknej sztuki tworzenia artysty-
cznej tkaniny serdecznie zapraszamy. 

Sprostowanie

W poprzednim numerze G. Ch. W artykule
pt. „Gimnazjaliœci w prewencji” pominêliœmy
nazwisko jednej z g³ównych koordynatorek
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przygotowañ grupy uczniów Gimnazjum nr 1 do konkursu
pn. “Prewencja Teatralna”. Serdecznie przepraszamy
Pani¹ Monikê Inglot, która przez d³ugi czas pracowa³a 
z m³odzie¿¹ nad tym projektem prowadz¹c m.in. zajêcia
teatralne.

Po egzaminie

Wprawdzie tegoroczne matury ju¿ dawno przesz³y do his-
torii, ale absolwenci szkó³ œrednich wci¹¿ jeszcze ¿yj¹
szko³¹. Teraz nadszed³ czas rekrutacji. Wiêkszoœæ uczelni
ju¿ og³osi³a wyniki przyjêæ, m³odzie¿ zatem, na ogó³, wie
ju¿ „na czym stoi”, ale s¹ te¿ tacy, którzy nadal
poszukuj¹.
W skali kraju matura w tym roku nie posz³a najlepiej.
Wyniki z „naszego podwórka” s¹ jednak zadowalaj¹ce.
W Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie do egza-
minu dojrza³oœci przyst¹pi³o 250 uczniów. 97,6 % absol-
wentów liceum ogólnokszta³c¹cego zaliczy³o egzamin
pozytywnie. To, wed³ug statystyk, wy¿szy odsetek ni¿ 
w ogólnej klasyfikacji na Dolnym Œl¹sku. Lepiej na tle
województwa wypadli te¿ uczniowie liceum profi-
lowanego uzyskuj¹c 78,9% zdawalnoœci (w woje-
wództwie 71,1%). W klasach technicznych matur¹ cieszy
siê 69,2% absolwentów.
Gratulujemy tym, którym siê uda³o, pozosta³ym ¿yczymy
szczêœcia za rok!

W sprawie nieuczciwego 
punktu op³at

S¹d Rejonowy w Z³otoryi
W sprawie o sygnaturze akt II K 221/07 przeciwko
Gra¿ynie Bromboszcz, oskar¿onej o czyny z art. 286 1 kk
i inne (dotyczy dzia³alnoœci Punktu Tanich Op³at
“Enter” w Chojnowie)
stosowanie do treœci art. 131 1 kpk, zawiadamia, ¿e:
posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku
Prokuratora Rejonowego w Z³otoryi, z³o¿onego w try-
bie art. 335 1 kpk, a dotycz¹cego tzw. skazania bez
przeprowadzenia rozprawy, odbêdzie siê w S¹dzie
Rejonowym w Z³otoryi, po³o¿onym przy ul. Kolejowej
3, w dniu 17 wrzeœnia 2007 r., godz. 9.00, sala nr 214.
Pokrzywdzeni mog¹ zaznajamiaæ siê z warunkami
wniosku z art. 335 1 kpk w Biurze Obs³ugi Interesanta.
Zaznacza siê, i¿ obecnoœæ pokrzywdzonych na po-
siedzeniu nie jest obowi¹zkowa.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
oraz wszyscy pracownicy

Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Chojnowie
pragn¹ wyraziæ wielki ¿al i wspó³czucie z powodu

œmierci Naszej Kole¿anki

Ewy Kamiñskiej
Pogr¹¿onej w bólu Rodzinie i Bliskim

sk³adamy kondolencje,
zapewniaj¹c, ¿e zachowamy Ewê w naszej pamiêci.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych 
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹
pod obs³ugê komunikacji – zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 30 sierpnia 2007 r.
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 24 sierpnia 2007 r.
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
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 wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 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 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

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

1. Apteka ,,Pod S³oñcem” 15.08.07, 16.09.07
2. Apteka ,,Salix”: 22.07.07, 19.08.07, 23.09.07
3. Apteka ,,Melisa”: 29.07.07, 26.08.07, 30.09.07
4. Apteka ,,Farmed”: 05.08.07, 02.09.07
5. Apteka ,,Stokrotka”: 12.08.07, 09.09.07

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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Ni¿sza sk³adka rentowa
Czerwcowa nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych zmie-
nia jej finansowania.

Dwuetapow¹ obni¿kê sk³adki rentowej wprowadzi³a ustawa z dnia 15 czerwca
2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (DZ. U. Nr 115 poz. 792).
Od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. stopa procentowa sk³adki na ubezpie-
czenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosi 10 proc. podstawy
wymiaru (zmniejszenie z 6,5 proc. do 3,5 proc. w czêœci finansowanej
przez ubezpieczonych). Now¹ sk³adkê naliczymy od sk³adek nale¿nych za
lipiec.

Od 1 stycznia 2008 r. nast¹pi kolejna obni¿ka. Stopa procentowa sk³adki na
ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosiæ bêdzie 
6 proc. podstawy wymiaru (zmniejszenie z 3,5 proc. do 1,5 proc. w czêœci
finansowanej przez ubezpieczonych i z 6,5 proc. do 4,5 proc. w czêœci
finansowanej przez p³atnika sk³adek). 

Obni¿enie sk³adki rentowej spowoduje tak¿e zmiany w zakresie ustalania
podstawy wymiaru œwiadczeñ w razie choroby i macierzyñstwa z ubez-
pieczenia chorobowego i wypadkowego.

Na pytania klientów dotycz¹ce zasad finansowania oraz stopy procentowej
sk³adki na ubezpieczenia rentowe odpowiadaj¹ pracownicy ogólnopolskiej
infolinii ZUS pod numerem 0801 400 400.

Nowa wersja programu P£ATNIK
Ze stron internetowych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych mo¿na pobraæ
aktualizacjê programu P£ATNIK, uwzglêdniaj¹c¹ nowe, obni¿one sk³adki
na ubezpieczenia rentowe – wersja 6.04.001A. Nowa wersja  zosta³a uaktual-
niona w zakresie wysokoœci stopy procentowej i finansowania sk³adki na
ubezpieczenia rentowe, zgodnie z ustaw¹ z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw. Dokumenty rozliczeniowe za czerwiec 2007 r., które nale¿y z³o¿yæ
w lipcu 2007 r., mog¹ byæ przygotowane zarówno w nowej wersji
6.04.001A jak i dotychczasowej 6.04.001 programu P£ATNIK. Natomiast
dokumenty rozliczeniowe za lipiec 2007 r. musz¹ byæ przygotowane 
w nowej wersji.

Wa¿ne informacje ZUS-u BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ 
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem 

warsztatowo-magazynowym o pow. 582,51 m2

po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa 
(obok Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej), 

oznaczonej numerem geodezyjnym 35/6 o pow. 5248 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 35574.

Cena wywo³awcza – 120.000,00 z³.
Wadium - 24.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury pod-
ziemnej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na
mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia
sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœ-
ciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Na czêœci
dzia³ki (od strony Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej) znajduje
siê stanowisko archeologiczne.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Choj-
nowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny produkcji, baz 
i sk³adów, us³ugi komercyjne (w zakresie produkcji), us³ugi
publiczne. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 sierpnia 2007 r. 
o godz. 1230w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwier-
dzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby 
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y  wp³aciæ do dnia  24 sierpnia 2007 r. na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000149062
0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
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 naby-
cia, 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¿ 1.200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644
00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug.
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  prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 1 - 24 sierpnia 2007 r. 
w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospo-
darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BEZP£ATNE BADANIA CYTOLOGICZNE
W RAMACH PROGRAMU

,,PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY’’

wykonywane s¹ w Przychodni Rejonowej w Chojnowie
ul. Legnicka 12 I piêtro, Poradnia ,,K’’ 

lek. ginekolog Iwona Ruta

w godzinach
poniedzia³ki 8.00 -13.00, 
wtorki 8.00-13.00, 
œrody 13.00-17.00,
czwartki 8.00-13.00, 
pi¹tki 13.00-17.00.

