
D w u t y g o d n i k  S a m o r z ¹ d u  TD w u t y g o d n i k  S a m o r z ¹ d u  T e r y t o r i a l n e g o  w  C h o j n o w i ee r y t o r i a l n e g o  w  C h o j n o w i e

Nastêpny numer “
G.C

h.”

Nastêpny numer “
G.C

h.”

5.09.2005 r

5.09.2005 r..

NR 16 (608) ROK XII  22.08.2005 CENA 1,30z³  NR 16 (608) ROK XII  22.08.2005 CENA 1,30z³  

JJJJeeeeddddyyyynnnnyyyy    wwww    CCCChhhhoooojjjjnnnnoooowwwwiiiieeee????

NNNNaaaasssszzzzeeee    wwwwoooojjjjaaaa¿¿¿¿eeee KKKKrrrraaaajjjjoooobbbbrrrraaaazzzz    ppppoooo    bbbbiiii ttttwwwwiiiieeee

KKKKoooonnnncccceeeerrrrttttyyyy    wwww    """"SSSSyyyynnnntttteeeezzzziiiieeee""""
Dzia³aj¹ca od roku w Chojnowie Galeria - Studio
"Synteza" zorganizowa³a na koncert muzyczny trójki
rodzeñstwa Szemelak. Monika, Ma³gorzata i Piotr
æwicz¹ pod okiem profesjonalistów od lat, melomani
mog¹ wiêc liczyæ na niema³¹ dawkê muzyki na klarnet,
skrzypce i flet.

Po II wojnie œwiatowej origami trafi³o do Ameryki 
i Europy, zdobywaj¹c wielu wiernych zwolenników.
Jednym z nich jest Jaros³aw Majcher, chojnowianin,
który od 12 lat zajmuje siê t¹, wci¹¿ dla nas
orientaln¹, sztuk¹.

Z lekkim niepokojem wybraliœmy siê 
w tym roku na festiwal rocka gotyckiego
“Castle Party Bolków 2005”, a chojno-
wianie, którzy bywaj¹ na “Przystanku
Woodstock” jak ¿adnego roku, po prostu
¿yli woodstokow¹ imprez¹.

Podobnie jak w poprzednim roku, tak i w tym, cz³onkowie
chojnowskiego Bractwa Rycerskiego wyruszyli pod
Grunwald. Wœród dziewiêcioosobowej ekipy byli i tacy,
którzy stanêli na udeptanej ziemi grunwaldzkich pól.
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Z prac wydzia³ów
Sezon robót w pe³ni
Tegoroczne miejskie inwestycje przebiegaj¹
wed³ug planu. Firma budowlana pracuj¹ca
przy budynku socjalnym przy ul. Z³otoryjskiej
zakoñczy³a ju¿ pierwszy etap prac – wyko-
nano stan „0” obiektu. 
Remont szatni „Chojnowianki” wkrótce bêdzie
zakoñczony. Obecnie trwaj¹ prace wykoñcze-
niowe wnêtrz obiektu. Pe³n¹ par¹ postepuj¹
roboty przy adaptacji budynku administra-
cyjnego na Pl. Zamkowym na miejsk¹ biblio-
tekê. Jedne œciany s¹ burzone, inne stawiane.
Na razie efekty s¹ ma³o widoczne, ale za kil-
ka tygodni pomieszczenia by³ej szko³y pod-
stawowej bêd¹ nie do poznania.
Rozpoczêto wymianê kot³ów grzewczych
opalanych dotychczas wêglem na kot³y bar-
dziej ekologiczne, tj. gazowe kondensacyjne
(nowszej generacji) w Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej, Szkole Podstawowej nr 3 
i Miejskim Przedszkolu nr 3.
Wkrótce rusz¹ prace przy kolejnych inwesty-
cjach, na które urz¹d w ostatnim okresie pod-
pisa³ umowy. Budowy doczeka³a siê np. ul.
Samorz¹dowa, przebudowana zostanie sieæ
wodoci¹gowa i kanalizacyjna w ul. Spacerowej,
Z³otoryjskiej, Cichej i M³ynarskiej. Nowy
ci¹g kanalizacji bêd¹ mieli te¿ mieszkañcy 
ul. Ciemnej, Rynek i Konarskiego.
Podpisano tak¿e umowê na wykonanie studni
g³êbinowej na stadionie Chojnowianki.
Woda z tej studni bêdzie u¿ywana do utrzy-
mania nowej murawy boiska.

Co bêdzie z kinem?
Nieruchomoœæ przy ul. Królowej Jadwigi 3
(budynek by³ego kina) znalaz³ nowego w³aœ-
ciciela. Obiekt sprzedany przez miasto w 1996 r.
Spó³ce Energostal z Gliwic wkrótce przej¹³
syndyk, któremu po wielu miesi¹cach starañ
budynek uda³o siê sprzedaæ prywatnemu przed-
siêbiorcy. W planie zagospodarowania prze-
strzennego jest to teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej oraz us³ug komercyj-
nych, ciekawe wiêc jakie bêd¹ kolejne losy
tego budynku. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /
j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 09. 08. 2005r. do 30. 08. 2005r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dz. nr 12/56
przy ul. Okrzei (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 9 sierpnia 2005 r.
Nr 76/2005),
2) w dniach od 08.08.2005 r. do 29. 08. 2005 r.:
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na
rzecz najmców znajduj¹cych siê w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. B. Chrobrego i Chopina
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 8 sierpnia 2005 r. Nr. 75/2005).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w
Chojnowie w terminie do dnia 19. 09. 2005 r.

Po komisjach - sesja
31 sierpnia po wakacyjnej przerwie na sesji
zbieraj¹ siê chojnowscy rajcy. Czterdzieste
szóste posiedzenie dotyczyæ bêdzie m.in. przy-
gotowania placówek oœwiatowo-wychowaw-
czych do nowego roku szkolnego i informacji
burmistrza o podejmowanych dzia³aniach na
rzecz aktywizacji gospodarczej na terenie miasta.
W tym tygodniu rozpoczynaj¹ natomiast prace
komisje sta³e rady, które zajmowaæ siê bêd¹ m.in. 
Komisja Zdrowia, Ochrony Œrodowiska 
i Spraw Spo³ecznych 23.08.05 r . godz. 14.00
1. Fundacja „Barka” w Chojnowie – dokona-
nia i perspektywy rozwoju.
Komisja Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury 24.08.05 r. o godz. 14.00
1. Uchwalenie znowelizowanego Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego.
2. Okreœlenie polityki fiskalnej dla osób fizy-
cznych i prawnych – kontynuacja.
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Bez-
pieczeñstwa 25.08.05 r. o godz. 14.00
1. Przygotowanie szkó³ i przedszkoli do zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol-
nym 2005/2006.
2. Informacja o akcji „Bezpieczna droga do szko³y”.
3. Ocena obchodów „Dni Chojnowa”.

Wyjechali na zaproszenie
W miniony czwartek 28.osobowa grupa choj-
nowian wyjecha³a do francuskiego miasta Com-
mentry. Nasza delegacja z³o¿ona z w³adz
miasta i przedstawicieli instytucji miejskich
pojecha³a przyjrzeæ siê z bliska m.in. dzia³al-
noœci oœwiatowo-kulturalnej miasta, z którym
wkrótce Chojnów podpisze umowê partnersk¹.
Bractwo rycerskie, które towarzyszy delegacji
zosta³o oficjalnie zaproszone na wystêpy do
Francji jeszcze w ubieg³ym roku podczas gosz-
cz¹cych w Chojnowie przedstawicieli w³adz
Commentry. Delegacja chojnowska otrzy-
ma³a zaproszenie na obchody Dni Commentry,
podczas których wspólnie omawiana bêdzie
dalsza wspó³praca obu miast.

Kolejnych stu lat
9 wrzeœnia równo 100 lat koñczy jeden z naj-
starszych mieszkañców Chojnowa Franciszek
Letkiewicz. O trzy lata starsza od pana Franka
jest Pani Ludwika Jakóbowska, która swój
jubileusz stulecia obchodzi³a 19.08. 2002 r. 
Wybieramy siê z wizyt¹ do szacownego stu-
latka, a o wra¿eniach i recepcie na d³ugowiecz-
noœæ napiszemy wkrótce. 
Tymczasem chojnowskim seniorom ¿yczymy
wiele zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci i kolej-
nych pogodnych dni u boku kochaj¹cej rodziny.

ZNP w innym lokalu
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Zarz¹d
Oddzia³u w Chojnowie informuje pracowni-
ków oœwiaty i wszystkich zainteresowanych,
¿e z dniem 20 lipca 2005r. biuro Zarz¹du zos-
ta³o przeniesione na Plac Zamkowy 1a (ma³y
budynek obok Urzêdu Miasta ) - I piêtro.

Obdaruje nas jak zwykle
30 sierpnia 2005r. (wtorek) od godz. 10.00 w “Do-
mu Chemika” przy ul. Rynek 20 w Chojnowie
Pani Pose³ Bronis³awa Kowalska po raz kolejny
przeka¿e wyprawki szkolne chojnowskim dzie-
ciom z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sy-
tuacji materialnej. Pos³anka rozda uczniom
piêæ tysiêcy zeszytów i d³ugopisów. 

DAR CHODZENIA!!!
Nasz syn, Pawe³ Kowalik jest wspania³ym
m³odym cz³owiekiem, którego w wieku 17-u
lat dotknê³a nowotworowa choroba koœci.
Nowotwór zaatakowa³ praw¹ nogê, któr¹
lekarze niestety musieli amputowaæ.
Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szansê
dla Paw³a, aby móg³ powróciæ do normal-
nego ¿ycia, do rzeczywistoœci swoich
rówieœni-ków. Ratunkiem jest "inteligentna"
bioproteza nogi, która kosztuje 47.000 PLN.
Rodzice z ca³ego serca prosz¹ o pomoc.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych 

i Niepe³nosprawnych "Pomó¿ i Ty", 81-535
Gdynia, ul. P³ocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41.
Nr konta, na które prosimy dokonywaæ wp³at:
Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem "Na bioprotezê nogi dla Paw³a
Kowalika".

Obwieszczenie 
Burmistrza Miasta Chojnowa

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany
miejscowoœci planu zagospodarowania przestrzen-
nego w zakresie jednostki œródmiejskiej.
Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) oraz Uchwa³ami
Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXXII/152/04 z dnia
27 paŸdziernika 2004 r. i Nr XLIII/194/05 z dnia 25 maja
2005 r., zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Chojnowa, obejmuj¹cego
obszar jednostki œródmiejskiej w dniach od 29 sierpnia
do 19 wrzeœnia 2005 r. w siedzibie Urzêdu Miejs-
kiego Chojnowa, sala nr 10 w godzinach urzêdowania.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu
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rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 13 wrzeœnia
2005 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego Chojnowa,
sala nr 10, o godzinie 10.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje
ustalenia przyjête w projekcie planu, mo¿e wnieœæ
uwagi. Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ uwagi do
wy¿ej wymienionego planu. Uwagi na piœmie nale¿y
sk³adaæ do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta 
z podaniem imienia i nazwiska, oznaczenia nierucho-
moœci (nazwa i adres), której dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 11 paŸdziernika 2005 r.

