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Jak g³osujemy?

Przed nami gor¹ca, wyborcza jesieñ.
Jeszcze we wrzeœniu (25.09.2005)
czekaj¹ nas wybory do Sejmu
i Senatu RP, w paŸdzierniku
natomiast wybory prezydenckie.

Kieliszeczek dla zdrowia

Sto lat. Tego zawsze ¿yczy siê jubilatom.
Mieszkaniec Chojnowa, Pan Franciszek
Lenkiewicz mia³ to szczêœcie,
¿e ¿yczenia te siê spe³ni³y.

Miejskie inwestycje

Trwaj¹ prace wykoñczeniowe w obiekcie
socjalnym na stadionie
KS „Chojnowianka”.

Zakoñczono ju¿ budowê dwóch kot³owni
gazowych.

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Miejskie inwestycje
* ul. Samorz¹dowa
Budowa ulicy Samorz¹dowej od tygodnia idzie
pe³n¹ par¹. Obecnie trwaj¹ prace przy budowie kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi).
Przygotowana jest te¿ po³owa drogi dojazdowej od ul. Piotrowickiej (korytowanie, uk³adanie krawê¿ników, wykonywanie podbudowy).
* bibklioteka
Bez opóŸnieñ przeprowadzane s¹ prace przy
adaptacji budynku administracji szkó³ przy pl.
Zamkowym na bibliotekê miejsk¹. Firma
budowlana zajmuj¹ca siê remontem prowadzi
prace jednoczeœnie wewn¹trz obiektu i na jego
elewacji. Mieszkañcy obserwuj¹cy postêp robót,
zmiany zauwa¿aj¹ ka¿dego dnia.

tomiast jeszcze prace regeneracyjne na p³ycie
boiska i prace wykoñczeniowe w obiekcie
socjalnym.
* kanalizacja
Kilka dni temu natomiast rozpoczêto prace
przy przebudowie kanalizacji w ul. Ciemna,
Rynek, Konarskiego. Wkrótce tak¿e roboty
kanalizacjne rusz¹ w ul. Cichej, Z³otoryjskiej,
Spacerowej i M³ynarskiej.
* chodniki
Zakoñczono I etap wymiany nawierzchni zniszczonego chodnika betonowego na ul. Grunwaldzkiej na nawierzchniê z polbruku. Wczeœniej
zakoñczono przebudowê chodnika z p³ytek
betonowych na odcinku ulicy Kiliñskiego od
ul. Sienkiewicza do posesji Szko³y SP-4.

* budynek socjalny
Dobiega koñca kolejny etap budowy budynku
socjalnego przy ul. Z³otoryjskiej. Na ukoñcze-niu
jest parter budynku, widoczny jest zarys
mieszkañ i poszczególnych pokoi na tej kondygnacji.

***
Wraz z koñcem lata miejskie s³u¿by zajê³y siê
napraw¹ i konserwacj¹ elementów drewnianych
ogródków zabaw i ³awek przy ul. ul. Samorz¹dowej, w Parku Œródmiejskim, ul. £okietka Maczka - Sikorskiego i ul. Witosa - Koœciuszki
- Pl. Dworcowy.
W najbli¿szym czasie planuje siê przeprowadziæ remont ogrodu zabaw w Parku Œródmiejskim.

*kot³ownie gazowe
Zakoñczono ju¿ budowê dwóch kot³owni gazowych. Wymienione stare urz¹dzenia grzewcze w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej i
Przedszkolu nr 3 pozwol¹ na ekono-miczne i
ekologiczne ogrzewanie placówek.

W Parku Piastowskim zamontowano 5 betonowo - drewnianych ³awek. Zdecydowano siê
na ³awki z tego rodzaju materia³ów, gdy¿ poprzednie na konstrukcji ¿eliwnej znika³y w ca³oœci w ci¹gu kilku dni po zamontowaniu.
Zakoñczono zaplanowane prace remontowo malarskie w obiektach Przedszkola Nr 1 oraz
Przedszkola Nr 3.
Wykonano malowanie mieszkañ komunalnych przeznaczonych do zasiedlenia z listy
przydzia³ów na ul. Królowej Jadwigi i ul. Legnickiej. Trwa malowanie mieszkañ na ul. Wolnoœci i ul. Koœciuszki.

* KS „Chojnowianka
Zakoñczono tak¿e budowê studni g³êbinowej
na stadionie K. S. “Chojnowianka”. Trwaj¹ na-
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- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. M.Reja 5 i ul. Komuny Paryskiej 5 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 15 wrzeœnia 2005 r.
Nr 92/2005).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 27.10.2005 r.
Stypendia dla wyrównania szans
Powiat Legnicki og³asza, ¿e w ramach projektu “Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach Priorytetu 2, Dzia³anie 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, zainteresowani pomoc¹ stypendialn¹ mieszkañcy powiatu legnickiego - uczniowie i studenci - mog¹ ubiegaæ
siê o przydzielenie stypendium finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i z Bud¿etu Pañstwa.
Ubiegaj¹cy siê o pomoc stypendialn¹, mog¹
pobieraæ i sk³adaæ odpowiednie wnioski
w terminie od 06.09.2005r. do 10.10.2005r.
Wnioski o przydzielenie stypendium wydawane s¹ w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac S³owiañski 1, p. nr 222 w godz. od
11.00 do 15.00 oraz dostêpne s¹ do pobrania
na stronie internetowej : www.starostwo.legnica.pl
- dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadz¹cym jest Powiat
Legnicki,
- dla studentów z terenu powiatu legnickiego.
Druki wniosków nie mog¹ byæ kserowane
poza miejscem ich wydania.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w miejscu ich pobrania, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 10.10.2005r. do godz. 15.00. Po tym
terminie wnioski nie bêd¹ przyjmowane.
Informacje dotycz¹ce wniosków mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Legnicy
nr tel. 076/7243432 (Pani Agnieszka Kochan).
Ekologiczne sk³adowisko
Aktualnie trwaj¹ prace nad podwy¿szeniem
wa³u opaskowego chojnowskiego sk³adowiska odpadów komunalnych w Bia³ej. Wy¿szy
wa³ usprawni dalsz¹ eksploatacjê sk³adowi-

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 15.09.05 r. do 06.10.05 r.:
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Chojnowskie rozmaitoœci
ska i jednoczeœnie ograniczy wywiewanie
worków foliowych. W tym roku obrodzi³y na
sk³adowisku s³oneczniki, kabaczki, pomidory
i dynie. Nasiona tych roœlin trafiaj¹ tu wraz
ze œmieciami. Okazuje siê, ¿e znajduj¹ tu
doœæ sprzyjaj¹ce warunki do rozwoju. Pe³ni¹
one jeszcze jedn¹ dodatkow¹ funkcjê. To
dziêki nim oraz chwastom zatrzymywane s¹
œmieci, a zw³aszcza worki foliowe.
Goœcie z Europy
W minion¹ œrodê do Chojnowa przyjecha³y
delegacje trzech pañstw wspó³pracuj¹cych
z nauczycielami chojnowskiej Szko³y Podstawowej nr 3 w ramach programu Sokrates
Comenius. W³osi, Finowie i Niemcy bêd¹ goœæmi „trójki” przez kilka dni. W tym czasie odbêdzie
siê kilka spotkañ konferencyjnych, nie zabraknie
te¿ wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.
O szczegó³ach napiszemy w nastêpnym numerze, po konferencji prasowej zorganizowanej przez gospodarzy.
Kolejne wyró¿nienia doktora
Doktor Andrzej Paw³owski Zas³u¿ony dla
Miasta Chojnowa, do swojej bogatej kolekcji
licznych nagród i odznaczeñ w ostatnich dniach
do³¹czy³ kolejne. W ramach obchodzonej
w tym roku 60. rocznicy zakoñczenia dzia³añ
wojennych od prezydenta Legnicy otrzyma³
„Dyplom uznania dla uczestnika II wojny
œwiatowej”. Odznaczono Go tak¿e Wojennym
Medalem nadanym z postanowienia Prezydenta Rosyjskiej Federacji, który by³ym ¿o³nierzom wrêcza³ konsul Rosji w Poznaniu.
“Marton” przechodzi przez rzekê
Jest nadzieja, ¿e telewizja kablowa „Marton”,
która funkcjonuje w naszym mieœcie od ponad 5
lat, jeszcze w tym roku obejmie swoim zasiêgiem czêœæ Chojnowa z terenów tzw. „przed
rzek¹”. Dotychczas 47 programów kablówki
mieli szansê ogl¹daæ wy³¹cznie mieszkañcy
osiedlowych bloków.
- Rozszerzenie zasiêgu naszej telewizji, to za³o¿enie, które staramy siê realizowaæ od d³u¿szego czasu – wyjaœnia w³aœciciel telewizji
„Marton” Mariusz Tr¹bczyñski. – Sprawê
przed³u¿a³y problemy techniczne i formalne.
Dziœ oczekujemy ju¿ tylko na kilka ostatnich
dokumentów niezbêdnych do uzyskania pozwolenia na budowê ze starostwa.
Wtedy rusz¹ prace, a lokatorzy miejskich ka-