Badania dotycz¹ 
kobiet w wieku 25-59 lat, 

tel. 076-81-88-514 wew. 38,
kom. 601-553-332
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Od 1 do 28 sierpnia 2007 roku na hali spor-
towej PZS w Chojnowie przy ulicy Matejki 1
oraz na nowym boisku ,,Chojnowianki”
odbêd¹ sie sportowe zajêcia dla m³odzie¿y
miasta i gminy Chojnów (szko³y œrednie 
i ponadgimnazjalne). Proponujemy nastê-
puj¹ce dyscypliny: pi³ka koszowa, pi³ka
rêczna, pi³ka no¿na, tenis sto³owy i szachy.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od godz. 1000 - 1600.
Opiekunami bêd¹ nauczyciele wychowa-
nia fizycznego PZS w Chojnowie. Propo-
nujemy tak¿e zabawy i programy rekreacyj-
ne. A w ka¿d¹ sobotê odbêd¹ siê turnieje 
z poszczególnych dyscyplin sportowych!!!
Gwarantujemy atrakcyjne nagrody!!!.

Serdecznie zapraszamy!!!

WW aa kk aa cc yy jj nn aa     oo ff ee rr tt aa
WOLNE CHWILE SPÊDZISZ AKTYWNIE I MILE

ZAJÊCIA SPORTOWE I REKREACYJNE
LUBISZ SPORT I AKTYWNY WYPOCZYNEK?

NUDZISZ SIÊ W SIERPNIU?
ZAPRASZAMY!!!
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Internetowa  pocztówka

Harcerze i Instruktorzy oraz dzieci z miasta
Chojnowa serdecznie pozdrawiaj¹ Bur-
mistrza Miasta Chojnowa, Kierownika
MOPS, Przewodnicz¹cego Komisji AA 
i mieszkañców Chojnowa znad piêknego
Morza Ba³tyckiego. Z ciep³ym morskim
wiatrem, szumem fal i krzykiem mew niech
p³yn¹ gor¹ce uœciski promieni zachodz¹-
cego s³oñca nios¹ce grzmot harcerskiego
pozdrowienia CZUWAJ!!! Kwatera letniej
Kolonii Harcerskiej znalaz³a siê w oœro-
du wypoczynkowym “RELAX” w D¹bkach.
Wieœ ta istnieje we wzmiankach od ok.
1493 r. Dawniej by³a to osada rybacka, 
a obecnie najwiêksza miejscowoœc tury-
styczna o walorach leczniczych w gminie
Dar³owo. Koloniœci uczestniczyli ju¿ 
w dwóch dyskotekach, Kolonijnej Olim-
piadzie Sportowej, Wyborach MISS 
i MISSTERA Kolonii oraz w wycieczce
do Dar³owa i rejsie statkiem, za¿ywamy
równie¿ k¹pieli morskich jak i s³onecz-
nych w przerwie pokropionych deszczem.

Kadra i Uczestnicy 
Kolonii w D¹bkach

6 lipca, dziêki dofinansowaniu z bud¿etu miasta, 46 chojnowskich dzieci wyjecha³o na

nadmorskie kolonie do miejscowoœci D¹bki. Wypoczynek zorganizowa³ ZHP Hufiec 

w Chojnowie zapewniaj¹c kolonistom mnóstwo zajêæ. Dzieci, korzystaj¹c z mo¿liwoœci

wspó³czesnej techniki, Internetem przes³a³y pozdrowienia wraz ze zdjêciami. Ta orygi-

nalna pocztówka kierowana jest g³ównie do rodziców, ale nie tylko.
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28.07. godz. 17.00. – pod Szko³¹ Podstawow¹ nr 4 w Chojnowie
zebrali siê uczestnicy wyjazdu do Luksemburga – zespó³ taneczny
„Reeplay” i szkolny chór. Jeszcze ostatnie po¿egnanie z rodzicami 
i ju¿ wyje¿d¿amy!
Droga minê³a szybko, poniewa¿ weso³o œpiewaliœmy przy akompaniame-
cie gitary pana Zenona Chmielewskiego. Nastêpnego dnia rano byliœmy
ju¿ w stolicy Unii Europejskiej – Brukseli. To przepiêkne miasto przy-
wita³o nas deszczem, ale nie zrezygnowaliœmy ze zwiedzania. Nasi
opiekunowie zabrali nas w najpiêkniejsze miejsca, z których najwiêksze
wra¿enie zrobi³o na nas Atomium. Wykonaliœmy wiele pami¹tkowych
zdjêæ, przede wszystkim pod Manneken Pis – symbolem Brukseli.

Wiele obiektów (takich jak: Parlament Europejski, Place Royale, Palais
Royal – Tour japonaise i inne) widzieliœmy z okien brukselskiego czer-
wonego autobusu, którym podró¿owaliœmy ze wzglêdu na ulewê. Trzeba te¿
wspomnieæ, ¿e na Grande Place zatañczy³yœmy jeden z uk³adów w rytm
oklasków naszych opiekunów i wielu przechodniów zatrzymuj¹cych siê, aby
obejrzeæ nasz¹ nietypow¹ próbê. Zosta³yœmy te¿ sfilmowane przez jedn¹ 
z brukselskich telewizji, co doda³o nam animuszu.
O godz. 16.30. wyruszyliœmy w drogê do Echternacht w Luksemburgu.
Dojechaliœmy na obiadokolacjê w piêknym Schronisku M³odzie-
¿owym, gdzie przywita³a nas pani Magda Osmañska – organizatorka
naszego pobytu w tym mieœcie, z któr¹ od dwóch lat korespondowa³a
wicedyrektor naszej szko³y – pani Beata Miler-Kornicka. Tego dnia
szybko zasnê³yœmy po d³ugiej podró¿y. Nastêpny ranek przywita³ nas
troszkê lepsz¹ pogod¹ – wreszcie nie pada³o. Po œniadaniu czas

spêdziliœmy na próbach wystêpów, które mia³y odbyæ siê w niedzielê.
Po obiedzie wyruszyliœmy do rynku Echternach, gdzie zespó³ tanecz-
ny zatañczy³ krakowiaka, a wszyscy razem zaœpiewaliœmy wiele pol-
skich piosenek. Mieszkañcy miasteczka przyjêli nas bardzo gor¹co,
byliœmy zaskoczeni ich serdecznoœci¹. Po naszych wystêpach odby³o
siê wielkie grillowanie, które trwa³o do póŸnych godzin nocnych, jed-
nak my wróciliœmy do schroniska oko³o godz. 21.00, poniewa¿ kolej-
ny dzieñ mia³ byæ dla nas najwa¿niejszy.