Wracamy do Przejrzystej Polski 
Kilka miesiêcy temu chojnowski samorz¹d przyst¹pi³
do akcji "Przejrzysta Polska". O za³o¿eniach tego
programu ju¿ pisaliœmy. Ujmuj¹c je w kilku zdaniach -
ma on na celu promowanie uczciwoœci i sku-
tecznoœci w samorz¹dach i przyczyniæ siê do popra-wy
jakoœci ¿ycia publicznego oraz do pobudzania akty-
wnoœci obywatelskiej. Jednym z zadañ obligato-
ryjnych programu jest wprowadzenie kodeksu ety-
cznego dotycz¹cego zasad, którymi powinni
kierowaæ siê pracownicy Urzêdu Miejskiego pod-
czas codziennej pracy.
Poniewa¿ kodeks ma rangê dokumentu urzêdowego

i powinien zostaæ podany do publicznej wiadomoœci
drukujemy jego treœæ. 
Zasady ogólne
Kodeks Etyczny Pracowników Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie stanowi zbiór ogólnych zasad, którymi
powinni kierowaæ siê pracownicy Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie podczas wykonywania zadañ s³u¿-
bowych w miejscu pracy, a tak¿e poza nim. Zasady
okreœlone w niniejszym kodeksie maj¹ byæ stosowane
przez wszystkich pracowników, posiadaj¹cych statut pra-
cownika samorz¹dowego zgodnie z ustaw¹ 
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹-
dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz 1593 z póŸn. zm.).
Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Chojnowie maj¹
œwiadomoœæ, ¿e ich praca jest s³u¿b¹ publiczn¹,
maj¹ zawsze na wzglêdzie dobro wspólnoty samorz¹-
dowej oraz uzasadnione interesy ka¿dego obywa-
tela. Swym praworz¹dnym, uczciwym i godnym
postêpowaniem oraz nienagann¹ postaw¹ etyczn¹
dba o pozytywny wizerunek i presti¿ Urzêdu Miejs-
kiego w Chojnowie.
Wykonywanie zadañ
Pracownik samorz¹dowy:
1. Wykonuje obowi¹zki z rzetelnoœci¹, sumiennoœ-
ci¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym.
2. Wykonuje swoje obowi¹zki bezstronnie i bezin-
teresownie.
3. Pe³ni¹c obowi¹zki, kieruje siê interesem publicz-
nym i nie czerpie zabronionych prawem korzyœci
materialnych ani osobistych, nie dzia³a w prywat-
nym interesie osób lub grup osób.
4. Nie ulega wp³ywom i naciskom politycznym,
które mog¹ prowadziæ do dzia³añ stronniczych lub
sprzecznych z interesem publicznym.
5. Wykonuje obowi¹zki niezale¿nie od w³asnych
emocji, uprzedzeñ i interesów.
6. Rozwija swoje kwalifikacje zawodowe i pog³êbia
wiedzê potrzebn¹ do wykonywania swoich obowi¹zków.
7. Obowi¹zany jest do zachowania uprzejmoœci,
¿yczliwoœci, lojalnoœci w kontaktach ze zwierzch-
nikami, podw³adnymi wspó³pracownikami i w kon-
taktach z obywatelami oraz do zachowania siê z
godnoœci¹ w miejscu pracy i poza nim.
8. Ubrany jest skromnie, czysto i bez ekstrawagancji,
odpowiednio do specyfiki pracy w Urzêdzie.
Postanowienia koñcowe
Niniejszy kodeks ma rangê dokumentu urzêdowego. W
dniu podpisania Kodeksu przez pracowników
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie zostanie on poda-
ny do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ Urzêdu, zamieszczenie na stronie
internetowej Urzêdu oraz umieszczenie w "Gazecie
Chojnowskiej". Pracownicy nowo przyjmowani maj¹
obowi¹zek zapoznaæ siê z Kodeksem. Z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w Kodeksie mo¿e wyst¹piæ
grupa przynajmniej 5 pracowników Urzêdu.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœ-
ci 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
zobowi¹zañ. Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj.
wybudowanie fundamentów - 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybu-
dowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym - 4 lata od daty nabycia.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 23 wrzeœnia
2005 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
do dnia 16 wrzeœnia 2005 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 notarial-
nej. 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 81-86-680.
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Jako pierwszy na scenie pojawi³

siê „Kontrast” - duet ze Z³otoryi

serwuj¹cy muzykê ³atw¹, lekk¹ 

i przyjemn¹. Najm³odszych miesz-

kañców Chojnowa nikt nie musia³

zachêcaæ do wejœcia „na parkiet”

– ju¿ po kilku minutach podest

do tañca wype³ni³ siê pl¹saj¹cymi

dziewczêtami i próbuj¹cych break

dancu ch³opcami. Doroœli pod scenê

zawitali zdecydowanie póŸniej.

Pó³godzinne „wejœcia” Kontrastu

przeplatane by³y konkursami. Ch³op-

cy mogli popisaæ siê zrêcznoœci¹

w podbijaniu pi³ki g³ow¹, dziew-

czêta zdecydowanie dominowa³y

w konkursie tañca. O nagrody

walczyli te¿ doroœli. Panie mierzy³y

siê w rzucie talerzami, panowie w

rzucie rolk¹ papieru toaletowe-

go. P³eæ piêkna walczy³a o wa³ek,

t³uczek i kopystkê, brzydsz¹ po³o-

wê ludzkoœci dekorowano sznura-

mi rolek – ka¿demu wed³ug zas³ug.

Imprezie towarzyszy³y stoiska gas-

tronomiczne i dmuchane atrakcje

dla dzieci. Jedne i drugie okaza³y

siê nieodzownym elementem roz-

grzewaj¹cym, pogoda tego dnia

bowiem nie rozpieszcza³a fes-

tynowiczów. Ch³ód i wisz¹ce nad 

placem ciemne chmury nie zniechê-

ci³y jednak mieszkañców, pod-

czas wystêpu kolejnego zespo³u

nie brakowa³o wiêc publicznoœci.

Grupa „Koka” z Legnicy daj¹ca

wystêp na zakoñczenie imprezy

brzmia³a muzyk¹ akustyczn¹ 

z elementami bluesa i rocka. Trio 

z goœciem specjalnym Gabrielem

Fleszarem gra³o znane standardy

we w³asnej aran¿acji. 

To nie by³ ostatni festyn tego

lata. Kolejne ju¿ wkrótce, oby

tylko aura by³a bardziej ³askawa.
eg

Wakaccje  zz  MDDK

Miejski Dom Kultury zaprasza 
chojnowian na dwa festyny, które opatrzono
wspóln¹ nazw¹ PO¯EGNANIE WAKACJI.

2 wrzeœnia br. na zielonym placu przy
MDK najm³odszych mieszkañców ba-wiæ
bêdzie The Clown Circus Show, czyli
Ruphert i Rico. W ponad trzygodzinnym
spotkaniu pojawi¹ siê œmieszne cyrkowe gagi,
deszcze mydlanych baniek, deszcze confetti czy
malowanie buzi i w³osów specjalnymi farbami.
Dzieci otrzymaj¹ pami¹tkowe balony, a wspom-
nienia z tego widowiska pozostan¹ – jak
zapewniaj¹ sympatyczni Ruphert 
i Rico – na wiele nadchodz¹cych dni.

***
3 wrzeœnia br. okazjê do po¿egnania siê z odchodz¹cymi wakacjami
bêd¹ mieli starsi, choæ i o najm³odszych MDK nie zamierza tego dnia
zapomnieæ. Z przygotowywanych atrakcji warto chyba ods³oniæ wystêp
zespo³u FRIENDS (reggae), sceniczn¹ prezentacjê kabaretu POCZE-
KALNIA z Krakowa czy ¿egnaj¹c¹ wakacje zabawê taneczn¹, na której
przygrywaæ bêdzie zespó³ KONTRAST. Spotkanie na placu zielonym przy
MDK rozpocznie siê o godz. 17.00

PO¯EGNANIE WAKACJI w Chojnowie wspiera BZ WBK.

Pod takim has³em 13 sierpnia w Parku Pias-
towskim odby³a siê impreza plenerowa zorgani-
zowana przez Miejski Dom Kultury.
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Dzia³aj¹ca od roku w Chojnowie Galeria 

– Studio „Synteza” zorganizowa³a koncert

muzyczny trójki rodzeñstwa Szemelak.

Monika, Ma³gorzata i Piotr æwicz¹ pod

okiem profesjonalistów od lat, melomani

mog¹ wiêc liczyæ na niema³¹ dawkê muzyki

na klarnet, skrzypce i flet.

W programie utwory m.in. J.S. Bacha, 

A. Chaczaturiana, N. Paganiniego, F. Kreis-

lera i wiele innych. M³odzi artyœci z w³asnej

inicjatywy, dodatkowo wprowadzili kilka

kompozycji jazzowych. Publicznoœæ, która

mia³a ju¿ okazjê uczestniczyæ w koncercie 

z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ wyra¿a³a siê o wyko-

nawcach:

- Koncert bardzo udany, z przyjemnoœci¹

s³uchaliœmy kompozycji znanych autorów, 

w Chojnowie nie czêsto mo¿na pos³uchaæ

tego typu muzyki na ¿ywo.

Na pomys³ organizacji tego przedsiêwziêcia

wpad³a w³aœcicielka galerii Rozalia Kêsik.

Zamys³ imprezy ma cel nie tylko kulturalny,

ale i charytatywny.

- Wstêp na koncert jest odp³atny – mówi 

R. Kêsik. – Ale 5 z³, to chyba nie wygórowa-

na cena, zw³aszcza je¿eli ca³y dochód przez-

naczony bêdzie na szlachetny cel. Chcia³a-

bym, aby chojnowska spo³ecznoœæ mia³a swój

wk³ad w rozwój artystycznych talentów na-

szej m³odzie¿y. Dziêki temu podobnych

imprez w przysz³oœci bêdzie znacznie wiêcej,

a kultury przecie¿ nigdy za wiele.

W najbli¿szy wtorek kolejna doza muzy-

cznych doznañ. Nastêpne 24, 26, 27, 29 i 30

sierpnia. Bilety dla zainteresowanych do

nabycia w Galerii przy ul. Sikorskiego 12 lub

u osób upowa¿nionych do sprzeda¿y na tere-

nie miasta.

Serdecznie zapraszamy!

eg

Mariusz Ziembowski lat 16

Jako cz³owiek pracuj¹cy wa-

kacje spêdzi³em w mieœcie.

Trudno nawet w mojej sytu-

acji mówiæ o wakacjach, ale

nie znaczy to, ¿e po pracy

nie by³o rozrywek. Preferujê

aktywny wypoczynek, dla-

tego wzi¹³em udzia³ w tur-

nieju pi³ki no¿nej, który od-

by³ siê w Gimnazjum Nr 1-

razem z moj¹ dru¿yn¹ zdo-

byliœmy pierwsze miejsce.

Cezary Szymañski lat 9,

Aleksandra Szymañska lat 6

W tym roku nie wyje¿d¿aliœ-

my na zorganizowane waka-

cje. Jak by³a ³adna pogoda,

to jeŸdziliœmy z nasz¹ bab-

ci¹ na Rokitki. Dla nas to

atrakcja, bo bardzo lubimy

siê k¹paæ. Je¿eli pogoda nie

by³a odpowiednia do k¹pieli,

jeŸdziliœmy na rowerach. Cie-

szymy siê ¿e wakacje siê koñ-

cz¹, bo nie mo¿emy siê do-

czekaæ kiedy pójdziemy do

szko³y. Fajnie bêdzie po dwóch

miesi¹cach spotkaæ siê z ko-

legami i kole¿ankami.