mienic bêd¹ mogli pod³¹czyæ siê do ekranowego
œwiata przyrody, kultury, rozrywki i sportu.
Czterdziestoletnia “Jubilatka”
“Czterdzieœci lat minê³o jak jeden dzieñ” S³owa
tej legendarnej piosenki jak ula³ pasuj¹ do
pewnego wydarzenia. Dok³adnie 40 lat temu
w naszym mieœcie zaczê³a funkcjonowaæ
kawiarnia “Jubilatka”.
To kawa³ prawdziwej historii, zwi¹zanej z
na-szym miastem. I prawie od zawsze ten
przybytek chojnowskiej kultury i rozrywki,
kojarzo-ny jest z pani¹ Al¹, czyli pani¹ Alicj¹
Dul.
Pani Ala mog³aby opowiedzieæ nie jedn¹ historyjkê lub anegdotê. Na wspomnienia o najstarszym lokalu w Chojnowie przyjdzie jeszcze
czas. I to nie raz. Póki co, informujemy Czytelników, ¿e z okazji tej niezwyk³ej rocznicy 24 wrzeœnia w³aœnie w “Jubilatce”, odbêdzie
siê wspania³a impreza: jubileusz tej kawiarni.
Planowany jest wystêp zespo³u, który jako
pierwszy przygrywa³ do tañca onegdaj w³aœnie tam. Pamiêtamy oczywiœcie KANIBALI.
Zagraj¹ tak¿e KOCIUBY! Gdyby tego by³o
ma³o, bêdziemy mieli te¿ do czynienia z
pewn¹ niespodziank¹ folklorystyczn¹ z
Rzeszowa. Chêtni, którzy chcieliby wzi¹æ
udzia³ w tej niecodziennej imprezie, proszeni s¹
o potwierdzenie przybycia, celem rezerwacji
miejsc. Iloœæ miejsc ograniczona.
Szczegó³owe informacje, pod numerem telefonu: 81-88-561.
Informacja ZUS
Zgodnie z decyzj¹ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, placówki opieki zdrowotnej
bêd¹ honorowaæ ostatni wystawiony przez ZUS
dokument potwierdzaj¹cy przekazanie sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne w okresie posiadania przez wskazane osoby statusu emeryta rencisty.
W zwi¹zku z powy¿szym informujemy, ¿e pocz¹wszy od 1.10.2005 r. ZUS nie bêdzie co
miesi¹c wysy³a³ odcinków osobom otrzymuj¹cym œwiadczenia na rachunki bankowe.
Odcinek wystawiony przez organ rentowy we
wrzeœniu 2005 r. jest dokumentem umo¿liwiaj¹cym korzystanie ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej:
- od wrzeœnia 2006 r. w przypadku pobierania
renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub renty
rodzinnej, socjalnej, œwiadczenia lub zasi³ku

przedemerytalnego pod warunkiem, ¿e w tym
okresie wyp³acane bêd¹ z ZUS wy¿ej wymienione œwiadczenia,
- stale w przypadku pobierania emerytury.
Jeœli odcinek zagubi siê lub zniszczy, to nale¿y
zwróciæ siê do swojego oddzia³u ZUS o podobne zaœwiadczenie.
„Chojnowianka” jak nowa
Teren miejskiego Klubu Sportowego „Chojnowianka” nabiera nowego oblicza. Za kilka dni
zakoñczony zostanie generalny remont szatni
dla zawodników, w której obok nowych ³azienek i przebieralni, bêdzie tak¿e miejsce do
wypoczynku i pokój dla sêdziów.
Renowacji doczeka³a siê tak¿e g³ówna p³yta
boiska. Nowa nawierzchnia wymagaæ bêdzie
sta³ej pielêgnacji, dlatego w³adze miasta
dodatkowo zleci³y wykopanie studni, która
s³u¿yæ bêdzie do utrzymania murawy.
Nie tylko klubowe obiekty przesz³y metamorfozê. Dziêki sympatyzuj¹cym z klubem przedsiêbiorcom zarz¹d zakupi³ dla zawodników
nowy sprzêt i stroje.
Wszystkie te zabiegi z pewnoœci¹ wp³yn¹ na
poprawê warunków treningowych, a co za
tym idzie tak¿e na wyniki naszych pi³karzy.
Zarz¹d oraz zawodnicy KS “CHOJNOWIANKA”
sk³adaj¹ podziêkowania za wsparcie finansowe
na zakup sprzêtu sportowego (buty, pi³ki, stroje)
nastêpuj¹cym ofiarodawcom:
COLOR-CHEMIA, ZPWP “DOLPAP” Sp. z o.o.,
PHU “POLERS” A. Kaczmarek i S-ka Spó³ka
Jawna, PPUH Jan Kryszczuk, Piekarnia Kupczyk, MOLNDALS INDUSTRIPRODUKTER Polska, “KOMERC” Sp. z o. o., PUHP
Eksport-Import Czes³aw Pi¹tek, W³adys³aw
Jamroz, Zak³ad Pogrzebowy Ryszard Szymañski,
PHU “IRBET” SERWIS Skiba Ireneusz,
Zbigniew Galik, Waldemar Gorzkowski, “APIS”
Sp. z o.o., OPAKO-TEK Konrad Kozakowski,
“MAZTEK” Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe,
“GRAND” Skup Z³omu i Metali Kolorowych
Pawe³ Lutostañski, “DREWBUD” Marian
Skrzypczak, Josef Malosczyk.
Szczególne podziêkowania sk³adamy dla: Witolda
£oska, p. Górnego, Waldemara Michowskiego
i Eweliny Ptasznik za bezinteresown¹ pomoc
i ogromne zaanga¿owanie w pracy na rzecz
Klubu Sportowego “Chojnowianka”.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia bliskim

Panu Bartoszowi Dziwieñce
z powodu œmierci

œp. Zygmunta Mieczys³awa Oleszaka
- radnego pierwszej kadencji
w latach 1990-1994

Ojca

sk³ada przewodnicz¹cy
oraz radni Rady Miejskiej Chojnowa
GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/610

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³ada
Zarz¹d oraz cz³onkowie Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej „Barka”
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Przed nami gor¹ca, wyborcza jesieñ. Jeszcze we wrzeœniu (25.09.2005)
czekaj¹ nas wybory do Sejmu i Senatu RP, w paŸdzierniku natomiast
wybory prezydenckie. I choæ to nie pierwszy raz w m³odej polskiej
demokracji bêdziemy mieli szansê oddaæ swój g³os na konkretnego
cz³owieka i – naszym zdaniem – najlepsz¹ formacjê polityczn¹, to
jednak postanowiliœmy przypomnieæ Czytelnikom zasady g³osowania.

Jak g³osujemy?
We wrzeœniowych wyborach
parlamentarnych dostaniemy
do r¹k dwa spore arkusze papieru. Jeden zawieraæ bêdzie
listy wszystkich zarejestrowanych w wyborach do Sejmu
RP komitetów wyborczych,
u³o¿onych zgodnie z numerami wylosowanymi przez te
komitety oraz, w kolejnoœci
ustalonej ju¿ przez startuj¹ce
w wyborach ugrupowania, nazwiskami kandydatów. Drugi
arkusz zawiera³ bêdzie podobne listy, tyle ¿e kandydatów do
Senatu RP.
W naszym okrêgu wyborczym
(okrêg nr 1) wybierzemy ³¹cznie 12 pos³ów i 3 senatorów,
nie znaczy to jednak, ¿e a¿ tyle
g³osów mo¿emy oddaæ. Jak
wiêc g³osujemy?
W wyborach do Sejmu RP
przys³uguje nam tylko 1 g³os,
tzn. mo¿emy postawiæ znak
„X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Je¿eli
„iksów” postawimy wiêcej, ale
wszystkie bêd¹ zwi¹zane
z jednym tylko komitetem wyborczym, to komisja wyborcza
uzna nasz g³os za wa¿ny, ale
przyzna go tylko temu
z kandydatów, który na tej liœcie znajdowa³ siê najwy¿ej.
Jeœli wiêc w ugrupowaniu „Y”
przyznamy g³os trzeciemu,
pi¹temu i np. dziesi¹temu kandydatowi, wówczas i tak zostanie on zaliczony temu z pozycji trzeciej.
Gorzej, gdy nasze preferencje
wyborcze nie s¹ okreœlone
i chcielibyœmy g³osowaæ na
osoby figuruj¹ce na listach
komitetów A, B, C czy jeszcze innych. W takim wypadku
nasz g³os zostanie uznany za
niewa¿ny. Pamiêtajmy wiêc –
w wyborach do Sejmu RP
znak „X” stawiamy tylko raz.
Warto wiêc uwa¿nie zaznajomiæ siê z list¹, zanim zdecydujemy siê oddaæ g³os. Nie mo-
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¿emy bowiem poprosiæ o drug¹
kartê do g³osowania. Wa¿ne te¿,
by „X” wstawiæ w wyznaczonej do tego kratce. Jeœli ktoœ postawi „X” obok kratki – g³os
bêdzie niewa¿ny.
Nieco inaczej wygl¹da sprawa
z wyborami do Senatu RP. Tutaj
mamy prawo zdecydowania
o wszystkich senatorach z naszego terenu, tzn. mo¿emy znak
„X” postawiæ a¿ przy trzech
nazwiskach. Co wa¿ne – mog¹
oni, ale wcale nie musz¹ pochodziæ z tej samej formacji politycznej. Jeœli uznajemy, ¿e najlepiej nasze sprawy w Senacie
reprezentowaæ bêd¹ np. kandydat nr 1 na liœcie komitetu „A”,
kandydat nr 4 na liœcie komitetu „B” i kandydat nr 6 na liœcie komitetu „C” – to przy
tych nazwiskach mo¿emy œmia³o postawiæ „X”. G³os bêdzie
wa¿ny. Jeœli uznajemy, ¿e chcemy oddaæ swój g³os tylko na dwie
osoby (lub jedn¹) – te¿ mamy
prawo to zrobiæ. Taki g³os bêdzie wa¿ny. Nie mo¿emy siê
natomiast rozpêdziæ ze skreœlaniem. Cztery lub wiêcej postawionych „iksów” spowoduje,
¿e g³os bêdzie niewa¿ny.
O czym jeszcze warto pamiêtaæ? Jeœli decyzjê o oddaniu
g³osu na konkretne osoby i ugrupowania podjêliœmy ju¿ wczeœniej (a tak chyba dzieje siê najczêœciej), to przed wejœciem do
lokalu wyborczego sprawdŸ-my,
czy czasami decyzj¹ Okrêgowej Komisji Wyborczej „nasz”
kandydat b¹dŸ jego ugrupowanie nie zosta³o skreœlone
z listy. Mo¿e siê tak staæ, gdy¿
karty do g³osowania i obwieszczenia drukuje siê wczeœniej.
W takim wypadku jeœli postawimy znak „X” przy nazwisku skreœlonego kandydata, to
nasz g³os zostanie zaliczony
na listê danego ugrupowania,
ale nie przyznany nikomu konkretnemu. Gorzej, jeœli ca³e