Po œniadaniu nasze opiekunki zabra³y nas na basen. By³o wspaniale, chocia¿
krótko. Trzeba by³o przygotowaæ siê do wystêpów. Po obiedzie
wyruszyliœmy kolejk¹ do rynku, gdzie w sali sportowej mia³o odbyæ siê
spotkanie naszego zespo³u z miejscowymi ma³ymi artystami, a tak¿e 
z grup¹ akrobatyczn¹ z Danii. By³yœmy bardzo podekscytowane i zdener-
wowane, ale wszystkie uk³ady zatañczy³yœmy doskonale. Otrzyma³yœmy
ogromne brawa i s³owa uznania nie tylko od widzów, ale równie¿ od
duñskich akrobatów. Wieczorem zjedliœmy kolacjê, spakowaliœmy siê i zmê-
czeni, choæ bardzo zadowoleni po³o¿yliœmy siê spaæ przed podró¿¹ do domu. 
Z Echternach wyjechaliœmy o godz. 10.00. po d³ugich po¿egnaniach 
z pani¹ Magd¹ Osmañsk¹ i pani¹ prezes Klubu Sportowego. W drodze
powrotnej odwiedziliœmy te¿ stolicê Luksemnurga o tej samej nazwie,
gdzie zwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc. W Chojnowie byliœmy 
o godz. 1.00. 
Nasz wyjazd by³ bardzo udany. By³o to dla nas ogromne prze¿ycie.
Odwiedzi³yœmy wiele nieznanych nam dot¹d miejsc, nawi¹zaliœmy nowe
znajomoœci, a co najwa¿niejsze – rozs³awiliœmy nasz¹ szko³ê i Chojnów.
Byæ mo¿e przyjaciele z Luksemburga odwiedz¹ i nasze miasto...
Wszyscy uczestnicy wyjazdu bardzo dziêkuj¹ za pomoc w organizacji
transportu – dyrektorce Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie pani
El¿biecie Borysewicz, prezesowi Metal-Cynk panu Andrzejowi Cie-
kañskiemu, wiceprezesowi firmy Profet w Osetnicy panu Tomaszowi
Sobiechowskiemu oraz panu Jerzemu Uziêb³o.

Dwa lata temu, dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4 otrzyma³a dziwn¹, aczkolwiek mi³¹
wiadomoœæ: „Zainteresowa³a nas Wasza strona internetowa, pragniemy zaprosiæ Wasz
zespó³ taneczno-akrobatyczny „Reeplay” na jubileusz naszego klubu do Echternacht 
w Luksemburgu”. Rozmowy i organizowanie wyjazdu trwa³o d³ugo, ale, jak mówi¹
uczestnicy, by³ to jeden z tych niezapomnianych wakacyjnych wyjazdów, pe³en atrakcji 
i ciekawych miejsc znanych dot¹d wy³¹cznie z folderowych fotosów. Wra¿enia z tej
kilkudniowej wyprawy opisuje jedna z tancerek - Justyna Lipiñska.

PPooddbbiill iiœœmmyy    sseerrccaa    LLuukksseemmbbuurrcczzyykkóóww
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- Gród nad Skor¹ nas nie rozczarowa³. Tego
typu miasteczka, zawsze nas zaskakuj¹ i ujmu-
j¹ swoim urokiem. 
To by³a ich siódma wyprawa. Od kilku lat
inauguruj¹ w ten sposób okres wakacji – wsia-
daj¹ na rowery i poznaj¹ Polskê z pozycji dwu-
ko³owych podró¿ników.

4 lipca nasze miasto odwiedzi³a siedmioosobowa grupa
z Przyrowa, miasteczka ko³o Czêstochowy. Rowerowy
team, to cz³onkowie szkolnego Klubu Turystycznego
PTTK dzia³aj¹cego przy tamtejszym gimnazjum. 
Ich wyprawy, to tematyczne szlaki zwi¹zane z narodo-
w¹ histori¹, które nie tylko spe³niaj¹ rolê edukacyjn¹
wskazuj¹c miejsca i obiekty wa¿ne dla naszej to¿sa-
moœci, to jednoczeœnie doskona³a szko³a ¿ycia.
- Do wyprawy przygotowujemy siê du¿o wczeœniej – mówi
pomys³odawca, koordynator i przewodnik w jednej
osobie Zbigniew Machura – prezes klubu i nauczyciel
wych.fizycznego. – Tegoroczna wyprawa przebiega³a
pod has³em „Szlakiem Piastów Œl¹skich” st¹d te¿ Chojnów
znalaz³ siê na naszej trasie. I tu muszê nadmieniæ, ¿e
uj¹³ mnie ju¿ w momencie kiedy przygotowywaliœmy
trasê. Zbieraj¹c informacjê o tym mieœcie zaintereso-
wa³a nas mnogoœæ zabytków. Na ¿ywo te atrakcje zys-
ka³y i jesteœmy bardzo zadowoleni z wizyty.
Historiê Chojnowa przyrowianie poznali z ust Jerzego
Janusa – dyrektora muzeum, swoj¹ wiedzê uzupe³niaj¹c
ogl¹daniem muzealnych eksponatów i miejskich zabytków.

W latach poprzednich pokonali szlak wojny polsko-
krzy¿ackiej, poznali tereny Górnego Œlaska, przejechali
trasê, któr¹ wytycza³y latarnie morskie polskiego wy-
brze¿a, zwiedzili miejsca bliskie Reymontowi, by³ te¿
szlak miejsc bitew II brygady legionów na Ukrainie.
Wizyta w naszym mieœcie rozpoczyna³a kolejny dzieñ
tegorocznej wyprawy. Ka¿dego dnia rowerzyœci poko-
nuj¹ oko³o 100 km zmniejszaj¹c dystans wytyczonej
trasy, która, na ogó³, ma ponad 1000 km. 
- Do takich wypraw nale¿y solidnie siê przygotowaæ –
wyjaœnia Zbigniew Machura - Oprócz wiedzy teorety-
cznej pamiêtaæ nale¿y o formie fizycznej i zabiegach
technicznych. Dlatego wycieczkami ¿yjemy na d³ugo
przed wyjazdem. Z satysfakcj¹ zatem odwiedzamy ka¿de
kolejne miejsca. Jesteœmy dumni z naszej ojczyzny, jej
ciekawych dziejów i bogatej historii, któr¹ tworzy tak¿e
Chojnów. 
W tym miejscu pragnê w imieniu naszej grupy serdecz-
nie podziêkowaæ za serdeczne przyjêcie w Chojnowie.
Zapraszamy jednoczeœnie mieszkañców grodu nad
Skor¹ do Przyrowa – my te¿ mamy wiele atrakcyjnych
miejsc, które warto poznaæ.

eg

1. Organizator: Klub JeŸdziecki
Oœrodek Sportów Konnych w Jaro-
szówce Stadnina Koni Jaroszówka
spó³ka z o.o.
2. Miejsce: Hipodrom “Czarna Woda”
Stadniny Koni w Jaroszówce
3. Termin : 28.07 - 29.07.2007 r.
4. Termin zg³oszeñ: Do 23 lipca 2005r.
na adres – fax: (076) 81 78 836,
e-poczta: kjosk_jaroszowka@interia.pl
koniecznie z podaniem nr konkursu 
i kategorii wiekowej
5. Uczestnicy: Kluby i Sekcje PZJ.
Zawody zaliczane do Pucharu DZJ.
6. Program Zawodów:

Sobota:
Godz. 11°°
Konkurs nr 1 Klasa LL dok³adnoœci
bez rozgrywki art. 238 1.1 Konkurs nr 2
Klasa kuce do 80 cm dok³adnoœci 
z jedn¹ rozgrywk¹ art. 238 1.2 

Godz. 14°°
Konkurs nr 3 Klasa L seria A: z ocen¹
stylu jeŸdŸca art. 5 seria B: dok³adnoœci
bez rozgrywki art. 238 1.1
Konkurs nr 4 Klasa P dwufazowy
art.274 5.2
Konkurs nr 5 Klasa N dok³adnoœci 
z 1 rozgrywk¹ art.238. 1.2
Konkurs nr 6 Klasa C zwyk³y art.238 
z rozgrywk¹ 2.1.