Mateusz Porczak lat 12

Wakacje spêdzi³em w Choj-

nowie. Mimo to by³o ca³kiem

fajnie. Kilka dni spêdzi³em

u babci w Krzywej, poza tym

codziennie gra³em w pi³kê 

i jeŸdzi³em na rowerze. Cho-

dzi³em równie¿ z moimi przy-

jació³mi na piesze wycieczki

po Chojnowie odwiedzaj¹c

najciekawsze i najbardziej

przez nas lubiane miejsca.

Aleksandra Pud³o lat 10

Trenujê wolty¿erkê, dlatego,

mimo wakacji, aktywnie spê-

dza³am czas na æwiczeniach 

i wyjazdach. W lipcu wspól-

nie z moj¹ grup¹ wyjecha-

³am na dwa tygodnie na zgru-

powanie. By³am m. in. w Lu-

baszu. Bardzo mi siê tam

podoba³o, by³o wiele cieka-

wych rzeczy i przede wszys-

tkim jazda konna, któr¹ uwiel-

biam. Korzystaliœmy tam

tak¿e z pobliskiej pla¿y i k¹-

pieli w jeziorze. Uzupe³nie-

niem wakacyjnego relaksu

by³y wyjazdy do Rokitek,

bo obok jazdy konnej, kolej-

n¹ moj¹ pasj¹ jest p³ywanie.

Marcin Paku³a lat 11

Dwa tygodnie wakacji spê-

dzi³em na kolonii w Borach

Tucholskich. Bardzo mi siê

tam podoba³o, poniewa¿

zwiedzi³em du¿o ciekawych

miejsc. Zobaczy³em Toruñ 

i Trójmiasto. Resztê wakacji

spêdzi³em w Chojnowie 

z moimi przyjació³mi, bo wa-

kacje to jedyny czas kiedy

mo¿emy spotkaæ siê wszys-

cy razem.

Konrad Lejda lat 11

Moje wakacje by³y chyba

wyj¹tkowe. Spêdzi³em je na

statku p³ywaj¹c razem z tat¹,

który jest kapitanem. P³ynêliœ-

my rzek¹ Odr¹ z Wroc³awia

do Gliwic, po drodze zwie-

dzi³em bardzo wiele cieka-

wych miast. Bardzo mi siê

podoba³o, bo lubiê p³ywaæ

statkiem z moim tat¹.

Aleksandra Roztoczyñska

lat 11

Atrakcj¹ moich tegorocz-

nych wakacji by³ wyjazd do

£eby na dwutygodniow¹

koloniê. Obok wielu zajêæ

jakie tam dla nas przygo-

towano, zwiedzaliœmy tak¿e

Gdañsk i Gdyniê. Byliœmy

te¿ w S³owiañskim Parku

Narodowym na wydmach.

Pogoda nam dopisywa³a,

mogliœmy wiêc pla¿owaæ 

i k¹paæ siê w morzu. W dru-

gim tygodniu trochê siê

och³odzi³o, ale to nie prze-

szkodzi³o nam w tym, aby

spêdziæ mi³o czas. Chêtnie

pojecha³abym w te miejsca

za rok.

Ewelina Wiœniewska

fot. Justyna Rydzewska

Na i po wakacjach Koncerty

w „Syntezie”Wakacje dobiegaj¹ koñca. Wszystko co dobre szybko siê koñczy, ale

okazuje siê, ¿e s¹ te¿ tacy, którzy z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ pierwszego

dzwonka w szkole i spotkania z przyjació³mi ze szkolnej ³awki.

Jak chojnowska m³odzie¿ spêdzi³a tych kilka tygodni letniej kaniku³y?
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Pó³kolonie, które od kilku ju¿ lat w naszym

mieœcie organizuje Stowarzyszenie Rodzin

Katolickich Diecezji Legnickiej dobieg³y

koñca. Ponad 87 dzieci w goœcinnych pro-

gach Szko³y Podstawowej nr 4 aktywnie

wypoczywa³o przez 14 dni bior¹c udzia³ 

w licznych zajêciach i wycieczkach.

Dzieci poznawa³y przyrodê i dzieje powiatu

legnickiego oraz Dolnego Œl¹ska, podczas

licznych wycieczek do parków krajobrazo-

wych i historycznych miejsc naszego regionu.

Uczestniczy³y tak¿e w spotkaniach integra-

cyjnych z dzieæmi specjalnej troski goszcz¹c

na spotkaniach w Krotoszycach, Mi³ko-

wicach, Legnickim Polu i Prochowicach.

Zwiedzi³y Zamek Czocha, zoo we Wroc³a-

wiu, czêœæ Szlaku Cysterskiego i Bitwy nad

Kaczaw¹, bawi³y siê w zabytkowym parku

wokó³ pa³acu w Prz¹œniku, w Z³otoryi

odwiedzi³y Muzeum Z³ota, Kopalniê Aurelia,

odwiedzi³y miejsca pielgrzymek Jana Paw³a

II i muzeum w Legnickim Polu. K¹-pa³y siê

w prochowickim basenie, jeŸdzi³y konno w

gospodarstwie agroturystycznym, zbiera³y

grzyby i jagody w Jaroszówce, lepi³y w

glinie, strzela³y z ³uku. 

Atrakcji mnóstwo, nie sposób wiêc by³o siê

nudziæ. 

Na zakoñczenie pó³kolonii dzieci z Chojno-

wa podejmowa³y swoich kolegów z Pro-

chowic, Mi³kowic i Legnickiego Pola na

festynie w MDK, a podczas zwiedzania

wystaw w Muzeum Regionalnym umawia³y

siê na spotkanie za rok.

Tak bogaty kilkunastodniowy wypoczynek

dzieci zawdziêczaj¹ licznej grupie ¿yczli-

wych osób. Organizatorzy, poprzez „Gazetê

Chojnowsk¹” w imieniu pó³kolonistów ser-

decznie dziêkuj¹ sponsorom, dziêki którym

dzieci mia³y zapewnione dobre warunki

wypoczynku, sprzêt, a nawet buty do wê-

drówek: w³adzom miasta Chojnowa i Sta-

rostwa Powiatowego w Legnicy, MOPS,

parafiom chojnowskim, Fundacji Banku

Zachodniego WBK S.A. - chojnowskiemu

oddzia³owi tego banku, firmom “ Komerc”,

“ Kret i spó³ka”, Agencji BHP - Ryszarda

Paku³y. A wychowawczyniom: Teresie

Majtko, Gra¿ynie Koœnik, Bo¿enie Kopko,

Zofii £abuz, Zofii Maækowiak, Agnieszce 

i Gra¿ynie Mazur, Krystynie Tomalskiej,

Karolinie Socha, El¿biecie Ziêcinie, Helenie

Ziêbie, m³odym praktykantom - Kasi

Burzmiñskiej, Agnieszce Himniak, Julicie

Tomalskiej i pani £ucji Drejw za ofiaro-

wanie swego urlopu i nieodp³atn¹ opiekê

nad dzieæmi.

Osobne podziêkowania dla dyrektora SP 4

Andrzeja Przybysza, ca³ej kadry tej placówki i

wspania³ych kucharek, których smaczne posi³ki

by³y dope³nieniem pó³kolonijnych

niespodzianek.

***

O wielu wakacyjnych atrakcjach mog¹ tak¿e

mówiæ uczestnicy kolonii w Rudnie, finan-

sowanej przez chojnowski Urz¹d Miejski.

Ponad 80.dzieci wypoczywa³o nad jeziorem

w otoczeniu lasów korzystaj¹c z wszelkich

turystycznych atrakcji. Do ich dyspozycji

by³ sprzêt wodny i rowerowy, dzieci bra³y

udzia³ w licznych turniejach sportowych 

i meczach dru¿ynowych. By³y tak¿ neptu-

nalia, œluby kolonijne, konkurs na miss 

i mistera kolonii, mini lista przebojów, dys-

koteki, ogniska i wycieczki krajoznawcze.

***

Kilka dni temu z Bielawy wróci³y te¿ dzieci

uczestnicz¹ce w czternastodniowym obozie

harcerskim. Chojnowski hufiec zapewni³

kolonistom wêdrówki po Górach Sowich,

wycieczkê do Czech, k¹piele w jeziorze, a

w razie niepogody – w Aqariusie.

Nie mog³o tak¿e zabrakn¹æ gier sprawnoœ-

ciowych, zawodów, konkursów i pokazów.

Pó³koloniœci, koloniœci i obozowicze jedno-

myœlnie wyra¿aj¹ opinie o zorganizowanym

wypoczynku – by³o super! Nic dodaæ, nic uj¹æ.

eg

NNNNiiiicccc    ddddooooddddaaaaææææ ,,,,     nnnniiiicccc    uuuujjjj¹¹¹¹ææææ    ––––    wwwwaaaakkkkaaaaccccjjjjeeee    2222000000005555
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Jednym z nich jest Jaros³aw Majcher,
chojnowianin, który od 12 lat zajmuje
siê t¹, wci¹¿ dla nas orientaln¹, sztuk¹.

- Dlaczego w³aœnie orgiami, a nie np. puzzle?
Zainteresowanie zaczê³o siê doœæ przypad-
kowo. W 6 klasie podstawówki dosta³em od
rodziców swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê o tej tema-
tyce. Nigdy wczeœniej nie interesowa³em siê
tymi papierowymi sk³adankami, nawet nie
bardzo wiedzia³em o co w tym chodzi. Ksi¹¿-
ka mnie zainteresowa³a, a po z³o¿eniu kilku
³atwych diagramów wci¹gnê³o mnie zupe³nie.
I tak jest do teraz.

- Czy tworzenie papierowych figurek niesie
za sob¹ jak¹œ filozofiê?
- Myœlê, ¿e tak, ale ja jeszcze jej nie odkry-
³em. Dla mnie to po prostu dobra zabawa.

Przy tym zajêciu odpoczywam, wyciszam siê,
potem z satysfakcj¹ podziwiam efekt. A mo¿e
to jest w³aœnie ta filozofia – wewnêtrzny spokój,
realizacja jakiejœ pasji i twórcze dzia³anie…

-Jakimi cechami charakteryzuje siê osoba
zajmuj¹ca siê origami?
- Origami, wed³ug mnie mo¿e zajmowaæ siê
ka¿dy, kto ma cierpliwoœæ, lubi precyzyjne pra-
ce, jest systematyczny i dok³adny. Z pewnoœ-
ci¹ potrzebne jest tak¿e opanowanie, bo cza-
sami, mimo spokoju, o którym mówi³em
wczeœniej, zdarza siê, ¿e traci siê cierpliwoœæ. 

- Najtrudniejszy model?
- Do tej pory „Ancien dragon” czyli smok,
który mia³ najbardziej skomplikowane zgiêcia
i zaj¹³ mi najwiêcej czasu. Z niego jestem
najbardziej dumny.