ugrupowanie zosta³o decyzj¹
OKW skreœlone z listy. Wówczas taki g³os bêdzie niewa¿ny.
Szczegó³ów dotycz¹cych sytuacji skreœlenia kandydata
b¹dŸ ugrupowania nie bêdziemy tu opisywaæ. Wa¿ne, by
pamiêtaæ o sprawdzeniu list
przed oddaniem g³osu.
W wyborach prezydenckich
sytuacja wydaje siê byæ prosta
i klarowna. Na karcie do g³osowania znajdziemy nazwiska
kandydatów. Oddajemy jeden
g³os („X”) w kratce przy
nazwisku wybranego przez
nas kandydata. Postawienie
wiêkszej iloœci „iksów” spowoduje niewa¿noœæ g³osu.
Pamiêtajmy – w razie w¹tpliwoœci mo¿emy prosiæ o ich
wyjaœnienie cz³onków komisji
wyborczej (nie mog¹ oni jednak dokonaæ za nas skreœlenia). I rzecz najwa¿niejsza.
WeŸmy udzia³ w tych wyborach. Przy wszystkich mankamentach polskiej demokracji,
przy wielu uzasadnionych pretensjach do odchodz¹cego parlamentu pamiêtajmy o tym, ¿e
jeœli nie my, to zadecyduj¹ za
nas inni. Jeœli do urn pójdzie
30% wyborców, to niech pozosta³e 70% nie narzeka potem,
¿e znowu wybrano Ÿle, nie tak.
Jeœli ktoœ rezygnuje ze swego
prawa g³osu, niech go póŸniej
nie zabiera w sprawach, na
które wp³yw móg³ mieæ, lecz
œwiadomie i dobrowolnie z niego zrezygnowa³. Wybory – to
lekcja odpowiedzialnoœci.
Stanis³aw Horodecki

Zainteresowaliœmy
Chojnowem
4 wrzeœnia na terenie wroc³awskiego
toru wyœcigów konnych na Partynicach Urz¹d Marsza³kowski zorganizowa³ pierwsze obchody Dnia Dolnego Œl¹ska. Impreza maj¹ca charakter festynu towarzyszy³a zawodom
jeŸdzieckim, œci¹gaj¹cym rzesze mieszkañców Wroc³awia.
W ramach tej imprezy dolnoœl¹zakom
zaprezentowa³o siê ponad 20 gmin,
miast i powiatów w ró¿ny sposób i w ró¿nej formie przedstawiaj¹c swoje walory.
Swoje miejsce na placu mia³ tak¿e
Chojnów, który w postaci folderu
gospodarczego, prezentacji multimedialnej i fotograficznej przedstawi³ siê
z jak najlepszej strony. Okaza³o siê,
¿e gród nad Skor¹ jest miejscem nieco
tajemniczym, a co za tym idzie ciekawym. Zainteresowanie naszym miastem – jego ciekawostkami turystycz-

nymi, rozwojem gospodarczym i kulturalnym by³o niema³e.
Urz¹d Marsza³kowski planuje na sta³e
wprowadziæ „Dzieñ Dolnego Œl¹ska”
do kalendarza imprez. Ma siê on odbywaæ w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê
wrzeœnia, kiedy na Partynicach rozgrywane s¹ najwa¿niejsze gonitwy sezonu. Da to dolnoœl¹skim samorz¹dom du¿¹ mo¿liwoœæ wypromowania
siê. Dlatego ju¿ dziœ przygotowujemy
siê do kolejnej prezentacji.
eg
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Kieliszeczek dla zdrowia

Sto lat. Tego zawsze ¿yczy siê jubilatom. Mieszkaniec Chojnowa, Pan
Franciszek Lenkiewicz mia³ to szczêœcie, ¿e ¿yczenia te siê spe³ni³y.
9 wrzeœnia skoñczy³ równo sto lat. Mimo znacz¹cego wieku stulatek
jest w doskona³ej formie psychicznej i fizycznej. Na pierwszy rzut oka
nikt by nie powiedzia³, ¿e ten sympatyczny, krzepki, uœmiechniêty, pan
prze¿y³ ca³y wiek.
Tydzieñ temu Pan Franciszek bawi³ na we- miêta ka¿dego potomka rodu Lenkiewiczów.
selu swojej prawnuczki. Pytanie wiêc o kon- - No, tu mogê siê pochwaliæ - mam 5 wnudycjê wydaje siê nieco nie na miejscu.
ków, 8 prawnukówi i niecierpliwie oczekujê
- Cz³owiek ma tyle lat na ile siê czuje. Mnie pierwszego praprawnuczka, którego przywiwydaje siê, ¿e mam 50 i nadal lubiê spotkania tam za kilka miesiêcy. Moim najwiêkszym
z przyjació³mi i rodzin¹. Nie mêczy mnie gwar, marzeniem jest doczekaæ chwili kiedy siê urodzi
g³oœna muzyka, jeszcze mogê zatañczyæ i zaœ- i móc jeszcze przez kilka lat obserwowaæ jak
piewaæ –wszystko to przecie¿ esencja ¿ycia.
roœnie.
Pan Franciszek przyjecha³ do Chojnowa z kre- Ta wielka, kochaj¹ca siê rodzina mia³a okazjê
sów tu¿ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. spotkaæ siê na setnych urodzinach seniora.
Wczeœniej mieszka³ w powiecie Zaleszczyki.
Z ¿yczeniami, kwiatami i prezentem przyby³
- Kiedy tu przyjecha³em, miasto, jak wiele tak¿e burmistrz, który w imieniu mieszkañców
innych by³o zniszczone. Wszêdzie gruz, ba³a- i w³adz miasta z³o¿y³ jubilatowi gratulacje
gan, obraz powojennej zawieruchy. Dzisiejszy i ¿yczenia.
Chojnów zupe³nie nie przypomina tamtego - Prezent od burmistrza by³ strza³em w dziesprzed lat. Du¿o zieleni, nowe budynki, ¿yczliwi si¹tkê (zreszt¹ wczeœniej to omówiliœmy). Kololudzie – czujê siê tu bardzo dobrze.
rowy telewizor w moim pokoju, to to czego mi
Wczeœniej rolnik, po przyjeŸdzie do grodu brakowa³o. Przed tym szklanym po¿eraczem
nad Skor¹ zmieni³ profesjê i przyj¹³ siê jako czasu spêdzam wiele godzin, a najbardziej
pracownik fizyczny w gazowni.
lubiê „Modê na sukces” i „S³oneczny patrol”.
- Ca³e ¿ycie ciê¿ko pracowa³em. Praca by³a Wœród goœci znaleŸli siê te¿ koledzy Pana Frandla mnie nie tylko koniecznoœci¹, ale te¿ swego ciszka – kombatanci zrzeszeni w miejskim
rodzaju sposobem na ¿ycie. Zajêcia zawodowe, pomoc w domu, dzia³alnoœæ spo³eczna czy
wreszcie aktywny relaks w ogrodzie - myœlê,
¿e to m.in. dziêki temu w takim zdrowiu doczeka³em tych niecodziennych urodzin. No
i oczywiœcie nie bez znaczenia jest fakt, ¿e
nigdy nie pali³em papierosów, nie upija³em
siê, za to codziennie rano pi³em kieliszeczek
wódki – polecam.
Najwiêkszym szczêœciem jubilata jest rodzina.
Mimo, i¿ przez ostatnie dziesiêciolecia znacznie
siê powiêkszy³a Pan Franciszek doskonale pa-

M³odzie¿owa Rada Miasta Chojnowa
- M³odzi aktywni
W Urzêdzie Miasta od wielu lat dzia³a Rada Miejska wybierana przez
mieszkañców Chojnowa. Niedawno z inicjatywy tej¿e Rady i bur-mistrza Jana Serkiesa postanowiono na podstawie uchwa³y Rady
Miejskiej utworzyæ M³odzie¿ow¹ Radê Miasta Chojnowa. Cz³onkami
tej Rady zostali uczniowie szkó³ chojnowskich, wybrani przez swoich
kolegów i kole¿anki.
Po co powsta³a MRM Chojnowa i jakie s¹ jej cele?
Jej cz³onkom zale¿y g³ównie na tym, aby:
-reprezentowaæ interesy m³odzie¿y ¿yj¹cej w Chojnowie wobec instytucji rz¹dowych, samorz¹dowych i pozarz¹dowych,
-wspó³pracowaæ z samorz¹dami uczniowskimi i poœredniczyæ w kontaktach uczniów z w³adzami samorz¹dowymi i oœwiatowymi,
-dzia³aæ na rzecz ochrony praw i godnoœci uczniów i innych pracowni-ków szko³y.
Swoje cele MRM Chojnowa bêdzie realizowaæ poprzez:
-nawi¹zywanie wspó³pracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami m³odzie¿owymi,
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i gminnym Zwi¹zku Kombatantów. Franciszek
Lenkiewicz, ppor. w stanie spoczynku, zosta³
tego dnia uhonorowany odznaczeniem „Za
zas³ugi dla ZKRPiBWP” i „Dyplomem uznania dla uczestnika II wojny œwiatowej” od
prezydenta Legnicy.
A potem to ju¿ tylko towarzyskie rozmówki,
wspominki i snucie planów na kolejne lata.
To by³a uroczystoœæ, w której nie ka¿demu dane
by³o, czy bêdzie w przysz³oœci uczestniczyæ. My
tam byliœmy, tort jedliœmy i szampanem toast
wznieœliœmy – dwieœcie lat!
eg
Katarzyna Zaborska
Jubilat wraz z rodzin¹ serdecznie dziêkuj¹
wszystkim, zarówno oficjalnym delegacjom, jak i bli¿szym i dalszym znajomym
za pamiêæ, ¿yczliwoœæ i radoœæ jak¹ wnieœli
wraz ze swym przybyciem, oraz za liczne
prezenty i kwiaty. Dziêki Wam, ta uroczystoœæ wypad³a tak wspaniale, jesteœmy niezmiernie za to wdziêczni.