Niedziela:
Godz. 10°°
Konkurs nr 7 Klasa LL dok³adnoœci 
art. 238 1.1
Konkurs nr 8 Klasa kuce do 80 cm
dok³adnoœci z jedn¹ rozgrywk¹ 
art. 238 1.2

Konkurs nr 9 Klasa L seria A: licen-
cyjny art. 5
seria B: dok³adnoœci bez rozgrywki 
art. 238 1.1

Godz. 14°°
Konkurs nr 10 Klasa P zwyk³y art.238
z rozgrywk¹ 2.1. 
Konkurs nr 11 Klasa N dwufazowy
art.274 5.2, “ O Wstêgê Czarnej Wody” 
Konkurs nr 12 Klasa C zwyk³y art.238
z rozgrywk¹ 2.1. 

Osoby oficjalne:
Sêdzia G³ówny: Anna Augustyñska-
Mincger
Sêdzia: Lucyna £asica, Beata
Sarnowska, Andrzej Potaczek
Sêdzia Stylu: Jacek Pêkalski
Gospodarz Toru: Jacek Pêkalski

Sprawy organizacyjne:
* op³ata organizacyjna  za konkurs 1, 2,
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12  w wysokoœci 30 z³
od startu, a 50 z³ w konkursie 4, 5, 6,
p³atne na konto , lub do kasy klubu na 2
godz. przed rozpoczêciem konkursu. 
* rozprê¿alnia i hipodrom o pod³o¿u
trawiastym. 
* organizator zapewnia stajnie boksowe
dla wszystkich uczestników 50 z³/boks
na ca³e zawody. 
* dokumentacja zgodnie z przepisami
PZJ. 
* przewiduje siê flot’s, oraz nagrody
honorowe, rzeczowe i pieniê¿ne w wy-
sokoœci 50 % wp³ywów z op³aty orga-
nizacyjnej. 
* organizator nie ponosi odpowiedzial-
noœci za wypadki, szkody i kradzie¿e. 
* ostateczny termin dokonywania zmian
w zapisach do godz. 10°° w dniu zawo-
dów, za dodatkow¹ op³at¹ 10 z³. 
* w przerwach pomiêdzy konkursami
odbêd¹ siê pokazy. 
* mo¿liwoœæ zakwaterowania w domkach
campingowych w cenie 25 z³/doba 
* pod³¹czenie przyczepy do energii
elektrycznej w cenie 20 z³ za dobê. 
* w sobotê, oko³o godziny 20°° ognisko
z poczêstunkiem.
* Bilety wstêpu w cenie 5 z³  bior¹
udzia³ w losowaniu konia pe³nej krwi
angielskiej
* Scorpion ( Don Corleone – Scarlet
po Royal Court) gniady  ur. 2003 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w propozycjach 
* Konkursy zaliczane do Pucharu DZJ:
1, 2, 3A i 3B, 10, 11, 12 

Wiceprezes Zarz¹du

Roman Krzy¿anowski

Chojnów  na  trasieChojnów  na  trasie Propozycje Regionalnych Zawodów Konnych w Skokach 
“O Wstêgê Czarnej Wody”
Jaroszówka 28.07.- 29.07.2007
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Ju¿ za trzy tygodnie bêdzie mo¿na nabyæ
odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkania za kilkadzie-
si¹t z³otych. Zwolnione ze sk³adek na fun-
dusz remontowy mog¹ zostaæ osoby, które
przekszta³ci³y mieszkanie. Lokatorzy bêd¹
mieli szansê skorzystania z premii gwaran-
cyjnych, do których uprawniaj¹ ksi¹¿eczki
mieszkaniowe.
Prezydent podpisa³ ju¿ nowelizacjê ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 
z 2003 r. nr 10, poz. 1116 z póŸn. zm.). Nowe
przepisy przewiduj¹ m.in. tañsze i szybsze
przekszta³cenia mieszkañ spó³dzielczych 
w odrêbn¹ w³asnoœæ, dodatkowe uprawnie-
nia dla spó³dzielców, oddzielne rozliczenia
przychodów i kosztów dla ka¿dej nierucho-
moœci oraz odpowiedzialnoœæ karn¹ dla
cz³onków zarz¹dów, którzy nie wywi¹zuj¹
siê z przewidzianych w ustawie obowi¹zków. 

Przekszta³cenia w³asnoœciowe 
Wchodz¹ce w ¿ycie 31 lipca przepisy to szansa
dla prawie miliona osób posiadaj¹cych
spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
Lokatorzy, którzy zdecyduj¹ siê wyodrêb-
niæ w³asnoœæ mieszkania, nie bêd¹ musieli
ju¿ wp³acaæ ró¿nicy pomiêdzy aktualn¹
wartoœci¹ rynkow¹ zajmowanego mieszka-
nia, a zwaloryzowan¹ wartoœci¹ wniesio-
nego wczeœniej wk³adu mieszkaniowego.
S¹ to kwoty wahaj¹ce siê w granicach od
kilkunastu do kilkudziesiêciu tysiêcy z³. Za-
miast tego zap³ac¹ jedynie nominaln¹ cenê
kredytu umorzonego przez pañstwo (naj-
czêœciej kilkadziesi¹t z³otych). Osoby te nie
bêd¹ musia³y tak¿e dop³acaæ za moderniza-
cjê i kredyty, które spó³dzielnia zaci¹gnê³a
na remonty. Do przekszta³cenia bêdzie po-
trzebna jedynie sp³ata kosztów zwi¹zanych
z budow¹ lokalu i ewentualnych zaleg³oœci
z tytu³u zaleg³ych op³at za mieszkanie. 

O zwrocie zadecyduje walne 
Poszkodowani nie bêd¹ równie¿ ci, którzy
wykupili mieszkania lokatorskie i nie sko-
rzystali z lepszych warunków przekszta³-
cenia. Op³aty wniesione do spó³dzielni 
w trakcie wyodrêbniania w³asnoœci lokalu
lub przekszta³cenia na spó³dzielcz¹ w³as-
noœæ, a wiêc ró¿nicê pomiêdzy cen¹ rynko-
w¹ lokalu a wk³adem mieszkaniowym oraz
czêœæ kosztów modernizacji czy remontów
budynku, bêdzie mo¿na odzyskaæ. Nie
bêdzie to co prawda jednorazowy zwrot
wp³aconych pieniêdzy, ale zwolnienie ze
sk³adek na fundusz remontowy (w zale¿-
noœci od wysokoœci wp³aconej sumy mog¹
siêgaæ od kilku do kilkudziesiêciu lat). Bêdzie
to jednak mo¿liwe pod dwoma warunkami.
Po pierwsze, zgodê na takie rozliczenie bêdzie
musia³o wyraziæ walne zgromadzenie. Po
drugie, z tego przywileju skorzystaj¹ tylko
ci, którzy przekszta³cili mieszkania loka-
torskie po 23 kwietnia 2001 r. Nowelizacja
zmieni tak¿e sytuacjê by³ych lokatorów,
który sp³acaj¹ jeszcze spó³dzielni nale¿noœ-
ci z tytu³u przekszta³ceñ. Z dniem 31 lipca
2007 r. niesp³acone raty zostan¹ umorzone
z mocy prawa. W drodze wyj¹tku lokatorzy
bêd¹ musieli dop³aciæ spó³dzielni wtedy,
gdy dotychczas zap³acone kwoty nie pokry-
waj¹ ca³kowicie kosztów budowy lokalu. 
Mniej zap³ac¹ tak¿e spó³dzielcy, którzy
zdecyduj¹ siê na przekszta³cenie mieszka-
nia w³asnoœciowego na mieszkanie hipo-
teczne. Podobnie jak przy przekszta³ceniu
mieszkania lokatorskiego, i ci cz³onkowie
nie bêd¹ musieli wnosiæ dodatkowych op³at
z racji rozliczenia po¿yczek na moderniza-
cjê i remonty. Spó³dzielca musi sp³aciæ
wczeœniej wszystkie koszty zwi¹zane z bu-
dow¹ lokalu i zad³u¿enie z tytu³u op³at
eksploatacyjnych. 
Obni¿one zostan¹ równie¿ stawki wyna-
grodzenia notariusza za czynnoœci dokona-
ne przy zawieraniu umowy przekszta³caj¹-
cej prawo lokatorskie lub spó³dzielcze w³as-

noœciowe w odrêbn¹ w³asnoœæ. Zamiast 1/3
trzeba bêdzie zap³aciæ 1/4 minimalnego
wynagrodzenia za pracê (zamiast obecnych
312 z³ spó³dzielca zap³aci 234 z³). 