- Doczeka³eœ siê swojej wystawy? Czy sk³a-
daj¹c pierwsze modele myœla³eœ o tym, ¿eby
pokazaæ je szerszej publice?
- Na pocz¹tku raczej nie, nigdy nie myœla³em,
¿e mo¿e to kogoœ zainteresowaæ. Wystawa 
w chojnowskim muzeum jest moj¹ pierwsz¹.
Nie wiem jak wiele osób obejrza³o j¹ do tej
pory, ale z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e
moje prace ujrza³y œwiat³o dzienne i, jak to
pani ujê³a, pokaza³em je szerszej publice.
Moje prace mo¿na te¿ ogl¹daæ na stronie in-
ternetowej Polskiego Towarzystwa Origami

www.origami.art.pl, ale serdecznie zapraszam
do naszego muzeum, obok gabloty z origami
mo¿na tu obejrzeæ wiele ciekawych prac cho-
jnowskich artystów ró¿nych dziedzin sztuki.

- Sk¹d czerpiesz wzory?
- Ogromn¹ skarbnic¹ diagramów jest internet.
To tam znalaz³em wiêkszoœæ swoich pierwszych
modeli. Ponadto wymieniam siê ciekawymi
projektami ze znajomymi ze Stowarzyszenia.

- Jak du¿a jest ju¿ twoja kolekcja?
W kolekcji posiadam kilkadziesi¹t modeli.
Wype³niaj¹ domowe pó³ki i rega³y, czêsto
obdarowujê nimi znajomych i rodzinê. Nie
ukrywam, ¿e s¹ nieco k³opotliwe, trudno np.
siê je odkurza, ale nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
s¹ oryginaln¹ ozdob¹ pokoju i nie ma silnego,
¿eby nie zwróci³ na nie uwagi.

- Czy w Chojnowie jest wiêcej „origamistów”?
- Wed³ug mojej wiedzy nie, nie znam nikogo.
Ale bardzo chêtnie nawi¹za³bym kontakt 
z osobami interesuj¹cymi siê origami. Sam
jestem ciekaw, czy w Chojnowie ktoœ jeszcze
bawi siê w papierowe sk³adanki – jeœli tak
proszê o kontakt, mo¿e przez gazetê?

-Inna pasja?
- Na inn¹ niestety nie znajdujê ju¿ czasu. Ori-
gami, to „po¿eracz czasu”, ale polecam ka¿-
demu – œwietna zabawa.

rozmawia³a eg

Origami jest wschodni¹ sztuk¹ tworzenia zwierz¹t, kwiatów, postaci z papieru. Tradycyjne regu³y
sztuki pielêgnowane przez setki lat nakazuj¹ sk³adaæ papier bez nacinania i klejenia. Sztuka ta
korzeniami siêga do staro¿ytnych Chin, w których narodzi³a siê wraz z wynalezieniem papieru. 
Pocz¹tkowo figurek origami u¿ywano do obrzêdów religijnych. Sztuka ta dostêpna wczeœniej
jedynie dla bogatych dworzan, rozkwit³a wraz z upowszechnieniem siê papieru. Po II wojnie œwia-
towej trafi³a tak¿e do Ameryki i Europy, zdobywaj¹c wielu wiernych zwolenników.

Jedyny w Chojnowie?

Skóra i stan jej zdrowia s¹ najczêœciej odzwierciedleniem ogólnego

stanu organizmu. Mo¿e to byæ oznak¹ obfituj¹cej w b³êdy diety, stre-

su, zanieczyszczenia œrodowiska oraz ogólnych problemów zdrowot-

nych. Coraz czêœciej zmagamy siê z alergi¹, nadwra¿liwoœci¹ skóry,

tr¹dzikiem m³odzieñczym i ró¿owatym, przebarwieniami, zmianami

naczynkowymi, cellulitem. Na ogó³ jednak nie bardzo wiemy jak

sobie pomóc i zwracamy siê z tymi problemami do dermatologa lub

prosimy o poradê w aptece.

- Pytania dotycz¹ce odpowiednich preparatów do pielêgnacji skóry z

pro-blemami zdecydowanie siê nasili³y na przestrzeni kilku ostatnich

lat - mówi w³aœciciel apteki “Salix” Alferd Gruszka - Kompleksowa pielê-

gnacja w³aœciwymi kosmetykami wzmacnia kuracjê lecznicz¹, zapobie-

ga nawrotom choroby, poprawia wygl¹d i kondycjê skóry. Pierwszy i

naj-wa¿niejszy krok, ¿eby dobraæ odpowiedni kosmetyk, to w³aœciwe

roz-poznanie problemu skóry. Aby pomóc pacjentom w ocenie swojego

stanu skóry i doborze odpowiednich kosmetyków przeprowadziliœmy w

naszej aptece akcjê z bezp³atnym testem skóry prowadzon¹ przez

dermokonsultantkê z firmy Eris, która w ci¹gu kilku godzin przeba-

da³a kilkadziesi¹t osób w ró¿nym wieku.

- Najczêstszym problemem z jakim mieszkañcy Chojnowa przychodz¹,

to tr¹dzik, który wbrew powszechnej opinii nie dotyczy wy³¹cznie dojrze-

waj¹cej m³odzie¿y – wyjaœnia Anna Leszczyñska – dermokonsultantka.

Akcja testów skóry mia³a na celu nie tylko pomóc w dolegliwoœciach, 

ale by³a tak¿e okazj¹ do zbadania nawil¿enia i nat³uszczenia skóry -

okreœlenia rodzaju naszej cery.

- To wa¿ne przy doborze kosmetyków -dodaje A. Leszczyñska.- To co s³u¿y

naszej przyjació³ce, zupe³nie inny efekt mo¿e wywo³aæ na naszej twarzy.

Akcja, mimo okresu wakacyjnego cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. 

- Okaza³o siê, ¿e problem dotyka wielu, dlatego tego typu akcjê z pew-

noœci¹ powtórzymy – mówi A. Gruszka. - W naszej ofercie znajduje

siê szeroka gama dermokosmetyków i œrodków kosmetycznych do

pielêgnacji cia³a, dlatego sami równie¿ poszerzamy nasz¹ wiedzê, aby

udzielaæ fachowych porad. Farmaceuci z naszej apteki bior¹ udzia³ 

w programie edukacyjnym “ Dermokosmetyka w aptece”. 
eg

Z myœl¹ o klientach



„Ma³a, piêcio- szeœcioletnia dziewczynka

sta³a przede mn¹. Spogl¹da³em na ni¹ z zainte-

resowaniem, równoczeœnie niepokojem. A

wiêc to jest ONA! Moja przysz³a siostrzyczka...

- Jeœtem Kisia – powiedzia³a uœmiechaj¹c siê...

Coœ tam odpowiedzia³em, chyba poda³em

swoje imiê. By³em, co tu du¿o mówiæ, nieco

zaszokowany. Rodzice mieli dwóch synów,

marzyli o córce. Marzenie to mia³o siê ziœciæ. 

W ramach „rodziny zastêpczej” do naszego

domu mia³a trafiæ dziewczynka. Pamiêtam,

¿e zawsze chcia³em mieæ siostrê. Mia³em

tylko m³odszego brata. A nieraz przychodzi³o

mi na myœl, ¿e fajnie by³oby mieæ m³odsz¹

siostrê. 

W L¹dku Zdroju, bêd¹c w delegacji, mój

ojciec pozna³ wielodzietn¹ rodzinê. Do serca

przypad³a mu tam najm³odsza latoroœl -

malutka Kisia. Na imiê mia³a Krysia, ale

mówi³a na siebie„Kisia”. Sytuacja rodzinna

matki Krysi nie dawa³a tej ostatniej mo¿li-

woœci utrzymania szeœcioosobowej rodziny

(m¹¿ nie ¿y³, wychowanie licznej iloœci

dzieci przekracza³o mo¿liwoœci kobiety).

Zadecydowa³a wiêc, by najm³odsza córeczka

trafi³a do rodziny, która zapewni³aby godzi-

wy byt dziecku.

Tak wiêc Kisia trafi³a do naszego domu. Ja

by³em tym faktem zachwycony. M³odszy

brat mniej. W koñcu do tego czasu to on by³

najm³odszy, „oczkiem w g³owie” rodziców.

A tu nagle... Chyba gryz³a go zazdroœæ o kogoœ,

kto nagle wtargn¹³ w nasze i jego ¿ycie. Jeœli

chodzi natomiast o uk³ad miêdzy mn¹ a Kisi¹,

to by³ on dobry. Lubiliœmy siê, powiedzia³-

bym „nadawaliœmy na wspólnej fali”.

Wszystko by³o fajnie, ale tylko do momen-

tu, kiedy Kisia przypomina³a sobie swoich

bliskich. Zdajê sobie dziœ sprawê, ¿e szeœcio-

letnie dziecko wyrwane z dawnego ¿ycia

zaczyna jednak za nim têskniæ, niezale¿nie,

jakie ono by nie by³o. Nawet, gdy w nowym

œrodowisku czu³a siê dobrze. W ci¹gu dnia

by³a weso³a, ale ju¿ pod wieczór czêsto

wraca³a pamiêci¹ do matki, do starszego

rodzeñstwa. Po prostu – têskni³a.

To wszystko znajdowa³o ujœcie w „p³akaniu

w mój rêkaw”, czy póŸniej w ³ó¿ku przed

zaœniêciem. Wiedzia³em, ¿e muszê jakoœ j¹

pocieszyæ, ale, có¿ móg³ pomóc jedenasto-

letni ch³opiec, któremu wszystko w ¿yciu

jakoœ „uk³ada³o siê”. Mia³em rodzinê, która

dla niej rodzin¹ dopiero siê stawa³a. Do ojca

zwraca³a siê „tatusiu”, ale do matki „ciociu”.

Kisia by³a coraz bardziej smutna, coraz czêœ-

ciej wspomina³a matkê i braci. Na dobitkê

choroba. By³ to okres g³oœnej wówczas grypy

azjatyckiej. Jedno za drugim w domu podda-

wa³o siê jej. Najpierw po³o¿y³em siê ja, póŸniej

brat, w koñcu Kisia. 

Któregoœ dnia ojciec pojecha³ w delegacjê

do K³odzka. Po drodze zahaczy³ o L¹dek.

Odwiedzi³ matkê Kisi. Wróci³ stamt¹d przy-

bity. Nic nie chcia³ przy nas mówiæ, ale

domyœla³em siê czegoœ. Rozmowa z matk¹

Kisi by³a jednoznaczna – ona tak¿e têskni za

córk¹, rezygnuje z przekazania jej innej

rodzinie. Chce, by dziecko wróci³o do domu. 

W efekcie zapad³a decyzja – Kisia wraca do

matki. Dla mnie by³ to szok. Rozmowa 

z ma³¹ rozwi¹za³a w pe³ni sprawê – Kisia

szala³a ze szczêœcia. „Jadê do mamusi” pow-

tarza³a uszczêœliwiona wszystkim wokó³.

Zda³em sobie, mimo ca³ego ¿alu, sprawê 

z faktu, ¿e inaczej nie mo¿e byæ...

Pewnego wczesnowiosennego poranka Kisia

zosta³a spakowana i ojciec zabra³ j¹ do L¹dka.

Le¿a³em jeszcze w ³ó¿ku, kiedy podesz³a do

mnie, nachyli³a siê, poca³owa³a. „Ty by³eœ

zawsze dla mnie dobly. Nigdy ciê nie

zapomnê” wyszepta³a...

Minê³y lata. Przez ten okres nigdy nie

wracaliœmy do tematu Kisi. A dziœ?...