-zg³aszanie wniosków i postulatów,
-uczestniczenie w opracowywaniu projektów przez RM Chojnowa
dotycz¹cych spraw maj¹cych wp³yw na warunki rozwoju m³odego
pokolenia w zakresie kultury, sportu i ochrony œrodowiska.
Cz³onkami MRM Chojnowa poprzez g³osowania w szko³ach zostali:
- Bovenkamp Mateusz
- Skalska Anna
- BudŸko Artur
- Sienkiewicz Katarzyna
- Burzmiñska Paulina
- Siwka Aleksandra
- Chrz¹szcz Adam
- Szymañski £ukasz
- Cichocki Kacper
- Wiktorowicz £ukasz
- Górnicka Kamila
- Wróblewska Urszula
- Matuszewska Paulina
- Zarêba Agnieszka
- Serkies Justyna
- Zieliñska Marlena

AKTUALNOŒCI

W wyniku ostatniego roboczego spotkania, które odby³o siê 3 wrzeœnia cz³onkowie MRM planuj¹ og³osiæ konkurs na utworzenie strony
internetowej.
opracowa³ £ukasz Szymañski
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Letnie ostatki
2,3 i 10 wrzeœnia – te daty w chojnowskim harmonogramie imprez
plenerowo-kulturalnych zakoñczy³y
sezon festynowy w naszym mieœcie.
W pierwszy weekend wrzeœnia na
placu zielonym niesamowit¹ labê
mieli najm³odsi mieszkañcy
Chojnowa. Para klownów, Ruphert
i Rico, przez ponad trzy godziny
organizowa³a dzieciom dynamiczn¹, barwn¹ zabawê z deszczem baniek mydlanych, wybuchami bomb
konfetti, przebierankami, piosenkami i tañcami. By³o mnóstwo atrakcji,
œmiechu i wspólnej zabawy, tak¿e
z rodzicami.
Te emocje ostudzi³ czarnoksiê¿nikiluzjonista Apolino. Jego wystêp
wymaga³ koncentracji. Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e od kilkulatków
trudno wymagaæ skupienia uwagi
przez kilkadziesi¹t minut, Apolino
jednak wraz z wró¿k¹ potrafili nie
tylko zainteresowaæ maluchy, ale
i wzbudziæ podziw oraz szczery zachwyt
nad nieprawdopodobnymi zjawiskami.
Nastêpnego dnia impreza rodzinna,
serwuj¹ca dla ka¿dego coœ mi³ego.
By³o trochê rocka, reggae i spora
dawka muzyki popularnej, przy
której chojnowianie bawi¹ siê najchêtniej. Ciê¿kim brzmieniom w wykonaniu „Polish Fiction” przys³uchiwa³a siê g³ównie m³odzie¿. Rytmiczne dŸwiêki reggae zespo³u
„Friends” zainteresowa³y pozosta³ych, a „Kontrast” ze Z³otoryi, który
bawi nas coraz czêœciej, rozbuja³
ca³y plac.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ tego popo³udnia by³ konkurs karaoke, do którego stanêli i starsi i m³odsi. Fundatorem nagród w tej rywalizacji by³
Bank Zachodni, o jego te¿ dzia³alnoœci œpiewano na scenie w ramach
karaokowego turnieju.
Po tych wra¿eniach, kolejne - kabaret
„Poczekalnia” z Krakowa.
Chojnowianie nie czêsto maj¹ okazjê
uczestniczyæ w programie kabare-
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towym profesjonalistów, wystêp „Poczekalni” by³ wiêc niecodziennym
dope³nieniem festynowej rozrywki.

***
Tydzieñ póŸniej w tym samym
miejscu Zak³ad Opiekuñczo-Pielêgnacyjny „Niebieski Parasol”,
dzia³aj¹cy w naszym mieœcie od
czterech lat, zorganizowa³ imprezê
charytatywn¹ pod has³em „Babie
lato z Niebieskim Parasolem”.
Tego dnia goœcinnie, na chojnowskich deskach zaprezentowa³y siê
„Z³ote dzieci” - zespó³ taneczny
z Legnicy, osi¹gaj¹cy w ostatnich
latach miêdzynarodowe sukcesy.
Mi³oœnicy tej formy rozrywki,
a w Chojnowie mamy ich setki,
obejrzeli tak¿e wystêpy popularnej
grupy tanecznej „£au” ze Z³otoryi i
równie znanego w okolicy rodzimego zespo³u „Karambol”.
Tu¿ po tych barwnych pokazach,
nastêpne emocje – do Chojnowa
przyjechali „strongmani”. Na wydzielonym niewielkim placu, ekipa
mocarzy zaprezentowa³a mieszkañcom si³ê, z któr¹, niestety, ¿aden z chojnowian nie móg³ siê równaæ (a prób by³o wiele).
Kolejna porcja reggae, tym razem
w wykonaniu „Naaman” z Lubina,
by³a pierwsz¹ instrumentaln¹ propozycj¹ tego dnia.
Potem wys³uchaliœmy rockowego
„Mektub”, a na zakoñczenie, podobnie jak tydzieñ wczeœniej, „Kon-
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Letnie ostatki
trastu” ze Z³otoryi. W miêdzyczasie m³odzie¿ z Lubina zaprezentowa³a pokaz
iluminacji ogniem.
W ramach tego festynu odby³o siê tak¿e
kilka imprez towarzysz¹cych o charakterze sportowej rywalizacji. Najwa¿niejsz¹ z nich by³ turniej pi³ki no¿nej,
rozgrywany pomiêdzy chojnowskimi
zak³adami pracy. W tej rywalizacji niepokonan¹ dru¿yn¹ okaza³ siê team
PPHU Jan Kryszczuk.
O laury walczyli tak¿e najm³odsi.
W zawodach biegaczy wy³oniono troje
najszybszych sprinterów festynu. Nagrody za pierwsze lokaty w ró¿nych
grupach wiekowych otrzymali: Joanna
Wudecka, Damian Ha³as, Mariusz G³êbocki i Mateusz Zakrzewski.
Festyn Parasola w swoich za³o¿eniach
by³ imprez¹ charytatywn¹. Wykonawcy
wystêpowali za darmo, publicznoœæ korzystaj¹c z gastronomii, wspania³ych
wypieków i loterii fantowej zasila³a
konto oœrodka wp³acaj¹c niewielkie kwoty
na potrzeby inwestycyjne oœrodka.
Czas plenerowych spotkañ dobieg³ koñca. Przed nami jednak wiele imprez kulturalnych organizowanych przez Miejski
Dom Kultury, Muzeum Regionalne,
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, szko³y
i przedszkola.
W Chojnowie nie sposób siê nudziæ – trzeba tylko nieco zainteresowania i chêci…
eg
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BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Chojnów o pow. 5,50 m2,
po³o¿onego na targowisku miejskim
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej (kiosk
nietrwale zwi¹zany z gruntem).
Cena wywo³awcza miesiêcznego
czynszu dzier¿awnego - 151,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 30,00 z³.
Okres dzier¿awy - 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 paŸdziernika 2005 r. o godz 11.00 w lokalu
nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 558644
00000001490620000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
wadium do dnia 21 paŸdziernika 2005 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane
z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 818-66-80.
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Wulgaryzmy w naszym jêzyku. Spotykamy je tak czêsto, ¿e ju¿ przestajemy na nie reagowaæ. Czy zdarzy³o siê komuœ ostatnio, s³ysz¹c (Pi, pi...) – zaprotestowaæ, obruszyæ siê?
A przecie¿ jêzyk, jakim siê pos³ugujemy, jest tak naprawdê odbiciem, obrazem œwiata.
Takim, jakim go postrzegamy, w jakim ¿yjemy. Czy wiêc, skoro (Pi, pi...) ju¿ nas nie
porusza, nie oburza, tak bardzo siê sami (Pi, pi...)?

(Pi, pi...)
Obrazek sprzed wielu lat. Skoñczy³em liceum,
nie dosta³em siê na studia. Praca w Hucie
Miedzi „G³ogów”. Mój rówieœnik, nazwijmy
go Józek. W sumie niez³y ch³opak, tylko ten
jêzyk...
(Pi, pi...) Stachu, wiesz (Pi, pi...) moja
dziewczyna (Pi, pi....) jest (Pi, pi...)
w ci¹¿y (Pi, pi...) – oznajmi³ mi kiedyœ.
Poniewa¿ pracowaliœmy ju¿ wówczas razem
od kilku miesiêcy, wiêc domyœla-³em siê, ¿e
ani o mnie nie wyra¿a siê negatywnie, ani te¿
tej swojej dziewczy-nie nie przypisuje pracy
pod latarni¹... Mimo wszystko taki sposób
opisywania œwiata dra¿ni³ mnie bardzo.
S³uchaj Józek – mówi³em – A mo¿e byœ
tak zamiast (Pi, pi...) wstawia³ s³owo
„Przecinek”? Dla ciebie ¿adna ró¿nica,
a mnie bêdzie ³atwiej tego s³uchaæ?
Nie powiem. Józek stara³ siê. Ale „Przecinek” nie umia³ zagnieŸdziæ siê w jego jêzyku.
Pozosta³ wiêc przy swoim (Pi, pi...) i tak
pewnie jest do dziœ, choæ nasze drogi rozesz³y
siê dawno temu.
Czemu o tym piszê? „Józek” przypomnia³ mi siê ostatnio w czasie festynu.
Siedzia³em pod parasolem, kiedy nagle z s¹siedniego stolika dolecia³ mnie g³os:
Ta nasza (Pi, pi...) w³adza, a ja ich (Pi, pi...),
bo co oni mi (Pi, pi...) zrobi¹ (Pi, pi...)...
„Józek”? Nie, ale jakiœ jego jêzykowy bliski
krewny. Zreszt¹, namno¿y³o siê ich ostatnio

tylu, ¿e Polska zdaje siê byæ krajem zamieszkanym przez jedn¹, wielk¹ rodzinê. Czyj¹?
Oczywiœcie „Józków”.
W „Granicy” Zofii Na³kowskiej - obowi¹zkowej lekturze w szkole œredniej – pada takie
zdanie: „To, co dla jednych jest sufitem, dla
innych jest pod³og¹”. I nie chodzi tam tylko
o proste stwierdzenie faktu, ¿e ktoœ mieszka
ni¿ej, wiêc jego sufit dla innego stanowi podstawê do chodzenia. Zdanie-metafora pokazuje, jak poziom oczekiwañ, marzeñ, pragnieñ
zmienia siê w zale¿noœci od cz³owieka.
W (Pi, pi...) œwiecie wszystko jest (Pi, pi...).
Taki „sufit” wyobra¿eñ o ¿yciu i w³asnym
w nim miejscu. Wszyscy (Pi, pi...) kradn¹,
oszukuj¹, demoluj¹.... Naprawdê wszyscy?
„Józek” odpowie z pewnoœci¹ – Tak (Pi, pi...).
Ale zapytany: A Ty? Raczej siê wycofa – Ja
(Pi, pi...) nie. Ja (Pi, pi...) jestem (Pi, pi...)
uczciwy....
Przed dwoma tygodniami zdarzy³o mi siê byæ
we Francji. Spotyka³em tam m.in. Poloniê. Tê
star¹, z lat dwudziestych i trzydziestych ubieg³ego wieku. To, co dotar³o do mnie dopiero
po d³u¿szej chwili, to brak (Pi, pi...) w jej
jêzyku. Niewiarygodne? A jednak prawdziwe.
Dla tych ludzi, czêsto urodzonych ju¿ poza
naszym krajem, w rodzinach prostych górników – jêzyk jest niczym relikwia, œwiêtoœæ.
Kiedy mówi¹ wiêc po polsku, to jakby odprawiali swoiste nabo¿eñstwo. Czasem maj¹