Nowe przepisy id¹ w kierunku stopniowej
likwidacji spó³dzielczej formy w³asnoœci 
i zastêpowania jej niczym nieograniczon¹
odrêbn¹ w³asnoœci¹ mieszkania. Po 31 lipca
lokatorskie prawo do lokalu bêdzie mo¿na
przekszta³ciæ wy³¹cznie w odrêbn¹ w³as-
noœæ. Spó³dzielczego prawa do lokalu nie
bêdzie mo¿na ustanawiaæ równie¿ w nowo
wybudowanych blokach. Bêdzie to dopusz-
czalne jedynie wtedy, gdy lokal znajduje siê
w budynku po³o¿onym na gruntach o nieure-
gulowanym stanie prawnym (np. gdy spó³-
dzielnia nie jest jego w³aœcicielem albo
u¿ytkownikiem wieczystym). 

Najemcy lokali zak³adowych 
Najemcy by³ych mieszkañ zak³adowych
bêd¹ mogli je wykupiæ po kosztach nabycia
budynków przez spó³dzielnie mieszkanio-
we od likwidowanych przedsiêbiorstw.
Warunkiem uzyskania odrêbnej w³asnoœci
bêdzie uzupe³nienie wk³adu budowlanego
ustalonego po cenie nabycia budynku, co
oznacza nawet kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych
oszczêdnoœci. 

¯¹danie przeniesienia odrêbnej w³asnoœci
by³ego mieszkania zak³adowego bêdzie
przys³ugiwa³o równie¿ osobie bliskiej na-
jemcy spó³dzielczego lokalu mieszkalnego.
Zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nierucho-
moœciami do tej grupy zalicza siê zstêpnych
(dzieci, wnuki), wstêpnych (ojciec, dziadek),
rodzeñstwo, dzieci rodzeñstwa, osoby przy-
sposabiaj¹ce i przysposobione, ma³¿onka,
który nie pozostaje we wspólnoœci ustawo-
wej, oraz osobê, która pozostaje z najemc¹
faktycznie we wspólnym po¿yciu. 

Adam Makosz 

NOWE PRAWO - MIESZKANIA SPÓ£DZIELCZE
Przekszta³cenia w³asnoœciowe 

„Gazeta Prawna” 11.07.2007

Sprawa wykupu za niewielkie pieni¹dze mieszkania spó³dzielczego, to niew¹tpliwie

gor¹cy temat wœród cz³onków spó³dzielni. Artyku³ publikowany w Gazecie Prawnej” 

z pewnoœci¹ wyjaœni zainteresowanym pojawiaj¹ce siê wci¹¿ jeszcze pytania i niejasnoœci –

zarówno tym, którzy chc¹ mieszkanie wykupiæ, jak i tym, którzy ju¿ to zrobili.
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Niedawno media og³osi³y listê nowych (starych)
siedmiu cudów œwiata. To sk³oni³o nas do reflek-
sji i pytania czy na terenie Chojnowa mamy coœ,
co przykuwa nasz¹ uwagê, jest niezwyk³e i god-
ne bli¿szego poznania? Bez w¹tpienia tak 
i wbrew pozorom, wcale nie jest ich tak ma³o.
Dr¹¿¹c temat szukaliœmy miejsc, z pozoru

znanych, jednak tylko z pozoru. WeŸmy np. tzw.
Kamienny Grzybek zlokalizowany w Parku
Piastowskim. ¯e jest, wie ka¿dy chojnowianin,
ale dlaczego? M³ode pokolenie nie ma zielonego
pojêcia. Starsi wiedz¹ co nieco. Wyjaœnienie zna-
leŸliœmy w ksi¹¿ce Stanis³awa Horodeckiego pt.
„Przesz³oœci okruchy”: “ W niewielkiej kotlince
wzniesiono po 1918 r. grzybek - wzorowany na
megalitycznych grobowcach obelisk upamiêt-
niaj¹cy poleg³ych w I Wojnie Œwiatowej choj-
nowian”. Poszwendaliœmy siê trochê po naszym
mieœcie. Zwróciliœmy uwagê na kilka tzw. “od-
dechów minionych wieków”. Mijamy te miejsca
prawie codziennie, nie zwracaj¹c na nie prak-

tycznie uwagi. Niektóre z nich prosz¹ o odrestau-
rowanie, a mo¿e kryj¹ jak¹œ tajemnicê...?

Piotr Misikiewicz
fot. Bogdan Misikiewicz

“Oddechy minionych wieków”
Ruszy³y lub rusz¹, co? Weekendowe
maratony rockowe. Dobrze, ¿e nie-
które z nich nie nak³adaj¹ siê na sie-
bie, tak jak to by³o, w roku ubieg³ym.
Tradycyjnie pod koniec lipca rusza
kolejna edycja festiwalu rocka gotyc-
kiego “Castle Party”. Impreza ta zno-
wu zawita do maleñkiego Bolkowa.
Ale to miasteczko ma nie lada atrak-
cjê turystyczn¹ w postaci ogromnego
zamczyska. I ten zabytkowy obiekt
jest wykorzystywany m.in. do organi-
zacji imprez muzycznych. 27 - 29 lipca
Bolków znowu od¿yje, i to za spraw¹
fanów szeroko pojêtych industrial-
nych brzmieñ. S¹dz¹c po wykazie za-
proszonych zespo³ów mo¿e byæ cie-
kawie. Tydzieñ póŸniej bêdzie mia³
miejsce XIII Przystanek Woodstock. 
I znowu impreza zawita do Kostrzyna
nad Odr¹, 3 - 4 sierpnia zabrzmi¹
naprawdê ró¿ne gatunki rocka z kraju
i zagranicy. Zagraj¹ m.in.: GANG
OLSENA, Martyna Jakubowicz,
PUDELSI, Tymon Tymañski, HABA-
KUK, KOBRANOCKA, ACID
DRINKERS, ALIANS, HURT, COMA,
INDIOS BRANOS, ZIELONE ¯AB-
KI-GAGA-RADICAL NEWS, i uwa-
ga, uwaga TYPE O NEGATIVE! Oj
siê bêdzie dzia³o!!!