Po niemal 50 latach wracam pamiêci¹ to

tego epizodu ¿ycia. Pewnej nocy zbudzi³em

siê. Zacz¹³em rozmyœlaæ o minionych latach,

o zmar³ych z mojej rodziny: ojcu, matce,

¿onie, bracie. Nagle w mojej pamiêci poja-

wi³a siê... Kisia. Czemu? Przecie¿ ca³kiem

straciliœmy przez te lata kontakt. Nawet nie

znam jej nazwiska. Nie przypominam sobie

wielu szczegó³ów z tamtych lat. Zda³em

sobie nagle sprawê, ¿e w albumach rodzin-

nych nie ma ¿adnego jej zdjêcia. Nasunê³a

siê myœl: czy ona w ogóle jeszcze ¿yje! Jeœli

tak, dziœ ma na pewno ponad piêædziesi¹t lat.

Co siê z ni¹ dzia³o przez ten czas. Z moj¹

malutk¹ siostrzyczk¹ Kisi¹...”

KAD£UBEK

P.S. Historia mojego przyjaciela, nie jest

typowym „wyciskaczem ³ez”, specjalnie na

zamówienie Gazety w okresie kaniku³y. To

fakty, mo¿e dziœ zniekszta³cone przez ulotn¹
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Chojnowski (choæ nie ca³kiem”) felietonik

„KISIA”

Apel
do mieszkañców!

Wymieniasz meble lub sprzêt AGD, 

masz zbêdn¹ odzie¿, chcesz wspomóc 

potrzebuj¹c¹ rodzinê? 

Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym 

czego Ci zbywa. 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej

„Barka” wspólnie z redakcj¹ “G.Ch.” 

prosi o wsparcie dzia³añ 

na rzecz chojnowskich rodzin.

Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy 

do osób potrzebuj¹cych.

Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ formê 

pomocy, ofiarodawcom podziêkujemy 

na ³amach Gazety Chojnowskiej.

Dary bêd¹ przyjmowane w ka¿dy pi¹tek

w godz. 18.00 - 19.00 

w sto³ówce przy ul. Drzyma³y 4 

(dawna sto³ówka MPGKiM).

Kontakt tel. 818-66-84. 

UWAGA!
Pilnie potrzebne s¹ meble kuchenne,

pokojowe oraz lodówka.

pamiêæ, ale jednak fakty. Nie ma ju¿ nikogo

bliskiego, który pamiêta³by cokolwiek z tam-

tych lat. Wszystkie osoby powi¹zane z t¹ his-

tori¹ ju¿ nie ¿yj¹. Trudno dziœ zdobyæ wiêcej

szczegó³ów dotycz¹cych Kisi, bo i sk¹d?

Co z Kisi¹ dziœ siê dzieje? Jak potoczy³y siê

jej dalsze losy? Je¿eli ktoœ wiedzia³by coœ

wiêcej o dalszych losach Kisi – prosi³bym 

w imieniu przyjaciela o kontakt przez redak-

cjê „Gazety Chojnowskiej”. Mo¿e jest mieszkañ-

cem L¹dka, lub ma kontakt z t¹ miejscowoœci¹…

Dane z tamtego okresu: wówczas szeœciolet-

nia dziewczynka zabrana z L¹dka Zdroju do

Milicza, z pocz¹tkiem roku 1957. Imiê: Krysia.

Ma³o, ale mo¿e ktoœ nakieruje na tamten

okres (kontakt przez redakcjê „GCh”).

Mo¿e ktoœ znalaz³by jakiœ œlad? Gdzie jesteœ

Kisiu?

K.
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Z lekkim niepokojem wybraliœmy siê w tym

roku na festiwal rocka gotyckiego “ Castle

Party Bolków 2005”.

Jak ¿adnego roku, postanowiliœmy spêdziæ 

w Bolkowie ca³e trzy dni. Na pocz¹tek bolko-

wskie zamczysko mieli we w³adaniu did¿eje.

Przy bitach elektro - dance mo¿na by³o wie-

czorem spêdziæ ³adnych parê godzin. Jeœli

jednak ktoœ siê spodziewa³ klimatów techno,

to siê srogo zawiód³. 

W drugi festiwalowy dzieñ, pierwsze co siê rzu-

ci³o w oczy, to brak kolejki przed bram¹ zamku.

Tym samym sta³o siê jasne, ¿e w tym roku do

Bolkowa zjecha³o siê oko³o 5 tysiêcy fanów

mrocznych klimatów. 

O czym to œwiadczy?

Nastêpuje pokoleniowa zmiana warty koncer-

towiczów.

I nie jakaœ tam tzw. kinderwiara tylko m³o-

dzie¿ w wieku 21 lat.

Ale wróæmy do muzyki.

Najwiêksze wra¿enie (jak na nasze gusta) zro-

bi³a holenderska EPICA. Ciê¿kie acz melodyjne

gitarowe brzmienie, ze œwietn¹ wokalistk¹.

Za to z alternatywnej strony zaprezentowali

siê s³owacy z LAST DAYS OF JESUS. Na

koniec swojego koncertu zagrali utwór SIE

KIERY “ Ludzie wschodu”. Po polsku!

W ostatni niedzielny dzieñ, niew¹tpliwie

g³ównym tematem rozmów by³a obecnoœæ na

afiszach - RENATY PRZEMYK.

Dlaczego akurat ona?

Czy¿by to by³ kolejny krok w stronê rozsze-

rzenia formu³y festiwalu?

My jednak doskonale pamiêtaliœmy, z ostat-

nich lat, bolkowskie wystêpy LECHA JANER-

KI czy te¿ BRYGADY KRYZYS.

Tak¿e ten wybór organizatorów specjalnie nas

nie zdziwi³, a wprost przeciwnie, mile zasko-

czy³. I takiego samego zdania by³a publicz-

noœæ.

Podczas wystêpu pani Renaty, dziedziniec

zamku, by³ wype³niony do ostatniego miejsca.

Klimat muzyczny obecnego oblicza Renaty

Przemyk, idealnie wpasowa³ siê w krajobraz

tej imprezy.

Bo przecie¿ rock gotycki, nie jedno ma imiê. 

Ten festiwal uchodzi za jeden z najbezpiecz-

niejszych. Na bolkowskim rynku kwit³o ¿ycie

towarzyskie, pod czujnym okiem policji.

Rock gotycki to tak¿e bardzo specyficzna

moda, gdzie króluje kolor czarny i wyzywa-

j¹ce makija¿e. 

Oprócz studentów, co roku przyje¿d¿aj¹ te¿

ludzie, którzy prywatnie s¹ piekarzami, bib-

liotekarzami, a nawet dyrektorami szkó³. Te

trzy dni s¹ dla nich rozrywkow¹, odskoczni¹

od codziennego ¿ycia i spraw zawodowych, 

a ¿e s³uchaj¹ takiej muzyki, to na Castle Party

czuj¹ siê jak ryby w wodzie.

Za rok kolejna edycja tej imprezy.

Do zobaczyska!

***

Dziwna rzecz. Wszyscy nasi znajomi z Chojno-

wa, którzy bywaj¹ na “Przystanku Woodstock”

jak ¿adnego roku, po prostu ¿yli t¹ imprez¹.

Im bli¿ej terminu, tym wiêcej na ten temat siê

rozmawia³o. Zapowiada³a sie te¿ rekordowa

iloœæ osób z naszego miasta. Oko³o 50 ludzi

¿¹dnych wra¿eñ koncertowych. To nawet na

malkontentach powinno zrobiæ wra¿enie.

Wys³annicy “Gazety Chojnowskiej” to ju¿

prawdziwi weterani. Na owsiakowym graniu

zameldowali siê ju¿ po raz 10! Co zosta³o

zreszt¹ skwapliwie odnotowane u organiza-

torów, w ich rejestrze. A potem podawane

jako chlubny przyk³ad na konferencji pra-

sowej, dzieñ przed ,,godzin¹ X”. Nasze mi³e

zaskoczenie nie mia³o granic. Jak siê jednak

okaza³o, ten fakt by³ wprost bezcenny przy

dotarciu do: MOSKWY, KSU, Krzysztofa

“Jarego” Jaryczewskiego i RAZ DWA TRZY.

“Przystanek Woodstock” w Kostrzynie odby-

wa siê na terenie by³ego poligonu. Teren wiêc

przeogromny. Gdzie nie spojrzeæ, las namio-

tów, flag i ludzi. Jaka by³a liczba uczestników

tegorocznego “Przystanku”? Na pewno porów-

nywalna do lat ubieg³ych. Muzycznie, warto

odnotowaæ wystêpy niemieckich zespo³ów.

Ciekawe czy SHE MALE TROUBLE, po

swoim wystêpie otrzyma jakieœ konkretne 

propozycje z naszego kraju. Surowe, rockan-

drollowe granie. Super. Niemcy trochê nam

zazdroszcz¹ takiego wydarzenia kulturalnego.

A to z tego prostego powodu, ¿e u nich zorga-

nizowanie takiej imprezy jest niemo¿liwe.

Wszystko przez potê¿n¹ biurokracjê! Polak

wiêc potrafi. Gorzk¹ pigu³k¹ by³ wyczyn nie-

mieckich speców od techniki, podczas kon-

certu punkozaurów z DIE TOTEN HOSEN.

Okaza³o siê, ¿e sygna³ zosta³ uciêty na Polskê.

Wybuch³a gigantyczna awantura, która prze-

nios³a siê na scenê. Nazajutrz rano w sobotê

wszystko zosta³o wyjaœnione, a topory wojen-

ne zakopane. Pewn¹ niespodziank¹ by³y

wyniki konkursu telewizyjnego programu

“Krêcio³a” na najlepszy zespó³ “Przystanku

Woodstock” w ubieg³ym roku. Nagrod¹ by³

“Z³oty B¹czek”. To z³ote trofeum zdoby³ zespó³

HEY. Po odejœciu z zespo³u Piotra Banacha,

Katarzyna Nosowska i spó³ka, pomimo pew-

nej zmiany stylistycznej grania, wci¹¿ s¹

dobrze odbierani przez s³uchaczy. 

Takie mniej wiêcej obrazki mo¿na by³o odno-

towaæ na “XI Przystanku Woodstock w Kos-

trzynie nad Odr¹”. By³o bardzo bezpiecznie.

Wszystko pod czujn¹ opiek¹ “Pokojowego Pa-

trolu i S³u¿by Ochrony”. W szeregach “Poko-

jowego Patrolu wy³apaliœmy nawet chojno-

wiankê - Aldonê Zatwarnick¹. By³a to jej ju¿

czwarta impreza, a trzecia w charakterze patro-

lowca. Jak mówi: ,,po³knê³am bakcyla, którym

zarazi³ mnie m¹¿, tak¿e patrolowiec - Kazik”. 

Jak nieoficjalnie zapowiada Jurek Owsiak 

za rok chce zaprosiæ grupê RAMMSTEIN.

Gdyby ten pomys³ wypali³, to bêdzie siê

dzia³o a dzia³o...

Piotr Misikiewicz

Foto: Bogdan Misikiewicz

“Nasze wakacyjne woja¿e”
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - ul. Œciegiennego 4, tel. 818-83-46;

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93
ZAPRASZA

do uczestnictwa w wakacyjnych konkursach:

- czytelniczym „Baœniowa krzy¿ówka” (dla m³od-

szych dzieci)

- czytelniczym „Andersen znany i mniej znany”

- na wykonanie logo Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Chojnowie

Szczegó³owe informacje w bibliotece.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Terry Deary, Martin Brown - „STRASZNA 

I WOJNA ŒWIATOWA I TOTALNIE STRASZ-

NA II WOJNA ŒWIATOWA”

Kolejna pozycja z bardzo popularnej serii „Strrrasz-

na Historia”. Tym razem autor w interesuj¹cy

sposób przybli¿a nam wydarzenia z dwóch wo-

jen XX wieku. W pierwszej wojnie œwiatowej po

raz pierwszy na ogromn¹ skalê u¿yto przeciwko

ludziom maszyny i zabójcze wynalazki. 