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej "Barka"
poszukuje chêtnych osób (wolontariuszy),
które podejm¹ siê spo³ecznego nauczania
jêzyka niemieckiego i angielskiego.
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problemy z jakimœ s³owem, zwrotem, ale
Bo¿e broñ, by mieli w to miejsce wstawiæ
jakieœ (Pi, pi...). W œwi¹tyni siê nie klnie.
W œwi¹tyni jêzyka te¿ nie.
I ostatnia refleksja. G³upawa piosenka ze studenckich lat: „Plujmy krwi¹, krwi¹, krwi¹,
star¹ skrzep³¹ krwi¹. Zaplujemy idea³y, zaplujemy œwiat nasz ca³y. Plujmy krwi¹, krwi¹,
krwi¹...” Sam to kiedyœ nuci³em (najlepszy
dowód, ¿e fragment tekstu przetrwa³ w zakamarkach pamiêci). Dziœ z przera¿eniem spogl¹dam, ¿e tamten wyg³up spe³nia siê ju¿ od
wielu lat w naszym kraju. Zapluliœmy idea³y
i œwiêtoœci, za(Pi, pi...) nasz jêzyk. Jesteœmy
na poziomie pod³ogi, a mo¿e – by odwo³aæ
siê do Norwida – bruku. Czy z takiej pozycji
mo¿na jeszcze chcieæ siêgaæ gwiazd? Chcieæ
mo¿na, ale czy uda siê siêgn¹æ – to ju¿ oddzielna sprawa....
Stanis³aw Horodecki
P.S. Przepraszam wszystkich Józków za to, ¿e
akurat tym imieniem siê pos³u¿y³em. Znam
wiele osób o tym imieniu, a wiêkszoœæ z nich
nie korzysta z (Pi, pi...) w swoim jêzyku.

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 zainteresowanie i pomoc.

Dary s¹ 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.

Kontakt pod numerem
tel. (076) 819-64-80.

UWAGA!
Pilnie potrzebna jest wersalka lub tapczan.
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Spacerkiem po dawnym Chojnowie - c. d.
Kolejny odcinek trasy pod has³em „Spacerkiem po Chojnowie” obrazuj¹cy nasze miasto, jakiego nie znamy.
Teksty cyklu s¹ wybranymi fragmentami przewodnika „Rowerem do Ÿróde³ Skory” autorstwa naszego redakcyjnego kolegi
Jerzego Kucharskiego.
Dwa tygodnie temu, zatrzymaliœmy siê na placu Zamkowym. St¹d ruszamy dalej.
krêcamy w lewo. Po lewej stronie miniemy stary m³yn, a raczej
jego ruiny i chojnowski browar. Po prawej stronie, trochê w oddali, widaæ bardzo charakterystyczn¹ budowlê koœcio³a Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Józefa. Prace
budowlane przy wznoszeniu tego koœcio³a rozpoczê³y siê w 1909 r.
Obok tej œwi¹tyni istnia³a jeszcze jedna, która nie dotrwa³a do naszych
czasów. Dzisiaj w tym miejscu jest szkolne boisko. Zachowa³ siê
w bardzo z³ym stanie jedynie budynek dawnego domu parafialnego.
Budowla ta zosta³a przejêta przez koœció³ w 1781 r. za zgod¹ w³adz
miejskich po uiszczeniu 705 talarów.
Stary Koœció³ Katolicki, bo o nim mowa, zosta³ wybudowany w miejscu,
gdzie kiedyœ istnia³ klasztor augustianów-eremitów. Zgoda na jego
wybudowanie zapad³a 1766 r. Prace budowlane rozpoczêto 20 stycznia 1770 r. Przed poœwiêceniem œwi¹tyni, które odby³o siê 28 sierpnia
1774 r., koœció³ zwiedzi³ król Fryderyk II.
Stary Koœció³ p.w. Panny Marii i œw. Józefa przetrwa³ dzia³ania wojenne.
Po wojnie przez krótki czas pe³ni³ funkcjê sali gimnastycznej. Dzisiaj
mo¿na ogl¹daæ go jedynie na starych pocztówkach i fotografiach.
Budynki dawnego klasztoru nie przetrwa³y nawet na starych fotografiach.
Sp³on¹³ on 1 wrzeœnia 1762 r. Materia³y budowlane zosta³y przekazane dla pogorzelców. Historia milczy, w jaki sposób lub za spraw¹
kogo, przybyli do Chojnowa zakonnicy. Wiadomo, ¿e klasztor augustianów p.w. œw. Krzy¿a zosta³ ufundowany oko³o 1299 r. Wiadomo
równie¿, ¿e w 1442 r. klasztor wybudowa³ wie¿ê obronn¹. Ostatnim
przeorem by³ Miko³aj Teppen.
Fryderyk II przyczyni³ siê do rozpadu wspólnoty, oko³o 1535 r. Ogród,
domki pustelników i budynek klasztoru zosta³ sprzedany mieszczanom chojnowskim. W wieku XVII i XVIII w czêœci budynków
dawnego klasztoru zwanej „miejskim zameczkiem” znajdowa³a siê
kwatera austriackich oficerów.
Koœció³ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny i Œw.
Józefa, zwany popularnie przez chojnowian ma³ym koœcio³em, zosta³
wybudowany na terenie, który wczeœniej nale¿a³ do bractwa kurkowego. Ma³y koœció³ jest przyk³adem neoromañskiego stylu, którego
wnêtrze nawi¹zuje do starocheœcijañskiej bazyliki pu³apowej. Organy
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zosta³y wykonane przez braci Spath z Sanntach-Mengen w Wirtembergii. Na wie¿y znajduj¹ siê trzy dzwony. Jeden z nich zosta³ odlany
w 1597 r. i pochodzi z koœcio³a w Radziechowie.
Powoli zbli¿amy siê do granic miasta. W miêdzyczasie minêliœmy miejsce,
gdzie kiedyœ wznosi³a siê wie¿a bramna zwana Boles³awieck¹ lub
Górn¹.
Przy rozwidleniu ulic Chmielnej, Boles³awieckiej i Piotrowickiej znajduje siê stara stodo³a, w murze której tkwi kula armatnia. Jest
przykryta obecnie tynkiem. Natomiast w g³êbi podwórka, miêdzy
zabudowaniami, znajduje siê wolnostoj¹cy barokowy pa³ac wzniesiony w latach dwudziestych XVIII w.
Skrêcamy w ul. Piotrowick¹ i kierujemy siê w stronê nasypu drogowego i wiaduktu. (…)
Je¿eli zainteresowaliœmy Pañstwa t¹ lektur¹, wiêcej (tak¿e o ciekawostkach i tajemnicach okolicznych miejscowoœci), mo¿na znaleŸæ
w publikacji J. Kucharskiego wspomnianej we wstêpie. (red.)

Kolejne sprz¹tanie
radycyjnie, w pierwszych dniach
wrzeœnia ca³y glob, sprz¹ta œwiat.
Tegoroczne „Sprz¹tanie œwiata” nieco
ró¿ni siê od poprzednich.
W tym roku Fundacja Nasza Ziemia wraz
z najwiêkszymi Organizacjami Odzysku
utworzy³y Koalicje na rzecz Edukacji
Ekologicznej i rozpoczyna realizacjê
I etapu wieloletniego Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej w zakresie
gospodarki odpadami. Jest to pierwsza
tego typu tak szeroko zakrojona inicjatywa w naszym kraju! Has³o Programu
brzmi „Wszystkie Kolory Recyklingu”
i ma wymiar bardzo praktyczny, wreszcie
bowiem podjêto (Ministerstwo Gospodarki i Pracy w konsultacji z Ministerstwem Œrodowiska) decyzjê o ujednoliceniu kolorystyki pojemników i worków do selektywnej zbiórki w ca³ej Polsce.
„Kolory” recyklingu to nie tylko barwy
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pojemników, to te¿ symbol spo³ecznego
zaanga¿owania, fantazji, dobrych pomys³ów jak codziennie, prywatnie chroniæ
œrodowisko (chocia¿by np. przez segregacjê zu¿ytych opakowañ czy baterii).
Uczniowie chojnowskich szkó³ mieli przy³¹czyæ siê do akcji w miniony pi¹tek.
Niestety, pogoda - przelotne, nasilaj¹ce siê
opady pokrzy¿owa³y im plany. Wielkie
sprz¹tanie Chojnowa przeniesiono na
poniedzia³ek. Potem nale¿a³oby zadbaæ
o to, aby ten porz¹dek utrzymaæ jak najd³u¿ej, a nawi¹zuj¹c do programowego has³a
„Wszystkie Kolory Recyklingu” pamiêtajmy o segregacji odpadów. Sprawê
z pewnoœci¹ u³atwi¹ odpowiednie pojemniki, które wkrótce pojawi¹ siê w pobli¿u naszych domostw.
opr. eg

Kronika towarzyska
Z piêknego miasta Chojnowa
Kochanej Karolince Pultowicz
w 3 urodzinki
Skor¹ p³yn¹ Ci ¿yczenia
Do Wis³y ju¿ dop³ywaj¹
W Warszawie siê zatrzymaj¹

CCC

Du¿o zdrowia i s³odyczy
Karolince babcie ¿ycz¹
Dziadzio ¿yczy Ci radoœci
Do³¹czaj¹c siê do goœci
Wujki krzycz¹ ¿yj weso³o
Niech Ci s³oñce œwieci w ko³o
A rodzicom to ¿yczymy
Zdrow¹ byœ w przedszkolu by³a
Czwarty roczek zaliczy³a
Niech Wam szczêœcie zawsze sprzyja
Radoœæ Was niech nie omija.
¯ycz¹ dziadkowie, Pani Marysia ze sklepiku
Patrycja z babci¹ z okienka.
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“A nam ci¹gle jest ma³o”
Klimaty muzyczne panuj¹ce na “Przystanku
Woodstock”, dla niektórych z nas, s¹ jak
narkotyk. Uzale¿niaj¹ bezpowrotnie. Ci¹gle
ma³o i wci¹¿ chce siê wiêcej. Bie¿¹cy rok
(jak nigdy) obfitowa³ w zastrzyk adrenaliny.