pm

Kolejnym zespo³em, którego Ÿród³o bije z chojnowskich pok³adów
kulturalnych jest TRIO £ÓDZKO - CHOJNOWSKIE. Jednym z jego
elementów jest klawiszowiec Tomasz Susmêd. Trio wykonuje reper-
tuar Jacka Kaczmarskiego i jakoœ nigdy nie brakuje im propozycji
koncertowych - co miesi¹c po kilka wyjazdów. 
W tym roku obchodzimy 25 rocznicê powstania NSZZ “Solidarnoœæ.
Jacek Kaczmarski kojarzony jest jako bard ruchu robotniczego 
w epoce socjalizmu. Obchodów rocznicowych nie ma koñca. T.£.CH.
w tym roku mia³o okazjê zagraæ w kilku ciekawych miejscach, m.in.
przyjêli zaproszenie od Jana Pietrzaka z kabaretu “Pod Egid¹”. Nie
dziwi wiêc fakt, ¿e zaprosiæ „Trio” do Chojnowa, by³o jest i bêdzie,
niezwykle ciê¿ko. Ale siê uda³o. W drodze miêdzy jedn¹ sal¹ koncer-
tow¹ a drug¹ T.£.CH. na moment zakotwiczy³o w kawiarni “Jubilatka”.
Ten moment wypad³ akurat w poniedzia³ek 2 lipca. Co ciekawe g³ów-
nym motorem napêdowym tego wydarzenia, by³a pewna Polka na
sta³e mieszkaj¹ca w Danii. Obecne wakacje spêdza³a u rodziny w Legnicy.
Pani El¿bieta ju¿ od jakiegoœ czasu jest fank¹ twórczoœci Jacka
Kaczmarskiego, a poprzez internet utrzymuje kontakt z Tomkiem
Susmêdem. Gdy pani El¿bieta zjecha³a do rodziny, rozpoczê³y siê
¿mudne przygotowania do wystêpu w “Jubilatce”. I uda³o siê.
Niesamowite by³o to, ¿e przewa¿a³y bardzo dynamiczne utwory.
Okraszone jednak, spokojniejszymi fragmentami. Czas jak rzeka mija³
tak jakoœ niepostrze¿enie. Ale w pewnym momencie pojawi³ siê goœæ 

specjalny tego wieczoru. Patrycja Kaczmarska - córka Jacka
Kaczmarskiego, zaœpiewa³a jeden z utworów ojca. èród³o rodzinne
wci¹¿ bije talentem piosenkarskim. Nieoficjalnie wiemy, ¿e s¹ ju¿
pewne plany, by po wakacjach, zaprosiæ ponownie T.£.CH. do
Chojnowa. Czy to siê uda? Ekipa “G.CH.” ju¿ trzyma kciuki.

Piotr Misikiewicz
fot. Bogdan Misikiewicz 

“Weekendowe
maratony rockowe”

“A Ÿród³o wci¹¿ bije...”

Kamienny Grzybek

P³askorzeŸba na kamienicy 
przy ul. Koœciuszki

Krzy¿ Œw. £azarza 
symbol Zakonu Szpitalnego
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Przez ca³y niemal lipiec dzieci mog¹ uczest-
niczyæ w ró¿nych zajêciach prowadzonych
przez Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y i Filiê nr 1.
Przeciêtnie z naszych wakacyjnych propozy-
cji korzysta codziennie od kilku do kilkunastu
osób. Zdarza siê, ¿e dzieciom towarzysz¹ ich
opiekunowie – mamy, starsze rodzeñstwo. 
W takim zró¿nicowanym gronie potrafimy siê
równie¿ wspólnie bawiæ. 
Dotychczas najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³y siê zajêcia „Z wakacyjnych wêdrówek

po Ziemi Legnickiej”, podczas których dzieci
wykonywa³y prace na powiatowy konkurs
plastyczny organizowany wspólnie przez bib-

liotekê i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Legnickiej - Ko³o Parafialne w Choj-
nowie. Na rozstrzygniêcie konkursu i pokon-
kursow¹ wystawê  trzeba bêdzie poczekaæ 
do sierpnia. 
Natomiast ju¿ teraz mo¿emy  na I piêtrze biblio-
teki, obok Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y,
obejrzeæ bardzo ciekawe prace, które s¹

plonem zajêæ plastycznych „Papieroplastyka
z makulatury”. Na przyk³ad, kompozycjê
pt.”Miasto” wykona³y Martyna i Aleksandra
Oleœniewicz oraz Agnieszka, Izabela i Dominika
Mi³uch, a autork¹ pracy pt.”Wiatrak” jest
Ewelina Kopeæ. 
Swoje talenty aktorskie dzieci ujawni³y na
zajêciach „Zabawa w teatr”. Trzy grupy (3-, 4- 
i 5-osobowa) przygotowa³y w³asne interpre-
tacje znanych bajek: „Kopciuszka”, „Jasia 
i Ma³gosi” i „Czterech pór roku”. Wystêpy
m³odych aktorów - przygotowane przez nich
w b³yskawicznym tempie, bo w nieca³¹ godzi-
nê i z pomoc¹ rekwizytów przyniesionych 
z domu jak np. szal, parasol, kapelusz - 
zachwyci³y widowniê. Zauwa¿yliœmy, ¿e
by³a to równie¿ wielka przyjemnoœæ i atrakcja
dla samych wystêpuj¹cych.
Przed nami jeszcze m.in. warsztaty origami,
zajêcia „Baœnie braci Grimm” i „Kartki z wakacji”
- serdecznie zapraszamy! 

M.L., B.L.

Zdrowie, witalnoœæ, energia i dobry humor
– z takim baga¿em wrócili chojnowscy dia-
betycy z sanatorium, które organizuj¹ sobie
sami. Od kilku lat je¿d¿¹ nad morze i dziêki
zaanga¿owaniu wielu ¿yczliwych instytucji
i osób przez dwa tygodnie regeneruj¹ orga-
nizm œwietnie siê przy tym bawi¹c.

Ju¿ na kilka miesiêcy przed terminem wyjaz-
du spraw¹ leczniczego wypoczynku zajmu-
je siê prezes Stowarzyszenia Diabetyków
Ko³o w Chojnowie Stefania Wolska, któr¹
wspiera kilka energicznych osób. Dziêki
nim wyjazdy s¹ atrakcyjne i niedrogie. 
- Nie ulega w¹tpliwoœci fakt, ¿e ka¿dy z na-
szych cz³onków potrzebuje rehabilitacji i wy-
poczynku – wyjaœnia S. Wolska. – St¹d
koniecznoœæ organizacji tego typu wyjazdów,
ale nigdy nie dosz³yby one do skutku gdyby
nie wsparcie finansowe odpowiednich
instytucji, w tym tak¿e naszego miejskiego
urzêdu, za co w tym miejscu, w imieniu nas

wszystkich serdecznie dziêkujê. Jednoczeœnie
zapewniam wszystkich, którzy przyczyniaj¹
siê do naszych wyjazdów, ¿e w pe³ni z nich
korzystamy poprawiaj¹c zdrowie i nastroje.
Tegoroczna rehabilitacja mia³a miejsce 
w Jaros³awcu ko³o Ustki. Oferowano tu
m.in. gimnastykê, masa¿e, inhalacje, bicze
wodne. Spacery po pla¿y, wêdrówki leœne
czy te¿ towarzyskie wieczorki dope³nia³y
ofertê. Bez w¹tpienia przedsezonowi
kuracjusze mieli zdecydowanie lepsz¹ po-
godê ni¿ ci, którzy na wypoczynek wybrali
siê w lipcu. Chojnowianie wrócili nie tylko
wzmocnieni fizycznie i psychicznie, ale 
i wspaniale opaleni. 
- Nikt nie mia³ ¿adnych powodów do narze-
kania – dodaje S. Wolska. – Warunki by³y
doskona³e, zabiegi , obs³uga, jedzenie obfite
i smaczne no i pogoda wspania³a. Wszyscy
zatem wrócili do domów szczêœliwi a Jaro-
s³awiec zawsze bêdzie nam siê kojarzy³ z cu-
downym wypoczynkiem.

eg

„Biblioteczne atrakcje – zero nudy na wakacje”

Muzeum Regionalne w Chojnowie
pl. Zamkowy 3

Zaprasza na wystawê 
Anny Jesinowicz - Nguyen

pt. ,,SPLOTY DUSZY”

Na otwarcie wystawy i spotkanie z autork¹
zapraszamy

3 VIII 2007 o godz. 17.00

Anna Jesinowicz - Nguyen
Urodzona 16.01.1956 r. w G³ogowie. Absolwentka
Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie (Wydzia³
Konserwcjii Dzie³ Sztuki), zwi¹zana z Galeri¹
Tkack¹ “Na Jatkach” we Wroc³awiu.
Projektuje tkaninê artystyczn¹ i realizuje swoje
projekty. Bierze aktywny udzia³ w wystawach zbio-
rowych (Wroc³aw, Oleœnica, Kamienna Góra, Kowary,
Chojnów, Poznañ, Sopot, Warszawa, £ódŸ.)
2000 r. – Czêstochowa - wyró¿nienie honorowe
w konkursie “Wiersze Haliny Poœwiatowskiej
ujête w splotach tkaniny artystycznej”.
2004 r. – Wroc³aw - wystawa indywidualna “Poezja 
i sploty.”
2006 r. – Krosno - II Nagroda na
Miêdzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny
Lnianej.
Autorka inspiruje siê poezj¹, muzyk¹, psycholo-
gi¹ analityczn¹ C. G. Junga. Stosuje elementarne
formy geometryczne oraz uniwersalne symbole.
Do realizacji swoich tkanin uzywa lnu, we³ny,
bawe³ny, anilany, wiskozy.