Druga wojna œwiatowa by³a inna od dawnych wojen –

w czasie jej trwania nikt nie móg³ czuæ siê bez-

pieczny.

Katarzyna Kotowska - „JE¯”

Ksi¹¿ka Roku 1999 Polskiej Sekcji IBBY , wpisana

na Listê Honorow¹ im. Andersena 2002. Na

Miêdzynarodow¹ Listê Honorow¹ im. H.Ch.

Andersena, obecnie zwan¹ List¹ IBBY, co dwa

lata s¹ wpisywane najlepsze ksi¹¿ki dla dzieci

typowane przez jury ze wszystkich krajów œwiata.

„Je¿” trafi³ na jej jubileuszow¹, 50. edycjê.

Joanna Papuziñska - znana autorka ksi¹¿ek dla

dzieci - pod przewodnictwem której obradowa³o

w 1999 r. jury Polskiej Sekcji IBBY, schara-

kteryzowa³a „Je¿a”nastêpuj¹co: 

„(...)W baœniowym raju, tam, gdzie spotykaj¹ siê

wszystkie dobre i piêkne opowieœci, ta historia

znajdzie sobie miejsce w pobli¿u tych najpiêk-

niejszych – o Brzydkim Kacz¹tku, Zamieñcu,

Szczêœliwym Ksiêciu i innych, wszystkich tych, w

których ³¹czy siê smutek, radoœæ i wielka mi³oœæ.”

Dzia³ dla Doros³ych:

Eoin Colfer - „ARTEMIS FOWL” - cz. 1:

„Arktyczna przygoda”

Eoin Colfer (ur.1965 r.) jest autorem ciesz¹cych siê

du¿ym powodzeniem w Irlandii ksi¹¿ek dla

m³odzie¿y. Ta pierwsza czêœæ przygód Artemisa

Fowla przynios³a mu œwiatow¹ s³awê i wiele

nagród, m.in. presti¿ow¹ British Book Award.

Na jej podstawie powstaje film.

Krasnoludzka technologia, magiczne zaklêcia, szy-

bka akcja i b³yskotliwe dialogi – to wszystko

sprawia, ¿e Artemis Fowl stanowi prawdziwe

zagro¿enie dla Harry’ego Pottera. 

„Œl¹sk, Schlesien, Slezsko: przenikanie kul-

tur”/ pod red. Zygmunta K³odnickiego

Publikacja towarzysz¹ca wystawie zorgani-

zowanej przez Muzeum Narodowe we Wroc³awiu,

w której przedstawiony jest proces kszta³towania

siê kultury ludowej Dolnego Œl¹ska. Terytorialne

zawê¿enie do tego pogranicznego obszaru po-

dyktowane jest specyfik¹ historii regionu, znaj-

duj¹c¹ swój wyraz w realiach etnograficznych, 

a tym samym w zbiorach Muzeum Etnograficz-

nego we Wroc³awiu. Dolny Œl¹sk w zasadniczym

kszta³cie swej kultury zawsze by³ terytorium odrêb-

nym od pozosta³ych czêœci Œl¹ska – usytuowany

na przeciêciu wa¿nych szlaków komunikacyjnych i

handlowych pozostawa³ otwarty na kulturowe

tradycje s¹siednich regionów, a za ich poœred-

nictwem na dziedzictwo ogólnoeuropejskie. 

Udostêpniana w czytelni. 

Chojnowski Hyde Park

Krajobraz po bitwie

Podobnie jak w poprzednim roku, tak i w tym, cz³on-

kowie Chojnowskiego Bractwa wyruszyli pod Grunwald.

Wœród dziewiêcioosobowej ekipy byli i tacy, którzy stanêli

na udeptanej ziemi grunwaldzkich pól. Bitwa odby³a siê z

jednodniowym poœlizgiem, gdy¿ organizatorzy bardzo

liczyli na weekendow¹ publicznoœæ. 

Jak zwykle wygrali “nasi” wspierani przez rycerstwo 

z Bia³orusi i Ukrainy. A chojnowianie? Chojnowianie

wspierali natomiast “wstrêtnych” Krzy¿aków.

Jan D³ugosz w opisie chor¹gwi i oddzia³ów krzy¿ackich

wymienia jako czwart¹ chor¹giew, chor¹giew ksiêcia

oleœnickiego Konrada Bia³ego. On sam bra³ bezpoœredni

udzia³ w bitwie, a wraz z nim rycerstwo z dzisiejszego Dolnego

Œl¹ska. Ciekawostk¹ historyczn¹ jest równie¿ udzia³ po

stronie krzy¿ackiej mieszczan ze Szczecina i Kaszubów.

Po bitwie odby³a siê uczta. Po tej w 1410 r. król Jagie³³o

zaprosi³ równie¿ dwóch wziêtych do niewoli nieprzyja-

cielskich wodzów. Jednym z nich by³ ksi¹¿e oleœnicki

Konrad Bia³y. Drugim by³ ksi¹¿e szczeciñski Kazimierz.

Dzisiaj uczta po bitwie staje siê wielkim spotkaniem mi-

³oœników stanu rycerskiego. Wa¿n¹ rolê w tych spotkaniach

odgrywa³y bia³og³owy. Tu warto wspomnieæ, ¿e dziew-

czêta podczas bitwy

pe³ni¹ rolê samary-

tanek. A w ¿yciu obo-

zowym przed i po

bitwie umilaj¹ ¿ycie

tañcem i œpiewem.

Jest to po prostu œwiet-

na zabawa, gdzie

wiadomo kto wygra,

a kto przegra. Za piêæ

lat szeœæsetna roczni-

ca bitwy pod Grunwaldem. Mo¿e wtedy odwróci siê karta

historii? Przecie¿ jesteœmy w Unii z “Krzy¿akami”.

Jerzy Kucharski

Kolejny odcinek trasy pod has³em
„Spacerkiem po Chojnowie” obrazu-
j¹cym nasze miasto jakiego nie znamy.
Teksty cyklu s¹ wybranymi fragmen-
tami przewodnika „Rowerem do Ÿró-
de³ Skory” autorstwa naszego redak-
cyjnego kolegi Jerzego Kucharskiego.

Chojnowski rynek powoli zmienia swój wize-
runek, a to za spraw¹ renowacji kamieniczek
do niego przylegaj¹cych. Pstrokacizna archi-
tektoniczna powsta³a w wyniku uzupe³niania
wyrw powsta³ych w zabudowie rynku po II
wojnie œwiatowej. Niektóre z budynków po-
chodz¹ z epoki „zachwytu nad wielk¹ p³yt¹”.
Jednak ni jak siê maj¹ do charakteru starej
zabudowy.
W przeœwicie miêdzy budynkami ul. Ciemnej,
w pó³nocnej pierzei rynku widaæ wie¿ê Tkaczy.
Jest to jedyna zachowana wie¿a, która znajdo-
wa³a siê w ci¹gu murów obronnych Chojnowa.
Aktualnie opiekê nad zabytkiem sprawuj¹
cz³onkowie Bractwa Rycerskiego Grodu
Chojnów. 
Pierwsza informacja o wie¿y pochodzi z 1572 r.
Niemniej jednak o wczeœniejszym jej wybu-
dowaniu œwiadcz¹ ceg³y u¿yte do jej budowy.
Podobne zosta³y u¿yte do budowy koœcio³a,
który powsta³ oko³o 1400 r. Wie¿a pe³ni³a
funkcje nie tylko obronne. Znajdowa³o siê tu
wiêzienie i muzeum, które znalaz³o tutaj swoj¹
siedzibê na pocz¹tku XX wieku. Baszta ma 15 m
wysokoœci. Na jej wschodniej œcianie zacho-
wa³ siê dawny zarys murów obronnych, które
w tym miejscu zosta³y rozebrane. Tu te¿ wyraŸ-
nie widaæ, ¿e budowla by³a wysuniêta o prawie
2 m przed lico murów obronnych. Attyka
wieñcz¹ca szczyt wie¿y pochodzi z XVI
wieku. Natomiast jej oœmioboczna górna czêœæ
o konstrukcji szkieletowej pochodzi z 1651 r.   
W œrodkowej czêœci rynku, tam gdzie znajduje
siê fontanna, sta³ jeszcze w XIX wieku ratusz.

By³ to jeden z nielicznych murowanych
budynków w Chojnowie. Jego budowê ukoñc-
zono w 1583 r. Przed nim sta³ tu drewniany
ratusz wybudowany w 1366 r. Uleg³ on
zniszczeniu podczas po¿aru w 1581 r. 
7 marca 1875 r. zawali³a siê wie¿a ratuszowa.
Uszkodzi³a ona równie¿ czêœæ budynku. Pod
gruzami zginê³a jedna mieszkanka Chojnowa.
Wie¿ê i budynek rozebrano. Nowy ratusz zosta³
zlokalizowany i wybudowany obok choj-
nowskiego zamku. Ze starego ratusza zacho-
wa³a siê jedna z kolumn ganku, która stoi 
w parku œródmiejskim oraz herb miasta z 1583,
tarcza zegarowa i ¿elazna waga miejska.
Pami¹tki ze starego ratusza przechowywane
s¹ w muzeum regionalnym.
Zachodni¹ pierzejê rynku zamyka kamienica
Hansa Schrama zwana przez chojnowian Do-
mem Chemika. Kamienicê, wybudowano 
w 1544 r. Datê tê upamiêtnia tablica funda-
cyjna, która znajduje siê w holu. Na szczegól-n¹
uwagê zas³uguje fasada budynku z renesan-
sowym portalem. Najprawdopodobniej jego
wykonawcami byli ci sami rzemieœlnicy,
którzy wykonywali portal chojnowskiego
zamku. W kamienicy tej mia³ swego czasu
nocowaæ sam Napoleon Bonaparte. Gdy 26
maja 1813 r. Francuzi przegrali potyczkê
pod Chojnowem, musieli wycofaæ siê w obrêb
murów miejskich. To opóŸni³o marsz wojsk
napoleoñskich na Legnicê. Powy¿sza sytuacja
zmusi³a do zatrzymania siê Napoleona 
w Chojnowie.

Spacerkiem po dawnym Chojnowie
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Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp

WAKACJE Z PI£K• NO¯N•
16 – 17 czerwca 2005r. pod patronatem Miejskiego
Domu Kultury  rozegrano turnieje pi³ki no¿nej
ch³opców w kategorii szkó³ podstawowych i w ka-
tegorii gimnazjów. W turniejach organizowanych
na obiekcie Gimnazjum nr 1 wziê³o udzia³ 11 dru-
¿yn. £¹cznie 95 zawodników odpowiednio: szko³y
podstawowe 49 i gimnazja 46. Mecze rozgrywano
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Czas gry 2 x 10 min.
Poni¿ej prezentujemy uczestników i wyniki w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.