Na sccenie Brygada Kryzys

¿ywo”. Odezwa³a siê w nas woodstockowa
krew. Namówiliœmy innych. Taki zestaw
kapel robi³ wra¿enie. Tylko m³odsi uczestnicy, nieco siê dziwili na obecnoœæ TSA.
Starzy wyjadacze nie.
I w³aœnie przez (a mo¿e) dziêki TSA, które
nie mog³o trafiæ do Lubina i b³¹dzi³o, pierwsze dwa zespo³y zagra³y bardzo d³ugie
koncerty. PID¯AMA PORNO np. ca³e 2
godziny! Dla mi³oœników klimatów spod
znaku punk-reggae-party, te kilka godzin,
minê³y jednak bardzo szybko. Na dodatek
dwóch ludzi od nas, buszowa³o za kulisami
sceny zbieraj¹c autografy, robi¹c zdjêcia
oraz nawi¹zuj¹c nowe znajomoœci z wystêpuj¹-cymi tam zespo³ami. Czasu mieli
sporo.

I kto wie czy efekt urobku zdjêciowego, ju¿
nied³ugo nie bêdzie mo¿na zobaczyæ, na
oficjalnej stronie internetowej BRYGADA
KRYZYS...
Po pó³nocy nareszcie zagrali panowie z TSA.
Co mo¿na zaprezentowaæ w 50 minut? Tylko
niedosyt. Ale by³o to, co najwa¿niejsze ze
starszych p³yt i najnowszej “Proceder”. Ten
koncert pokaza³, ¿e TSA jest w wyœmienitej
formie i zaskoczy nas jeszcze niejedn¹ bardzo
dobr¹ p³yt¹. Mimo, ¿e spêdziliœmy w Lubinie
pó³ dnia, to nam ci¹gle jest ma³o. Dobrze,
¿e w naszej kochanej “Jubilatce” ruszy³y
wieczorki muzyczne.
Piotr Misikiewicz
zdj. Bogdan Misikiewicz

Stoj¹ od lewej: Tomasz Budzyñski
“Armia”, Piotr Misikiewicz “Jubel”
i Krzysztof Rakowski “Castle Party
Production”

Wys³annik G.Ch. i Marek z TSA

Przed “Przystankiem” , w pobliskim Micha³owie, bujaliœmy siê pozytywnie na
“Pikniku Reggae”. Gdy wróciliœmy z Kostrzynia, wielu z nas, mia³o uczucie pewnego niedosytu. Czy to ju¿ koniec tegorocznych atrakcji? Nie ka¿dy jeŸdzi przecie¿
na comiesiêczne koncerty, do Legnickiego
Centrum Kultury.
“Malo, kruca bomba, oj malo” - jak mawia³
Kwico³ z serialu Janosik.
W powietrzu coœ jednak wisia³o. I pewnego
dnia, letni wiaterek przydmucha³ zgo³a sensacyjn¹ wiadomoœæ: 2-go wrzeœnia na lubiñskich b³oniach za darmo zagraj¹: ARMIA,
PID¯AMA PORNO, BRYGADA KRYZYS
i TSA.
To mia³a byæ 1. edycja imprezy “Lubin na

10

GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/610

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 12/56 o pow. 4734 m2,
po³o¿onej w obrêbie 5 miasta Chojnowa przy ul. Okrzei, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 17774.
Cena wywo³awcza – 97.000,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 19.000,00 z³.
Dzia³ka jest poroœniêta drzewami wieloletnimi. Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury podziemnej. Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e
nast¹piæ za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do
dnia 05-12-2089 r., oznaczonego numerem geodezyjnym 12/13 o pow.
4961 m2, po³o¿onego przy ul. Okrzei w Chojnowie, dla którego S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 22203.
Cena wywo³awcza – 85.000,00 z³ (w tym podatek VAT 22 %).
Wadium - 17.000,00 z³.
Dzia³ka jest zakrzaczona i poroœniêta drzewami wieloletnimi, czêœæ
powierzchni jest utwardzona. Przez nieruchomoœæ przebiega sieæ infrastruktury podziemnej. Ewentualne prze³o¿enie sieci mo¿e nast¹piæ za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa przeznaczone s¹ pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹.
Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie fundamentów – 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniêtym – 4 lata od daty nabycia.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 27 paŸdziernika 2005 r. o godz. 1100 - na dz. 12/56, o godz. 1130 - na dz. 12/13
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-nowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 20
paŸdziernika 2005 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/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie
w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.000,00 z³ – dot. dz. 12/56
i 12/13. 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 (0-76) 81-86-680.
GAZETA CHOJNOWSKA NR 18/610
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ilka dni w niemieckim Soligen utkwi
w pamiêci uczestnikom Miêdzynarodowego Obozu M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych na wiele tygodni.
16 lipca, 17.osobowa Stra¿acka Orkiestra Dêta
dzia³aj¹ca przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Rokitach wyjecha³a do Niemiec na integracyjny obóz m³odzie¿owych orkiestr.
Harmonogram obozu przewidywa³ wiele wspólnych zajêæ, w tym tak¿e zmagania w konkurencjach stra¿ackich, podczas których polska reprezentacja rywalizowa³a z dru¿ynami z Niemiec
i Holandii. Efektem tych turniejów by³y dwa srebrne i dwa br¹zowe medale dla bia³o-czerwonych.
- Wymownym akcentem polskiej kultury by³ "Wieczór Polski", który zorganizowaliœmy spontanicznie - mówi¹ uczestnicy. - Ju¿ po kilku taktach rodzimej muzyki, do tañca i zabawy, w ró¿ny