SSSSzzzzcccczzzzêêêêœœœœ llll iiiiwwwwiiii     iiii     ooooppppaaaallll eeeennnniiii
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ZZ kkssii¹¹¿¿kkii  wwyyddaarrzzeeññ
8 lipca policjanci KP w Chojnowie zatrzymali
m³odego chojnowianina, który bez powodu po-
bi³ 82. letniego mieszkañca Chojnowa. Po-
szkodowany dozna³ obra¿eñ cia³a i po udziele-
niu pomocy medycznej zosta³ zwolniony do
domu. Wobec sprawcy Prokurator Rejonowy 
w Z³otoryi zastosowa³ œrodek zapobiegawczy
w postaci dozoru Policji.

9 lipca na terenie ogródków dzia³kowych przy
ul. Rac³awickiej w Chojnowie, nieznany sprawca
wykorzysta³ nieuwagê mieszkanki Chojnowa 
i skrad³ jej torebkê z zawartoœci¹ pieniêdzy
oraz telefon komórkowy.

15 lipca na terenie gminy Chojnów ma³oletni
ch³opiec w wieku 15 miesiêcy wypad³ z niezabez-
pieczonego okna znajduj¹cego siê na drugim
piêtrze budynku mieszkalnego. Na skutek upad-
ku dozna³ obra¿eñ cia³a w postaci z³amania
nogi i urazu g³owy. W czasie zdarzenia rodzice
ch³opca przebywali w mieszkaniu i byli trzeŸwi.

Policja radzi
W zwi¹zku z okresem wakacyjnym i sezonem
urlopowym przypominamy o:
- prawid³owym zabezpieczeniu przed wyjazdem
swoich mieszkañ i domów,
- przestrzeganiu zakazu k¹pieli w miejscach
odpowiednio oznakowanych i zabronionych,
- zwracaniu szczególnej uwagi na dzieci ba-
wi¹ce siê w pobli¿u zbiorników wodnych.

Nie ma uniwersalnych rad jak ustrzec siê przy-
krych niespodzianek, ale z pewnoœci¹ jedn¹ 
z najwa¿niejszych zasad jest daleko posuniêta
ostro¿noœæ i umiejêtnoœæ przewidywania.

Kilka przestróg
* Wsiadaj¹c do poci¹gu nale¿y unikaæ przedzia-
³ów pustych, gdzie wy³¹czone jest œwiat³o lub
siedz¹ osoby nietrzeŸwe. Najbezpieczniej po-
dró¿owaæ jest w towarzystwie osób starszych 
i ma³¿eñstw z dzieæmi. Ostro¿noœæ nale¿y
zachowaæ zawsze. Nigdy nie wolno przyjmowaæ
od nieznajomych ¿adnych napojów, s³odyczy.
Mo¿e znajdowaæ siê w nich œrodek nasenny lub
odurzaj¹cy. Nawet na krótko opuszczaj¹c prze-
dzia³ nie pozostawiamy w nim dokumentów 
i pieniêdzy w kieszeniach odzie¿y wisz¹cej.
* Nie pozostawiamy tak¿e baga¿u bez nadzoru
na peronie. Ryzykowne jest tak¿e pozostawianie
go pod opiek¹ osób obcych.
* Z³odzieje kieszonkowi dzia³aj¹ wszêdzie, ale
najczêœciej mo¿na ich spotkaæ na dworcach ko-
lejowych, autobusowych, w sklepach, na masowych
imprezach. Potrafi¹ byæ mili, grzeczni, chêtni do
pomocy. Wykorzystuj¹ ka¿dy b³¹d i moment
nieuwagi.
* Nigdy nie nale¿y zapraszaæ do domu przy-
godnie poznanych osób. Pamiêtaj, je¿eli bêdzie
to przestêpca, mo¿e w ten sposób zrobiæ wstêpne
rozpoznanie, podrobiæ klucze itp. Nie b¹dŸ naiw-
ny - propozycja zrobienia dobrego interesu mo¿e
byæ tylko pozorna - efektem bêdzie strata.

KLUB SPORTOWY
,,CHOJNOWIANKA” 

OG£ASZA

NABÓR
CH£OPCÓW 
Z ROCZNIKA

1995 r. (i M£ODSI )
DO DRU¯YNY
M£ODZIKÓW

SPOTKANIE
ORGANIZACYJNE

ODBÊDZIE SIÊ

01.08.2007 r.,
O GODZINIE 17:00 
W SIEDZIBIE KLUBU 

PRZY UL. MA£ACHOWSKIEGO 1.

Ze sportowym pozdrowieniem:
Zarz¹d i Trenerzy 

KS ,,CHOJNOWIANKA”

Cena wywo³awcza – 40.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium – 8.000,00 z³.

Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury podziemnej. W przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z plano-
wan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ra-
mach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach 
z nim  uzgodnionych.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ.
W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielo- i jednorodzinn¹, us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 5 wrzeœnia 2007 r. o godz. 1100 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczest-
nicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wy-
ci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 
30 sierpnia 2007 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644
00000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

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¿ 400,00 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
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej.
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 telefo-
nicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 44/1 
o pow. 833 m2 po³o¿onej  przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego Nr 5  w Chojnowie, dla której S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13615.
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Miejska Biblioteka

Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, 
Dzia³ dla Doros³ych 

- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46; 
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

BIBLIOTECZNE  NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

„ENCYKLOPEDIA  SZTUKI
DLA  M£ODZIE¯Y: spotka-
nia ze sztuk¹”
Publikacja prezentuje malarstwo,
rzeŸbê i architekturê od paleolitu
po czasy wspó³czesne. Tekst uzu-
pe³niaj¹ tabele, notki informa-
cyjne o najwa¿niejszych dzie³ach,
ciekawostki, tablice i ilustracje.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Joanna Rudniañska - „KOT-
KA  BRYGIDY”
Z fragmentów zas³yszanych
wspomnieñ Joanna Rudniañska
utka³a fascynuj¹c¹, wrêcz meta-
fizyczn¹, a zarazem dziecinnie
prost¹ opowieœæ o wojennym i po-
wojennym losie kilku rodzin z war-
szawskiej Pragi. “W powieœci tej
- opowiada autorka - jest wiele
prawdziwych historii. Ale po-
mys³em, pocz¹tkiem by³a jedna:
pewien mê¿czyzna wozi³ tram-
wajem swoj¹ córeczkê po warsza-
wskim getcie i mówi³ jej: patrz 
i zapamiêtaj to, co widzisz. Us³ysza-
³am to po 50 latach z ust tej w³aœ-
nie dziewczynki na kasecie nagra-
nej przez Fundacjê Shoah Stevena
Spielberga. 
G³ówna bohaterka “Kotki Bry-
gidy”, w czasie wojny kilkuletnia
dziewczynka, stawia pytania,
jakie mo¿e zadaæ tylko dziecko -
bo dla doros³ych odpowiedzi s¹
tak oczywiste, ¿e nawet siê nad
nimi nie zastanawiaj¹. “Kotka
Brygidy” to trzecia ksi¹¿ka Joanny
Rudniañskiej, laureatki wielu
nagród literackich, miêdzy inny-
mi Miêdzynarodowej Nagrody
imienia Janusza Korczaka, któr¹
otrzyma³a za “Rok smoka”, g³oœ-
n¹ powieœæ dla m³odzie¿y. 