SZKO£Y PODSTAWOWE:
UCZESTNICY:
1/ Butelki
2/ Muppety
3/ FC Legnicka
4/ M³odsi Hosiccy  
5/ Bazyle

WYNIKI MECZÓW:
Butelki - Bazyle 5:0  /2:0/
Muppety - M³odsi Hosiccy 5:2  /3:1/
Muppety - Butelki 0:1  /0:1/
FC Legnicka - Bazyle 2:2  /2:0/
Butelki - FC Legnicka 1:2  /0:1/
M³odsi Hosiccy - Bazyle 3:0  /2:0/
M³odsi Hosiccy - FC Legnicka 5:1  /2:1/
Bazyle - Muppety 0:2  /0:2/
Butelki - M³odsi Hosiccy 0:5  /0:3/
Muppety - FC Legnicka 3:1  /0:0/

TABELA  KOÑCOWA:
Lp. Nazwa zespo³u:    gry     Pkt.   Bramki
1. Muppety 4        9:3      10 – 4
2. M³odsi Hosiccy 4        9:3      16 – 6 
3. Butelki 4        6:6        7 – 7
4. FC Legnicka 4        4:8        6 – 11
5. Bazyle 4        1:11       2 - 13 
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u (w nawiasie uzyskane
bramki): Wasylkowski T.; Porczak Mateusz;
Natkaniec Tymoteusz; Trawka Mateusz; Tara-
kowicz Tomasz; Drygaj³o Dawid(7); Szpanek
Arkadiusz(1); Ga³aszkiewicz Patryk(2).
Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju zosta³
Zatwarnicki Mateusz (M³odsi Hosiccy) zdobyw-
ca 10 bramek.

GIMNAZJA:
UCZESTNICY: 
1/ FC Chiquita
2/ Hosiki

3/ Maroko
4/ KS Plac
6/ FC Legnicka

WYNIKI MECZÓW:
Hosiki – FC Legnicka 1:6 /0:4/ 
Maroko – KS Plac 4:2 /1:2/
Maroko - FC Legnicka 3:6 /2:2/ 
KS Plac – Chojnowianka 3:13/0:5/
Maroko – Hosiki 3:5 /1:2/ 
KS Plac – FC Chiquita 1:4 /0:0/
Chojnowianka – FC Legnicka 1:2 /1:0/
FC Chiquita -  Hosiki 2:3 /2:1/
Chojnowianka - Maroko 9:1 /4:1/
Chojnowianka - Hosiki 8:0 /2:0/
FC Legnicka – FC Chiquita 2:0 /1:0/
FC Chiquita  -  Maroko  1:2 /0:1/
FC Legnicka – KS Plac 7:2 /1:0/ 
FC Chiquita - Chojnowianka 1:4 /0:1/ 
Hosiki – KS Plac 5:5 /4:1/ 

TABELA KOÑCOWA:
Lp.  Nazwa   zespo³u:    gry Pkt.    Bramki
1. FC Legnicka 5 15;0       23 - 7
2. Chojnowianka 5 12:3       35 – 7
3. Hosiki 5 7:8       14 – 24
4. Maroko 5 6:9       13 – 23
5. FC Chiquita 5 3:9         8 – 12
6. KS Plac 5 1:14     13 – 33
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny (w nawiasie uzyskane
bramki): Gosiewski Mariusz(1); Koniewicz Kamil (1);
Ziembowski Ma-
riusz(6); Butyñski
Mateusz(12); Za-
krzewski Mate-
usz(3); Hiñczew-
ski Rafa³.
Najlepsi strzelcy:
Butyñski Mateusz
(FC Legnicka) i Bie-
lak Adam (Choj-
nowianka) obaj
uzyskali po 12 bramek.
W kategorii gimnazjów dyplomy dla wszystkich
dru¿yn oraz pi³ki za zajêcie mejsc III wrêczy³
dyrektor MDK Pan Stanis³aw Horodecki. 
Wrêczenie nagród dla kategorii szkó³ podsta-
wowych nast¹pi 24 sierpnia (œroda) o godzinie 16.30
– przed rozpoczêciem gier w kategorii „open”.

Andrzej Matuszewski

Autoskubowiczki
Dwie m³ode dziewczyny korzy-

staj¹c z uprzejmoœci kierowcy

jad¹cego z Chojnowa do Legni-

cy zabra³y siê na tzw. „stopa”, 

a nastêpnie korzystaj¹c z jego

nieuwagi skrad³y mu portfel 

z ca³¹ zawartoœci¹.

Odwa¿ni?!
Pod os³on¹ nocy na terenie jed-

nej z podchojnowskich miejs-

cowoœci odwa¿ni sprawcy od-

ciêli 200 m aluminiowego prze-

wodu z linii napowietrznej po-

woduj¹c tym straty na szkodê

Zak³adu Energetycznego. Choj-

nowska policja zatrzyma³a spraw-

ców nie daj¹c im szansy nawet

spakowaæ skradzionego przewodu.

I po co?
W Jaroszówce nn sprawca pory-

sowa³ lakier, a nastêpnie zniszczy³

zamek w samochodzie VW. Straty

w³aœciciel oszacowa³ na 2000 z³.

Kiedy, gdzie i z kim…?

Zarz¹d Klubu Sportowego “CHOJNOWIANKA” w Chojnowie infor-

muje, ¿e mecz pomiêdzy naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek 

o Mistrzostwo Klasy Okrêgowej Seniorów - rundy jesiennej sezonu

2005/2006 odbêdzie siê na stadionie klubu w Chojnowie przy ul. St. Ma-

³achowskiego 1 w nastêpuj¹cych terminach:

KS “Chojnowianka” - “Zawisza” Serby 27. 08. 2005r. godz. 17

KS “Chojnowianka” - “KuŸnia” Jawor 03. 09. 2005r. godz. 16

KS “Chojnowianka” - “Sparta” Rudna 17. 09. 2005r. godz. 16

KS “Chojnowianka” - “MiedŸ” II Legnica 01. 10. 2005r. godz. 14

KS “Chojnowianka” - Warta Boles³awiecka 15. 10. 2005r. godz. 14

KS “Chojnowianka” - “Nysa” Wiadrów 29. 10. 2005r. godz. 13

KS “Chojnowianka” - “Orla” W¹sosz 12. 11. 2005r. godz. 13

K¹cik szachowy

Passa i pech
Rozegrany IV turniej szachowy Lato 2005

“Open A” o Puchar Prezesa Banku Spó³-

dzielczego Kamienna Góra przy udziale 22

zawodników z Kamiennej Góry, Wa³brzycha,

Z³otoryi, Jeleniej Góry oraz Chojnowa zos-

ta³ zg³oszony do PZSzach oraz FIDE. Czas

gry wynosi³ 1,5 h + 30 min dla zawodnika

system szwajcarski 9 rund. Walka o

czo³owe trzy pierwsze miejsca trwa³a do

koñca turnieju. Cieszy nas, ¿e w walce tej

bardzo aktywny udzia³ mia³ nasz zawodnik

Jacek Najduk. Przed ostatni¹ rund¹ zajmowa³

drug¹ pozycjê oraz posiada³ mo¿liwoœæ

zatwier-dzenia I kategorii oraz uzyskania

pierwszej normy na kandydata na mistrza.

Ostatni¹ partiê musia³ rozegraæ z Marcinem

Jurkowskim za-wodnikiem z II ligi. Jacek

musia³ postawiæ na jedn¹ kartê, graæ

wy³¹cznie na wygran¹. Gdy partia zbli¿a³a siê

ku koñcowi z lepsz¹ pozycj¹ dla Jacka,

pope³ni³ on drobny b³¹d, który wykorzysta³

przeciwnik uzyskuj¹c wieczny “szach”. Tak

wiêc partia zakoñczy³a siê re-misem. Jacek

straci³ drug¹ pozycjê, oraz nor-mê na kandyda-

ta. Uzyska³ normê na pierwsza kategoriê. 

Swój start uwa¿am za udany - w tak silnej

obsadzie zaj¹³em dzielone 5-8 miejsce tu¿

za czo³ówk¹.

Oto koñcowa tabela wyników:

1. Winter Jacek  - Jelenia Góra 8 pkt

2. Tusk Kazimierz - Wa³brzych 7,5 pkt

3. Najduk Jacek - Chojnów 7 pkt

4. Lipieñ Wies³aw - Kamienna Góra 6,5 pkt

5. Jurkowski Marcin - Kamienna Góra 5 pkt

6. Kmizoik Wojciech - Jelenia Góra 5 pkt

7. Pud³o Jerzy - Chojnów 5 pkt

8. Guziewicz Marta - Kamienna Góra 5 pkt

9. Guziewicz Wojciech - Kamienna Góra 4,5 pkt

10. Kwiatek £ukasz - Kamienna Góra 4,5 pkt

Turniej sêdziowa³ sêdzia klasy miêdzynaro-

dowej Stefan Ho³ubek.

Jerzy Pud³o
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom przy ul. Ko³³¹taja w zabu-

dowie bliŸniaczej o pow. 128 m2, 4 pokoje,

³azienka+wc, 2 korytarze, ogród 12 arów,

cena do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-89-49 po godz. 18.

W dalszym ci¹gu aktualna sprzeda¿ miesz-

kania w Chojnowie w nowym budownictwie

(ul. Sikorskiego) o pow. 53 m2. Wiadomoœæ:

tel. 817-88-38 po godz. 18.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, z wy-

posa¿eniem kuchni, wymienione okna, drew-

niane pod³ogi, kuchnia po³¹czona z pokojem,

65 m2, ul. £okietka. Wiadomoœæ: tel. 818-62-34

lub 0663-024-170.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 37 m2,

nowe budownictwo, kawalerka. Wiadomoœæ:

tel. 48-692-899-109.

Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m2, Ip.,

ul. £okietka 7d/4, Chojnów, wysoki standard.

Wiadomoœæ: tel. 818-60-38 po godz. 21 lub

0602-118-526.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie w cen-

trum, Ip., pow. 69 m2, 3 pokoje, blok z ceg³y.

Wiadomoœæ: tel. 818-84-67 lub 0605-357-423.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 

w starym budownictwie, pow. 55 m2, Ip., do

zamieszkania, cena 55 tys z³. Wiadomoœæ: tel.

819-27-96 wieczorem.

Sprzedam lub zamieniê na kawalerkê

mieszkanie w³asnoœciowe w nowym budow-

nictwie, 2 pokoje, ³azienka, kuchnia, balkon.

Wiadomoœæ: tel. 0600-384-081.

Kupiê mieszkanie w starym budownic-

twie na Ip., w okolicach parku lub na ul. D¹brow-

skiego. Wiadomoœæ: tel. 818-66-97 lub 0607-

854-251.

Kupiê mieszkanie 3.pokojowe, Ip., w no-

wym budownictwie o wysokim standardzie.

Wiadomoœæ: tel. 818-81-94 lub 0887-229-836.

Gmina Chojnów oferuje do zamiany

lokal mieszkalny w Okmianach o pow. 78 m2

z centralnym ogrzewaniem, sk³adaj¹cy siê 

z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc

(osobno), dwóch balkonów, w ³adnej, spokoj-

nej okolicy na lokal o ni¿szym standardzie

(mo¿liwe ogrzewanie tradycyjne) o pow. ok.

45 m2 po³o¿ony na terenie gminy Chojnów.

Wiadomoœæ: tel. 818-84-61 do godz. 15.30. 

Zamieniê kawalerkê po generalnym re-

moncie w kamienicy, niski czynsz, ³adna 

i spokojna okolica, Ip., na wiêksze, mo¿e byæ

do remontu, do 90 m2. 