Koncert na terenie jednostki stra¿y
w Witten

Spotkanie z pani¹ Burmistrz Soligen

sposób w³¹czali siê pozostali obozowicze.
Równie du¿y aplauz, tym razem wœród mieszkañców goœcinnego Soligen, wywo³a³ koncert
naszej orkiestry na scenie tamtejszego Centrum
Rozrywkowo-Handlowego.
- Na koncert przyjecha³a delegacja z Polski
z dowódc¹ JRG Chojnów Ryszardem Kawk¹.
Nasz wystêp obserwowa³a równie¿ pani Lidia
Kuhlmann z zaprzyjaŸnionego z Chojnowem
Witten, której zawdziêczamy pobyt w Soligen.
Wiele ciep³ych s³ów us³yszeliœmy od w³adz goszcz¹cego nas miasta - burmistrz, Pani Feldhaus,
dziêkuj¹c za koncert wyrazi³a wolê dalszych kontaktów i wspó³pracy miêdzy naszymi miastami.
W trakcie obozu m³odzie¿ niemiecka, holenderska i polska nawi¹za³a serdeczne przyjaŸnie,
które z pewnoœci¹ bêd¹ podtrzymywane (ju¿
dziœ nieoficjalnie mówi siê o udziale polskiej
orkiestry w obozie w Bremie).
Za³o¿enia miêdzynarodowego obozu osi¹gnê³y
z pewnoœci¹ swój cel.
Podobnych imprez z udzia³em g³ównie m³odzie¿y
organizuje siê wiele. W wielu te¿ uczestnicz¹
mieszkañcy naszego miasta. Jedne s¹ kontynuowane
od lat, inne uaktywni³y siê tu¿ po otwarciu europejskich granic.
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III Wrzeœniowe Kresowiana w Studnicy - 24.09.2005
65 lat temu Polacy na Kresach Wschodnich doznali
strasznej niesprawiedliwoœci jak¹ zgotowa³o im sowieckie pañstwo.
Po podboju wschodniej czêœci Rzeczypospolitej przez ZSRR, na mocy
uk³adu sojuszniczego z hitlerowskimi Niemcami, Stalin zadecydowa³
o deportacji polskiej ludnoœci z zajêtych ziem na Sybir i do Kazachstanu. Wielu mia³o ju¿ stamt¹d nie wróciæ. W dalekich syberyjskich
³agrach, zapomniani przez wszystkich trwali przy swojej polskoœci
z nadziej¹, ¿e kiedyœ ich los siê odwróci.
O tych wydarzeniach nie wolno by³o mówiæ i pisaæ w czasach PRL-u. Dopiero po odzyskaniu niepodleg³oœci wracamy do tych
spraw. I dzisiaj tak¿e chcemy o tym mówiæ. Podobnie jak o drugiej
strasznej rocznicy, jak¹ w tym roku obchodzimy. W wyniku uk³adów
ja³tañskich mocarstwa œwiatowe, nie pytaj¹c o to Polaków zmieni³y
granice naszej Ojczyzny. Utraciliœmy ziemie wschodnie otrzymuj¹c
zarazem tak zwane Ziemie Odzyskane na Zachodzie, odebrane
Niemcom. Rozpoczê³a siê masowa migracja ludnoœci, która zmuszona
zosta³a do opuszczenia swojej Ojcowizny. Kolejne setki tysiêcy, je¿eli
nie miliony Rodaków ruszy³o na zachód z rozpacz¹ pozostawiaj¹c
swoj¹ od wieków ukochan¹ ziemiê. Oficjalnie nazwana repatriacja
objê³a ziemie, które mia³y zostaæ w³¹czone do ZSRR. Sama nazwa
jest fa³szywa, gdy¿ “repatriacja” oznacza powrót do Ojczyzny, a przecie¿ Polacy nie wracali do Ojczyzny lecz j¹ opuszczali. Prawid³ow¹
nazw¹ jest “expatriacja” czyli wyrzucenie z Ojczyzny i tak powinniœmy mówiæ o tym wydarzeniu, jakiego dozna³o przecie¿ tak¿e wielu
naszych rodziców, dziadków, czy pradziadków.
O tym wszystkim pragniemy przypomnieæ w tegorocznych,
trzecich ju¿ “Wrzeœniowych Kresowianach”. Nasze spotkanie odbêdzie siê 24 wrzeœnia w sobotê w Studnicy przy koœciele pw. Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej i œw. Kazimierza.
Ma ono wyznaczone dwa najwa¿niejsze cele. Pierwszym
jest przybli¿enie m³odemu pokoleniu dziedzictwa przesz³oœci Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej, a szczególnie tych wydarzeñ,
o których wspomnia³em na pocz¹tku. Drugim celem jest ukazanie
bogactwa kultury i tradycji kresowej, któr¹ nale¿y i dzisiaj utrzymywaæ i rozwijaæ. Dlatego te¿ nasze spotkanie sk³adaæ siê bêdzie niejako
z dwóch czêœci.
Na pierwsz¹ sk³adaæ siê bêd¹ dwa wyk³ady poœwiêcone
deportacji Polaków na Wschód oraz expartiacji Polaków na Zachód.
W samo po³udnie prze¿ywaæ bêdziemy szczególn¹ chwilê. W styczniu
bie¿¹cego roku dokonano w³amania do koœcio³a w Studnicy i skradziono z o³tarza obraz Matki Bo¿ej Ostrobramskiej oraz uszkodzono
ramê obrazu. Dziêki ofiarnoœci i wysi³kom Towarzystwa Mi³oœników
Wilna i Ziemi Wileñskiej rama zosta³a odrestaurowana, a jednoczeœnie
powsta³ nowy obraz Matki Bo¿ej Ostrobramskiej namalowany
na desce. Ten w³aœnie obraz zostanie uroczyœcie poœwiêcony i nast¹pi
instalacja nowego obrazu w o³tarzu. Nastêpnie zostanie odprawiona
uroczysta Msza œw. w intencji wszystkich Kresowian.
Druga czêœæ rozpocznie siê wspóln¹ biesiad¹ kresow¹, podczas której bêdzie mo¿na skosztowaæ typowe dla Kresów Wschodnich
potrawy oraz zapoznaæ siê, czy te¿ nabyæ publikacje ksi¹¿kowe poœwiêcone tematyce kresowej. Po wspólnej biesiadzie odbêdzie siê wystêp
orkiestry dêtej oraz wspólne œpiewanie znanych piosenek sprzed lat.
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Ostatni¹ czêœci¹ spotkania bêd¹ wystêpy trzech chórów: Górniczego
Chóru Mêskiego Zak³adu Górniczego w Lubinie, Chóru Akademickiego Politechniki Wroc³awskiej oraz Chóru “Madryga³” Wy¿szej
Szko³y Mened¿erskiej z Legnicy. Nasze spotkanie zakoñczy siê przy
harcerskim ognisku przygotowanym przez Dolnoœl¹ski Hufiec ZHR
“Gniazdo”. Chcemy byæ razem i ci, urodzeni na Kresach i ci, których
korzenie rodzinne tam siêgaj¹ by, wspóln¹ modlitw¹ przy ognisku
harcerskim jeszcze raz ogarn¹æ tych, o których przez wiele lat nie
pamiêtano. Pragniemy, by to spotkanie, które odbêdzie siê przy Koœciele pw. Matki Bo¿ej Ostrobramskiej w Studnicy, na drodze z Legnicy do Chojnowa, by³o rodzinnym doœwiadczeniem radoœci i zadumy,
która przypomina nam kim jesteœmy, sk¹d jest nasz ród i dok¹d zmierzamy jako Polacy.
W imieniu organizatorów
Ks. dr Krzysztof Bojko

III Wrzeœniowe Kresowiana
Studnica, 24.09.2005 r.
koœció³ Matki Bo¿ej Ostrobramskiej
Godz.10.00 - ROZPOCZÊCIE: (koœció³ Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej)
- Hymn Narodowy (orkiestra)
- powitanie goœci i uczestników
CZÊŒÆ A Godz. 10.15 - Dramat deportacji Polaków
Wyk³ad I: Deportacja Polaków w g³¹b ZSRR - 1940 mgr in¿. Wac³aw Demecki
Wyk³ad II: Ekspatriacja Polaków na tzw. Ziemie
Odzyskane od 1945 do 1957 - dr Stanis³aw Tokarczuk
Godz. 12.00 - Poœwiêcenie i instalacja obrazu Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej.
Uroczysta Msza œw. w koœciele Matki Bo¿ej Ostrobramskiej
w intencji Kresowian - Ks. Infu³at prof. W³adys³aw
Bochnak
CZÊŒÆ B Godz. 13.15 - Festyn (dziedziniec)
I Kuchnia kresowa, publikacje kresowe
Godz. 14.00 - II Wystêp Orkiestry Dêtej z Gminy Chojnów
Godz. 14.45 - III Wspólne œpiewanie (zapewnione œpiewniki)
CZÊŒÆ C Godz. 15.30 - Wystêpy chórów:
Górniczy Chór Mêski Zak³adów Górniczych w Lubinie
Chór Akademicki Politechniki Wroc³awskiej
Chór “Madryga³” Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej
z Legnicy
Godz. 17.45 - Ognisko harcerskie i zakoñczenie
(dziedziniec)
Wstêp wolny
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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
ZACHÊCAMY
wszystkich czytelników do korzystania
z informacji zawartych w kartotekach:
kronika wydarzeñ Chojnowa (prowadzona od
1986 r. na podstawie artyku³ów z Gazety
Chojnowskiej), regionalna, zagadnieniowa,
osobowa pisarzy oraz inscenizacji. Kartoteki
s¹ dostêpne w czytelni Dzia³u dla Doros³ych.
BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
Kilka nowych pozycji bardzo przydatnych
ucz¹cym siê dzieciom (wszystkie s¹ dostêpne w wypo¿yczalni):
Tomasz Mika - „SZKOLNY S£OWNIK
SYNONIMÓW”
Monika Rzeszutek - „SZKOLNY S£OWNIK ORTOGRAFICZNY dla klas I-III”
Obie ksi¹¿ki opracowane s¹ bardzo rzetelnie
z myœl¹ o m³odych czytelnikach, posiadaj¹
przejrzysty uk³ad, u³atwiaj¹cy odnalezienie
poszukiwanych wyrazów. Korzystanie z tych

s³owników mo¿e sprawiæ, ¿e ³atwiejsze bêdzie
odrabianie zadañ z jêzyka polskiego.
Ewa Miedziñska - „ATLAS POLSKI DLA
DZIECI”
Robert Szewczyk - „SZKOLNY ATLAS
GEOGRAFII POLSKI”
Czytelne mapy, zdjêcia i wykresy sk³adaj¹ siê
na pasjonuj¹c¹ podró¿ po Polsce: najciekawsze zak¹tki przedstawione w sposób u³atwiaj¹cy planowanie wycieczek i zwiedzanie;
zjawiska, które intryguj¹ i pobudzaj¹
wyobraŸ-niê; niezbêdne informacje o Unii
Europejskiej. Atlasy stanowi¹ niezast¹pion¹
pomoc dla dzieci i m³odzie¿y, gdy¿ prosty
jêzyk, zagadki i ciekawostki pomagaj¹ w
przyswajaniu zawartych w nich informacjach.
„SZKOLNY ATLAS ASTRONOMII”
Bogato ilustrowane kompendium wiedzy
o astronomii. Zawiera informacje na temat
poszczególnych cia³ niebieskich, historii ich
odkrycia i obserwacji oraz podboju przestrzeni kosmicznej przez cz³owieka. Wpro-

wadzenie dotycz¹ce poszczególnych aspektów
Wszechœwiata oraz szczegó³owy indeks alfabetyczny zwiêkszaj¹ wartoœæ praktyczn¹
i dydaktyczn¹ tej wyj¹tkowej ksi¹¿ki.
„SZKOLNY ATLAS BIOLOGII”
Atlas zawiera przejrzyste i dok³adne ilustracje, a tak¿e zwiêz³e komentarze, dotycz¹ce
pochodzenia, rozwoju oraz funkcjonowania
organizmów ¿ywych, zamieszkuj¹cych nasz¹
planetê; w sposób logiczny prezentuje zagadnienia z zakresu biologii, poczynaj¹c od podstaw ¿ycia na Ziemi, a koñcz¹c na ekosystemach.
Dzia³ dla Doros³ych
Lynne Olson, Stanley Cloud - „SPRAWA
HONORU:
Dywizjon
303
Koœciuszkowski”
Pasjonuj¹ca, b³yskotliwie opowiedziana historia polskich pilotów myœliwskich, którzy
przyczynili siê do uratowania Anglii w czasie
bitwy powietrznej w 1940 r., oraz zdu-
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ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21

- KINO 23 i 24 IX 2005-godz.18.00
SIN CITY ( Miasto Grzechu)
Bilety: 12 z³

jaków w mieœcie Marv postanawia odnaleŸæ mordercê swojej
ostatniej partnerki...