Dzia³ dla Doros³ych:
Izabela i Tomasz Kaczyñscy -
„POLSKA: festyny, turnieje,
zloty, jarmarki”
Nieco inny przwodnik po Polsce,
bo zabytki s¹ tutaj t³em dla opi-

sanych imprez turystycznych,
kulturalnych czy historycznych,
które odbywaj¹ siê na terenie
naszego kraju. S¹ to m.in. fes-
tyny archeologiczne w Biskupinie,
Liwie i Starachowicach, turnieje
rycerskie w Il¿y i £êczycy, insce-
nizacje wydarzeñ historycznych
pod Grunwaldem i w Zamoœciu,
mistrzostwa Polski w p³ukaniu
z³ota w Z³otoryi, parada zabytko-
wych parowozów w Wolsztynie,
procesja Bo¿ego Cia³a w £owiczu. 
Wszystkie imprezy odbywaj¹ siê
cykliczne, s¹ bardzo widowis-
kowe i najczêœciej dwudniowe.
W przewodniku zamieszczono
m.in. niezbêdne adresy, telefony,
e-maile, terminy imprez, propo-
zycje noclegów i dojazdy.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni. 

Wojciech Ch¹dzyñski -
„WÊDRÓWKI  PO  DOLNYM
ŒL•SKU I JEGO  STOLICY:
fakty, legendy, sensacje”
Opowiedziana ze swad¹ historia
regionu od œredniowiecza po dzieñ
dzisiejszy, okraszona legendami,
anegdotami i losami wspó³czes-
nych ludzi zafascynowanych
zabytkami przesz³oœci i ocale-
niem ich od zapomnienia. Autor
umiejêtnie zachêca nas do od-
wiedzenia, poznania tych miejsc
i ich historii.
Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 6 po³o¿onego w budynku mieszkalnym 

przy ul. Krasickiego 2 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 56/1 o pow. 190 m2, wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi 

prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 9471.

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.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 31 sierpnia 2007 r. o godz. 1230

w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dziel-
czy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 24 sierpnia 2007 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 Rozporz¹dze-
niem 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 wywo-
³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie
mniej ni¿ 300,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. 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 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwol-
niona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 1-24 sierpnia 2007 r. w godz. 1000

do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076-81-88-370).
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przy-
czyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub

telefonicznie pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

WAKACJE  Z  BIBLIOTEK•
Zapraszamy dzieci do uczestnictwa  w naszych zajêciach wakacyjnych
(konkursy, gry i inne) – szczegó³owe informacje w bibliotece.
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Czy chcia³byœ pracowaæ na stacji paliw BP?
Jeden z najwiêkszych na œwiecie koncernów naftowych prowadz¹cych dynamicznie 
rozwijaj¹c¹ siê sieæ nowoczesnych stacji benzynowych na terenie Polski - BP - poszukuje
pracownika na stanowisko:

Sprzedawca i Specjalista Bistro na stacjê BP w Okmianach

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przysy³anie aplikacji sk³adaj¹cej siê z CV 
ze zdjêciem oraz listu motywacyjnego na adres:

S³awomir Chrapa
Tarnowa 38a

62 - 067 Rakoniewice

W ofercie nale¿y umieœciæ zapis:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ o chronie danych osobowych z dnia 29 sierp-
nia 1997r., Dz. NR 133 poz.883).
Nades³anych dokumentów nie zwracamy.

Firma w Chojnowie przyjmie od zaraz:

1. Œlusarza narzêdziowego
2. Tokarza - frezera
3. Spawacza (metoda MIG - MAG oraz TIG)
4. Pracowników na przyuczenie
5. Pracowników pilnuj¹cych obiekty (mog¹ byæ emeryci lub renciœci)
6. Kontrolera jakoœci

Od kandydatów oczekujemy:

- co najmniej zawodowego wykszta³cenia
- komunikatywnoœci
- zaanga¿owania w pracy

Oferujemy pracê w firmie nastawionej na:

- promowanie wysokiej jakoœci obs³ugi klienta
- rozwój pracowników
- wspó³pracê w zespole
- skuteczne zarz¹dzanie

Podanie o pracê oraz CV proszê kierowaæ na adres:
“Höcker” Sp. z. o. o.

ul. Piotrowicka 4
59-225 Chojnów

Pod adres e-mail: hoecker@hoecker.pl
Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tku pod nr (076) 81-88-389
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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam mieszkanie w nowym budownic-
twie, II p., 3 pokoje. Cena 160 tys. z³. Wia-
domoœæ: 663-75-33-66.

Sprzedam M-4 (64 m2) w Chojnowie, nowe
budownictwo, parter. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-61.

Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m2 -Rynek 42.
Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432 po godz. 20.

Sprzedam kawalerkê z balkonem, Ip., stare
budownictwo, do remontu, o pow. 29,17 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0664-754-016.

Kupiê dom w Chojnowie lub okolicy, w roz-
liczeniu mo¿e byæ mieszkanie. 
Wiadomoœæ: tel. 0693-986-007.

Kupiê mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie w Chojnowie, mo¿e byæ do
remontu. Wiadomoœæ: tel. 0667-215-201,
0667-337-157.

Sprzedam lub wynajmê lokal mieszkalno-
us³ugowy w Chojnowie przy ul. Legnickiej 
o pow. 180 m2. Wiadomoœæ: tel. 0602-527-227.

PRACA
Salon ORANGE zatrudni konsultanta na 1/2 eta-

tu, wymagana znajomoœæ obs³ugi komputera - szcze-
gó³owe informacje 509636656, 076-818-68-43.

Szukam Pani w wieku 45-60 lat do opieki
nad ma³ym dzieckiem i prowadzenia domu 
w Warszawie - 1.800 z³ + wy¿ywienie i za-
mieszkanie. Wiadomoœæ: tel. 0510-430-430.

Zatrudniê pracowników na ³upiarki-przy-
uczê. Kamienio³om, okolice Z³otoryi. Wia-
domoœæ: tel. 0601-923-112, 0605-851-151.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wia-

domoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.

Kupiê dzia³kê rekreacyjn¹, budowlan¹
ewentualnie orn¹ w okolicach Chojnowa. Jestem
te¿ zainteresowana kupnem rozpoczêtej
budowy i poniemieckim domem na wsi (do
remontu).Wiadomoœæ: tel. (076) 818-80-15.

Przyjmê gruz, szlakê, itp., miejsce dostawy -
Jadwisin. Wiadomoœæ: tel. (076) 877-44-44
wew. 22; 0604-529-320.

Sprzedam gara¿ przy ul. Zielonej, 50 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0791-391-432 po godz. 20.

Stacja Paliw "Chojnówka" 
ul. Fabryczna 1, tel. (076) 819 27 40

w Chojnowie oferuje do sprzeda¿y 
w konkurencyjnych cenach:
paliwa, oleje,
filtry, akcesoria, itd.

Posiadamy równie¿ w³asny transport 
z dowozem do klienta zamówionego 

oleju napêdowego i opa³owego.

__________________________________________

ZAPRASZAMY!
Godziny  otwarcia:

pn. - pt. 7.00 - 19.00
sob. 7.00 - 15.00
niedz. i œwiêta - nieczynne
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