Wiadomoœæ: tel. 819-15-76 lub 0505-82-22-49.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe ok.

70 m2+gara¿+ogródek, atrakcyjna okolica, na

2.pokojowe z wygodami, Ip., w starym budow-

nictwie z gara¿em. Wiadomoœæ: tel. 818-14-90.

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajê-

cia 2-3.pokojowego w starym budownictwie.

Wiadomoœæ: tel. 0663-626-063.

Do wynajêcia od wrzeœnia 3 pokoje we

Wroc³awiu na ul. Kwiskiej – rozk³adowe ume-

blowanie, internet. Wiadomoœæ: tel. 818-72-37

lub 0503-330-942. 

US£UGI

Nauczyciel udzieli korepetycji z matema-

tyki, chemii, fizyki i informatyki.

Kilkuletnie doœwiadczenie, nowa matura

(100% zdawalnoœci), mo¿liwoœæ pracy z grup¹,

dojazd do domu ucznia, cena 25 z³/60 min.

Wiadomoœæ: tel. 0694-242-029.

PRACA

Potrzebne 2 osoby do pracy we W³oszech

do baru – w³aœciciel Polak. 

Wiadomoœæ: tel. 00-39-39-30-14-15-42.

INNE

Dzia³ka budowlana 7a, okolica ul. Wys-

piañskiego. Wiadomoœæ: tel. (077) 465-33-

57.

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one 

w po³udniowej czêœci miasta miêdzy ulicami:

Asnyka i Z³otoryjsk¹ o pow. od 844 m2

do 1333 m2. Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

Sprzedam gara¿ w³asnoœciowy z grunta-

mi. Lokalizacja – za “Biedronk¹” – wjazd od

ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 0604-439-221.

Sprzedam meble pokojowe i wypoczynek

– sofa+4 fotele. Wiadomoœæ: tel. 818-16-81.

OG£OSZENIA  DROBNE

FHU "DANA" Danuta Marciniszyn
Chojnów ul. Zielona 2 

(teren tartaku) 
wjazd od ul. Zielonej i Drzyma³y

Czynne od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00 - 17.00

Tel. 076 819-25-01, 888-175-
239, 695-698-826.

UWAGA !!!
* Konkurencyjne ceny wêgla i z³omu - 

mo¿liwoœæ negocjacji cen!

* Rabat do 5% ceny wêgla!

* Uwzglêdniamy reklamacje odnoœnie 

jakoœci wêgla!

* Transport i roz³adunek do piwnic 

w cenie zakupu!

* Us³ugi lombardowe 

SSkk³³aadd    ooppaa³³uu ,,     
sskkuupp    zz ³³oommuu

Najtañszy przewóz osób 

- wesela, przysiêgi, wycieczki.

Bus 8.osobowy

Tel. 0606-885-178 lub (076) 817-75-26.

FFFF iiii rrrrmmmmaaaa    """"AAAASSSSEEEENNNN""""
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Kredyty hipoteczne do 30 lat,

oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych 

kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia 

komornicze, windykacja,

- na wykup mieszkania ze spó³dzielni 

mieszkaniowej,
- na budowê i rozbudowê domu,

- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym 

lub wtórnym,

- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK 

lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

BANKOWE KREDYTY -

HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

Doradca Bankowo-Finansowy 
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y

US) TEL.076/ 844-39-25,  841-53-66

"CALLA"
Ryszard  Szymañski

OFERUJEMY:

Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
Chojnów cmentarz tel. 8196-353

(ca³odobowy)
Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 

(ca³odobowy)
Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

(ca³odobowy)

TTTTEEEELLLLEEEEFFFFOOOONNNN    DDDDYYYY ¯̄̄̄UUUURRRRNNNNYYYY
CCCCAAAA££££OOOODDDDOOOOBBBBOOOOWWWWYYYY

0000666600006666--777777779999-- 111177772222 ,,,,     8888111188887777-- 111177776666

Bez  porêczycieli,  
szybko  i  wygodnie,  
ju¿  przy  dochodach  
600  z³  miesiêcznie

Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726

KKKKRRRREEEEDDDDYYYYTTTTYYYY

Szko³a Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

ul. Koœciuszki 30, tel. (076) 81 88 543

sprzeda 2 piece centralnego ogrzewania
typ ECA 4 z pe³nym uzbrojeniem, 

sk³adane z elementów.

Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie szko³y.

Ksiêgarnia Alfa 

- Halina Chyb

zawiadamia, 

¿e od dnia 20.08.05 r.

bêd¹ w sprzeda¿y

dewocjonalia.

Serdecznie zapraszamy.

zatrudni osoby na nastêpuj¹ce

stanowiska:

Kierowca - przedstawiciel handlowy

Wymagania:

- prawo jazdy kat. C,

- doœwiadczenie zawodowe,

- dyspozycyjnoœæ,

- komunikatywnoœæ.

Operator maszyn

Wymagania:

- znajomoœæ obs³ugi maszyn 

i urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego,

- doœwiadczenie zawodowe,

- dyspozycyjnoœæ,

- samodzielnoœæ w dzia³aniu 

i rozwi¹zywaniu problemów 

zwi¹zanych ze stanowiskiem pracy.

Oferty wraz z CV 

prosimy sk³adaæ w siedzibie firmy 

przy ul. Ma³achowskiego 3 

w Dziale Kadr.

Zak³ad Mleczarski 

“Mlekosmak” sp. z o.o. 

w Chojnowie 
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Uchwa³a  Nr XLV/211/05 

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia  21 lipca 2005 r.

w sprawie  zmiany w bud¿ecie  Miasta  Chojnowa na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004

Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ), i art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia

26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz.

148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,

Nr 189, poz. 1851, Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr

121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 

z 2005 r. Nr 14, poz. 414, Nr 64, poz. 565), Rada  Miejska Chojnowa 

uchwala, co nastepuje: 

§ 1

Dokonuje zmiany w bud¿ecie Miasta Chojnowa na rok 2005 uch-

walonym Uchwa³¹ Nr XL/191/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14

kwietnia 2005 r. poprzez:

zwiêkszenie dochodów o kwotê  -  280.000 z³

zwiêkszenie wydatków o kwotê -  770.000 z³ 

- po¿yczka z WFOŒiGW       -  490.000 z³

zgodnie  z za³¹cznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Plan dochodów po zmianach wynosi   23.203.275 z³

Plan wydatków po zmianach wynosi             26.113.388 z³

Plan przychodów po zmianach wynosi            3.430.113 z³

Plan rozchodów  po zmianach wynosi                520.000 z³ 

zgodnie z za³acznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu 

na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu 

w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o

samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z  2001 r. Nr  142, poz. 1591  ze zmi-

anami) oraz  art. 19  pkt  1 a i pkt  2 ustawy z  dnia 12  stycznia  1991

r.  o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze

zmianami) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej  na  terenie

miasta Chojnowa w nastêpuj¹cych wysokoœciach:

1) przy sprzeda¿y towarów za zajêt¹ pod tê sprzeda¿ powierzchniê

wyra¿on¹ w m2

a) p³odów  rolnych i artyku³ów  rolno - spo¿ywczych od ka¿dego

rozpoczêtego  1 m2 zajêtej  powierzchni 1,00 z³

b) pozosta³ych artyku³ów od ka¿dego rozpoczêtego 1 m2 zajêtej

powierzchni 3,00 z³

c) artyku³ów  mieszanych  od ka¿dego rozpoczêtego 1 m2 zajêtej

powierzchni 3,00 z³ z zastrze¿eniem pkt  2.

2)  przy sprzeda¿y z:

a) miejskiego stoiska zadaszonego od ka¿dego rozpoczêtego 1 mb

zajêtej powierzchni 5,00  z³

b) miejskiego stoiska niezadaszonego, wyznaczonego do sprzeda¿y

nabia³u, od ka¿dego rozpoczêtego 1 mb  zajêtej powierzchni 1,50  z³

c) samochodu lub przy samochodzie osobowym 8,00  z³

c) samochodu lub przy samochodzie  ciê¿arowym,dostawczym, auto-

busie, przyczepie 16,00 z³

d) wozu konnego 5,00  z³.

§  2

Terminem p³atnoœci op³aty targowej jest dzieñ, w którym dokony-

wana jest sprzeda¿.

§  3

1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

2. Ustala siê Klub Sportowy "Chojnowianka" w Chojnowie ul. Ma³a-

howskiego 1 jako inkasenta  op³aty targowej.

3. Op³ata targowa pobierana jest bezpoœrednio na targowisku.

Dowodem uiszczenia op³aty jest pokwitowanie wydane przez inkasen-

ta. Op³ata targowa mo¿e byæ uiszczona  równie¿ w kasie Urzêdu

Miejskiego lub na rachunek bankowy w dniu dokonywania sprzeda¿y.

4. Inkasent op³aty targowej zobowi¹zany jest odprowadzaæ w ca³oœci

zainkasowan¹ op³atê do kasy  Urzêdu lub na rachunek bankowy w

dwóch terminach: 

za okres   - 15 - do dnia 17 -go ka¿dego miesi¹ca

za okres 16 - do koñca miesi¹ca - do 2-go dnia po zakoñczeniu miesi¹ca.

5. Za pobór op³aty targowej w drodze inkasa , inkasent otrzymuje

wynagrodzenie prowizyjne stanowi¹ce  70 %   zainkasowanych op³at

targowych  za dany miesi¹c.

§  4.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§  5.

Traci moc uchwa³a  Nr XII/72/92 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 25

czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej, zmieniona

uchwa³¹ Nr XX/126/93 z dnia  21 czerwca 1993 r., uchwa³¹ Nr XXVI-

II/169/94 z dnia 31 marca 1994 r., uchwa³¹ Nr XVI/77/95 z dnia 2  grudnia

1995 r., uchwa³¹ Nr XL/168/98 z dnia 30 marca 1998 r., uchwa³¹ Nr XVI-

II/94/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.,  uchwa³¹ Nr XXVII/148/2000 z dnia 23

sierpnia 2000 r., uchwa³¹ Nr  XLIII/215/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. oraz

uchwa³¹ Nr XIX/84/2003 z dnia 30 grudnia  2003 r.

§  6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 

w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega

podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, natargowisku miejskim i og³oszeniu

w Gazecie Chojnowskiej.

Wiceprzewodnicz¹cy  Rady  Miejskiej

Maciej Cieœla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska Chojnowa uchwala co nastêpuje:

§ 1

Miasto Chojnów podejmuje wspó³pracê z miastem Commentry jako

miastem partnerskim.

§ 2

Celem wspó³pracy jest rozwijanie partnerskich stosunków kultural-

nych, spo³ecznych i gospodarczych.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega podaniu 

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ 

w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie oraz zamieszczenie 

w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk

Uchwa³a   Nr  XLIV/209/05 

Rady  Miejskiej  Chojnowa

z dnia  29 czerwca 2005 r.

w sprawie  zasad  ustalania  i  poboru,  terminu  p³atnoœci, wysokoœci  stawek op³aty  targowej  

oraz  zarz¹dzania  poboru  op³aty  targowej  w  drodze  inkasa  i  okreœlenia  inkasenta

Uchwa³a  Nr XLIV/204/05 

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie podjêcia wspó³pracy (na zasadach miast partnerskich) z miastem Commentry.
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