30.IX.-1.X.2005-godz.18.00
GWIEZDNE WOJNY- EPIZOD III -ZEMSTA SITHÓW
Bilety: 12 z³

USA, thiller od 18 lat.
Re¿. i scen.; Robert Rodriguez,
Frank Miller
Obsada: Mickey Rourke, Bruce
Willis, Clive Owen, Elijah
Wood, Jessica Alba...
Ekranizacja jednego z najs³ynniejszych komiksów autorstwa
mistrza gatunku Franka Milera.
Wielow¹tkowa historia rozgrywaj¹ca siê w najbardziej piekielnym miejscu na ziemi, opanowanym przez zbrodnie i korupcjê Mieœcie Grzechu.
Wszystko zaczyna siê od tego,
¿e jeden z najtwardszych zabi-

Re¿. i scen.-George Lucas,
muz.:John Williams
Obsada:Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Samuel L.
Jackson, Christopher lee
W III czêœci "Gwiezdnych
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wojen" Anakin Skywalker podejmie decyzjê, która dramatycznie zawa¿y na losie nie tylko
jego samego, ale i ca³ej galaktyki. Anakin staje przed ostatecznym wyborem i ulega zgubnemu wp³ywowi ciemnej strony
mocy. Przywdziewa czarn¹
zbrojê i maskê, które sta³y siê
legend¹. Po 30 latach oczekiwania widzowie stan¹ siê œwiadkami narodzin Dartha Vadera.
W chwili, gdy rozpoczyna siê
akcja "Zemsty Sithów", ca³¹
galaktyk¹ wstrz¹saj¹ ostatnie
bitwy katastrofalnej Wojny Klonów. Jedna z nich toczy siê na
niebie nad miastem-planet¹
Coruscant, kwater¹ g³ówn¹
w³adz upadaj¹cej Republiki i rycerzy Jedi. Kanclerz Palpatine
zosta³ uprowadzony przez demonicznego genera³a Grievousa, przywódcê armii droidów zmechanizowanych szturmowców sojuszu Separatystów. Obi
Wan Kenobi (Ewan McGregor)
i Anakin Skywalker (Hayden
Christensen) podejmuj¹ œmia³¹
próbê odbicia porwanego kanclerza i zniszczenia Grievousa...

miewaj¹cej zdrady, jakiej dopuœci³y siê
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania pod
koniec drugiej wojny œwiatowej. „Sprawa
ho-noru” odkrywa przed czytelnikiem historiê Polski w czasie drugiej wojny œwiatowej i dzieje wielotysiêcznej armii
¿o³nierzy Polskich Si³ Zbrojnych, walcz¹cych
u boku aliantów. Ksi¹¿ka jest dedykowana
„Na-rodowi polskiemu”.
Zenon ¯yburtowicz - „NAJPIÊKNIEJSZE DWORY POLSKIE”
W albumie przedstawiono 29 dworów –
najpiêkniejszych ze wzglêdu na architektoniczny kszta³t, otoczenie, jak i
wyposa¿enie wnêtrz. Opowiedziano w nim
tak¿e o dziejach zamieszkuj¹cych je rodów
i o tym, jak sobie radzili z rol¹ gospodarzy
maj¹tków ziemskich.
Udostêpniana w czytelni.
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom piêtrowy na osiedlu Wyspiañskiego w Chojnowie o pow. 200 m2 na dzia³ce
475 m 2, po remoncie, ogrzewanie kominkowe+
gazowe, do zamieszkania, gara¿ wolnostoj¹cy –
pilne. Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

lub 0889-363-436.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 51,7 m2, parter, po
kapitalnym remoncie, ogrzewanie centralne - elektryczne, nowe, piwnica, komórka, strych, cena 58 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 0602-586-339 lub 0608-584-130.

Sprzedam dom przy ul. Ko³³¹taja w zabudowie
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.

Sprzedam mieszkanie 65 m2, ul. £okietka wraz
z meblami kuchennymi, wymienione okna, drewniane pod³ogi, 4 pokoje, barek, kominek. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-62-34 lub 0663-024-170.

Okazja – komfortowy dom wolnostoj¹cy dwupiêtrowy, podpiwniczony, salon, 2 ³azienki, 5 pokoi,
kuchnia, jadalnia z kominkiem, ogrzewanie gazowe
i na drzewo, dzia³ka 650 m 2, cena 375.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Kupiê mieszkanie 3.pokojowe, Ip., w nowym
budownictwie o wysokim standardzie. Wiadomoœæ:
tel. 818-81-94 lub 0887-229-836.

Sprzedam dom, ul. Mickiewicza 8a, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-66-97.
Sprzedam dom do zamieszkania, piêtrowy, nowy, pow. 120 m2+gara¿, ogrodzony, dzia³ka zagospodarowana, ogrzewanie gazowe, w rozliczeniu – mieszkanie. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-70 wieczorem
lub 0695-698-826.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, o pow. 97 m2 z ogrodem.
Wiadomoœæ: tel. 0600-403-757 po godz. 15.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe – spó³dzielcze, o pow. 50 m2, IIIp., 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, balkon. Wiadomoœæ: tel.
(094) 354-80-78 po godz. 20 lub tel. kom. 0507-980-353.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, wysoki
parter, s³oneczne, o pow. 128 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0600-403-757 po godz. 18.
Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m2, Ip., ul. £okietka 7d/4, Chojnów, wysoki standard. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-60-38 po godz. 21 lub 0602-118526.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie w centrum,
Ip., pow. 69 m2, 3 pokoje, blok z ceg³y, ul. Wolnoœci.
Wiadomoœæ: tel. 818-84-67 lub 0605-357-423.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie o pow. 34 m2, dwa pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie elektryczne, po kapitalnym remoncie. Wiadomoœæ: tel. 818-85-60 lub 0661-980-117

Zamieniê mieszkanie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka w nowym budownictwie, po remoncie w
cen-trum Chojnowa, na podobne lub mniejsze o zbli¿onym standardzie w Legnicy lub okolicach Chojnowa, mo¿e byæ w starym budownictwie. Wiadomoœæ:
tel. 819-64-82.
Pilnie wynajmê kawalerkê, 2 osoby, w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0606-177-286.
Poszukujê do wynajêcia pomieszczenia w centrum Chojnowa o pow. 25-50 m2 na dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹. Wiadomoœæ: tel. 0660-050-000.
AUTO-MOTO
Sprzedam samochód TRABANT-601 kombi,
stan tech. bardzo dobry, OC do VI 2006 r., przegl¹d do IX 2006 r., oraz czêœci do trabanta, ceny do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0692-245-871.
US£UGI
Nauczyciel udzieli korepetycji z matematyki,
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.
INNE
Sprzedam gara¿ w³asnoœciowy z gruntami. Lokalizacja – za “Biedronk¹” – wjazd od ul. Koœciuszki.
Wiadomoœæ: tel. 818-82-89 lub 0604-439-221.
Kupiê gara¿ przy ul. Wolnoœci. Wiadomoœæ:
tel. 0604-056-438.

Firma "ASEN"
Najtañszy przewóz osób
- wesela, przysiêgi, wycieczki.
Bus 8.osobowy
Tel. 0606-885-178 lub (076) 817-75-26.
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Sprzedam zestaw mebli m³odzie¿owych firmy VOX
– bia³e w bardzo dobrym stanie i korzystnej cenie.
Wiadomoœæ: tel. 877-33-19 lub 0668-159-233.
Poszukujê wspó³pasa¿erów do dojazdów na
strefê ekonomiczn¹ do Legnicy o czasie pracy 8.0016.00. Wiadomoœæ: tel. 0600-221-481 po godz. 18.00.
Sprzedam wzmacniacz VERMONA 100 W
+2 kolumny (8W), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0692-245-871.
ZGUBY
Pilne! Zgubiono dokumenty: dowód osobisty,
ksi¹¿eczka inwalidzka, dokumenty samochodowe –
znalazcê czeka nagroda.
Wiadomoœæ: tel. 819-75-53 - dzwoniæ rano.

Sk³ad opa³u,
skup z³omu
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!

"CALLA"
Ryszard Szymañski
OFERUJEMY:
Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
z Chojnów cmentarz tel. 8196-353
(ca³odobowy)
z Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516
(ca³odobowy)
z Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510
(ca³odobowy)

TELEFON DY¯URNY
CA£ODOBOWY
0606-779-172, 8187-176
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SPÓ£DZIELNIA
Mieszkaniowo - Administracyjna
w Rokitkach
og³asza I przetarg ustny nieograniczony
NA SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ w czêœci uzbrojonej, po³o¿onej we wsi Rokitki w granicach dzia³ki 1001/21 pow. 2181 m2, dla której prowadzona
jest ksiêga wieczysta nr 23160
Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem po
by³ej hydroforni, powierzchnia u¿ytkowa 70,56 m2
Cena wywo³awcza wynosi - 49.300.00 z³
w tym
za zabudowanie - 20.500.00 z³
za grunt
- 28.800.00 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 07.10.2005r.
o godz. 8.30 w siedzibie Spó³dzielni - Rokitki 118.

Instalatorstwo
elektryczne
- usuwanie awarii (ca³odobowe)
- wykonywanie instalacji w budynkach
oraz obiektach
- instalacje odgromowe

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w pieni¹dzu w wysokoœci 10%
ceny wywo³awczej, tj.: 4.930.00z³, w terminie
nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, czyli do dnia 03.10.05r. w kasie Spó³dzielni.
Wp³acone wadium zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomoœci, pozosta³ym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Wadium
nie podlega zwrotowi, je¿eli osoba ustalona jako
nabywca nie-ruchomoœci nie stawi siê bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu przez organizatora przetargu w
celu podpisania umowy sprzeda¿y.
Przetarg jest wa¿ny, bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli chocia¿ jeden uczestnik zaoferuje
cenê o co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej
ceny wywo³awczej, przy czym postêpowanie
wynosi 1% ceny wywo³awczej. Cenê osi¹gniêt¹
w przetargu nale¿y wp³aciæ jednorazowo przed
zawarciem aktu notarialnego.
Op³aty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci (op³aty skarbowe, s¹dowe,
notarialne) ponosi nabywca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego
przetargu z wa¿nych powodów.

Edward Odziñski

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. (076) 8178994.

Tel. (076) 818-19-56, kom. 0606-139-032

W celu obejrzenia nieruchomoœci nale¿y porozumieæ siê telefonicznie z biurem Spó³dzielni.
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To ju¿ naprawdê koniec
Po¿egnanie lata z MDK

***
Babie lato z Parasolem

Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê

