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Z prac Wydzia³ów
* Odby³ siê ju¿ przetarg nieograniczony na

wykonawcê zadania pn. “Budowa budynku

wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi

przy ulicy Z³otoryjskiej 13 A w Chojnowie”-

z³o¿ono dziewiêæ ofert. Obecnie trwa ich

wnikliwe rozpatrywanie. 

W tym czasie z baraku przy ul. Z³otoryjskiej,

gdzie wkrótce rozpoczn¹ siê prace budowla-

ne, trwaj¹ przesiedlenia mieszkañców. W naj-

bli¿szych dniach barak zostanie rozebrany, na

pusty plac wjad¹ maszyny rozpoczynaj¹c

najwiêksz¹ tegoroczn¹ miejsk¹ inwestycjê.

* Zakoñczono tak¿e procedurê przetargow¹

dotycz¹c¹ zakupu rusztowania i opracowanie

projektu sieci komputerowej i telefonicznej 

w nowej siedzibie Biblioteki Miejskie.

* Od pocz¹tku kwietnia w mieœcie prowadzo-

ne s¹ nasadzenia drzew. Przybywa zieleni 

w Parku Piastowskim, w Parku Œródmiejskim,

na terenie Oczyszczalni Œcieków w Goliszo-

wie, przy ulicy Chmielnej, Zielonej, przy SP-4

- ³¹cznie zostanie posadzonych 500 nowych

drzew.

Kto ma zamiataæ?
Po tegorocznych mrozach na chodnikach i uli-

cach nie tylko pozosta³y wyrwy, ale te¿ pia-

sek, który w wielu miejscach zalega od kilku

tygodni. W naszej redakcji ka¿dego dnia

przyjmujemy co najmniej kilka telefonów ze

skargami i ¿alem do odpowiedzialnych s³u¿b.

Wiele ulic i chodników sukcesywnie, ju¿ od

po³owy marca, jest sprz¹tanych, wyjecha³a

te¿ zamiatarka, która przyspieszy porz¹dki.

Interwencje naszych czytelników dotycz¹ jed-

nak g³ównie ulic powiatowych, wojewódz-

kich i krajowych. 

Na proœbê mieszkañców podajemy wykaz

tych ulic informuj¹c jednoczeœnie o zarz¹dcy.

Drogi krajowe

ul. Parkowa (droga NR 94)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad Oddzia³ we Wroc³awiu

Rejon w Legnicy, ul. Prusa 11, 59-220

Legnica, tel. 852-28-88,

Drogi wojewódzkie

ul. Legnicka (od drogi krajowej nr 94 do ulicy

Lubiñskiej), ul. Przelot, ul. Lubiñska, ul. Zie-

lona, pl. Dworcowy, ul. Kraszewskiego.

Dolnoœl¹ski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich we

Wroc³awiu Rejonowy Oddzia³ Dróg Nr 2 

w Legnicy, ul. Œciegiennego 1, 59-220 Legnica,

tel. 852-29-31.

Drogi Powiatowe

ul. Legnicka (od ulicy Lubiñskiej do ulicy

Rynek), ul. Rynek, ul. Goleszañska, ul. Wojs-

ka Polskiego, ul. Padarewskiego, ul. M. Reja,

ul. D¹browskiego, ul. Kolejowa, ul. Niemcewi-

cza, ul. Piotra Skargi, ul. Boles³awiecka, 

ul. Z³otoryjska, ul. Szpitalna, ul. Piotrowicka,

ul. Asnyka, ul. Stawowa.

Zarz¹d Dróg Powiatowych, Pl. S³owiañski 1,

59-220 Legnica, tel. 72-43-487, tel. 72-43-488.

Pozosta³e drogi s¹ ulicami miejskimi.

Sesja poza planem
W miniony czwartek radni Rady Miejskiej

spotkali siê na sesji, któr¹ zwo³ano nadpro-

gramowo. Powodem by³a koniecznoœæ prze-

g³osowania uchwa³y w sprawie zmian w bud-

¿ecie miasta dotycz¹cych planowanych na ten

rok zadañ inwestycyjnych. Uchwa³ê przyjêto,

bêdzie wiêc mo¿na uruchomiæ procedurê prze-

targow¹ na zaplanowane zadania. 

Najbli¿sza sesja, przewidziana harmonogra-

mem prac rady, odbêdzie siê 27 kwietnia 

o godzinie 14.00 w sali posiedzeñ, pokój nr 11.

Bêdzie to jedno z wa¿niejszych posiedzeñ,

dotyczyæ bêdzie bowiem absolutorium dla

burmistrza miasta.

Konsultacja w sprawie
„Przejrzystej Polski”
W miniony pi¹tek w urzêdzie odby³o siê

spotkanie z organizacjami pozarz¹dowymi 

i przedstawicielami mediów w celu przed-

stawienia programu akcji „Przejrzysta Polska”,

do której kilka miesiêcy temu przyst¹pi³ urz¹d.

Miasto zobowi¹za³o siê do zrealizowania za-

dañ, które maj¹ s³u¿yæ wdro¿eniu zasad przej-

rzystoœci, braku tolerancji dla korupcji, party-

cypacji spo³ecznej, przewidywalnoœci, fa-

chowoœci i rozliczalnoœci. Przedstawiciele orga-

nizacji, po zapoznaniu siê ze szczegó³ami

programu, bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wyra¿enia

w³asnej opinii na temat realizowanych przez

samorz¹d zadañ.

Mandaty za zieleñ
Wraz z rozpoczêciem wiosny ruszy³y prace

przy miejskiej zieleni. W ubieg³ym roku nasze

miasto wzbogaci³o siê o oko³o 200 drzew

ró¿-nego gatunku. Tegoroczny sezon

nasadzeñ i pielêgnacji zieleni rozpoczêto od

prac przy budowie strefy ochronnej oczyszczal-

ni œcieków. 

Na terenie miasta pojawi siê kilkadziesi¹t no-

wych, m³odych drzewek, uzupe³niane tak¿e

bêd¹ nasadzenia w miejscach, gdzie posadzo-

ne w ubieg³ym roku drzewa zosta³y zniszczone. 

Wkrótce Chojnów pokryje siê bujn¹ zieleni¹.

Pojawi¹ siê pierwsze p¹ki, krzewy pokryj¹

liœcie, od¿yje trawa. Zadbajmy o to, by nasze

œrodowisko cieszy³o oko i podnosi³o estetykê

miasta. 

Funkcjonariusze chojnowskiej policji zapo-

wiadaj¹, ¿e bêd¹ reagowaæ na wszelkiego

rodzaju akty wandalizmu i bezmyœlnego nisz-

czenia zieleni. 

Rozlicz siê w Chojnowie
Od 16 marca w pomieszczeniach by³ej Szko³y

Podstawowej nr 2 przy pl. Zamkowym 2

Urz¹d Skarbowy z Legnicy uruchomi³ punkt

przyjmowania zeznañ podatkowych. Od tego

momentu, do koñca kwietnia, w ka¿d¹ œrodê

w godz. 8.00 – 15.00 mieszkañcy Chojnowa

mog¹ rozliczaæ siê z fiskusem bez koniecz-

noœci planowania wyjazdu do Legnicy.

To ju¿ czterdziesty wyœcig
21 kwietnia oko³o godziny 14 centralne ulice

miasta bêd¹ zablokowane. Ulic¹ Boles³awiec-

k¹, Chmieln¹ przez Rynek na ulicê Legnick¹

przejad¹ kolarze – zawodnicy Miêdzynarodo-

wego Wyœcigu Kolarskiego „Szlakiem Gro-

dów Piastowskich”. Czterdziesta edycja wyœ-

cigu rozpocznie siê 21 kwietnia Wielk¹ Gal¹

Rowerow¹ w Legnicy. 

WWsszzyyssttkkiimm,,  kkttóórrzzyy  
ooffiiaarrnniiee  ss³³uu¿¿¹¹  ppoommoocc¹¹
ppooddcczzaass  wwyyppaaddkkóóww

ddrrooggoowwyycchh,,  ppoowwooddzzii,,
kkaattaassttrrooff  bbuuddoowwllaannyycchh,,  aa  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm  ppooddcczzaass  ppoo¿¿aarróóww  ––
rryycceerrzzoomm  œœww..  FFlloorriiaannaa  ssaattyyssffaakkccjjii
zz  wwyykkoonnyywwaanneeggoo  zzaawwoodduu,,  wwiieelluu
ddoowwooddóóww  ssppoo³³eecczznneejj  wwddzziiêêcczznnooœœccii
ii  ssuukkcceessóóww  zzaarróówwnnoo  zzaawwooddoo-
wwyycchh,,  jjaakk  ii  oossoobbiissttyycchh  zz  ookkaazzjjii

DDnniiaa  SSttrraa¿¿aakkaa  ¿¿yycczz¹¹

Przewodnicz¹cy                      Burmistrz
Rady  Miejskiej                            Miasta

Taadeeusz  Bobyk                      JJaan  Seerkiees

WW  DDnniiuu
BBiibblliiootteekkaarrzzaa  

pprraaccoowwnniikkoomm  bbiibblliiootteekkii  mmiieejjsskkiieejj  
ii  bbiibblliiootteekk  sszzkkoollnnyycchh  wwiieelluu  rraaddooss-
nnyycchh  cchhwwiill,,  ppoowwiiêêkksszzaajj¹¹ccyycchh  ssiiêê

kkssiiêêggoozzbbiioorróóww  ii  wwzzrraassttaajj¹¹cceejj  
lliicczzbbyy  cczzyytteellnniikkóóww  oorraazz  wwsszzeellkkiieejj

ppoommyyœœllnnooœœccii  ¿¿yycczz¹¹

Przewodnicz¹cy                    Burmistrz
Rady  Miejskiej                      Miasta
Tadeusz  Bobyk                Jan  Serkies
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W czwartek kolarze przejad¹ przez Chojnów

pokonuj¹c trasê I etapu Boles³awiec – G³ogów.

Lotn¹ premiê zaliczaæ bêd¹ w naszym mieœcie

w centralnym punkcie rynku. Startuj¹ 

o godz. 12.00 z Boles³awca, po pokonaniu

135 km pojawi¹ siê na mecie ok. godz. 16.30. 

W kolejnych dniach zawodnicy pokonaj¹

tras¹ Jawor- Z³otoryja, Rudna – Polkowice 

i najd³u¿szy dystans (ponad 206 km) na trasie

Œwidnica – Legnica. Uroczyste zakoñczenie

wyœcigu, og³oszenie wyników i wrêczenie

nagród zaplanowano na niedzielê 24 kwietnia

o godz. 16.00 w Legnicy.

Wychodz¹ zza biurek
Fotoreporter naszej Gazety, pracuj¹c w cen-

trum miasta, wychwyci³ obiektywem komen-

dantów chojnowskiej policji pe³ni¹cych s³u¿-

bê na ulicach. 

Obrazek to niecodzienny – czy¿by „szefost-

wo” uzupe³nia³o braki kadrowe?

- Zza biurka nie widaæ tego co dzieje siê na uli-

cach – wyjaœniaj¹ komendanci komisarz

Adam Grabas i jego zastêpca podkomisarz

Adam Pyrz. - Ta lustracja terenu dotyczy

zarówno porz¹dku publicznego, jak i pracy

funkcjonariuszy. Policyjne raporty nie zawsze

musz¹ odzwierciedlaæ faktyczn¹ sytuacjê, zdaje

siê jednak, po kilkunastu minutach patrolu, ¿e

policjanci niczego nie taj¹ i rzetelnie prze-

kazuj¹ informacje z codziennych s³u¿b. Zda-

jemy sobie sprawê, ¿e komendant na ulicz-

nym patrolu, to nietypowe zjawisko, ale wiemy,

¿e mamy tu du¿o do zrobienia, chcemy prob-

lemy poznawaæ z bliska, i proszê przyzwyczajaæ

siê do tego widoku, bo bêdziemy tu goœciæ czêœciej.

Niech pop³ynie blues
W najbli¿sz¹ sobotê (23 kwietnia) kawiarnia
Jubilatka organizuje wieczorek muzyczny z zes-
po³em „The Twisters” z Wêgliñca. To ju¿ ko-
lejne, i miejmy nadzieje nie ostatnie, odwie-
dziny tej sympatycznej grupy w naszym mieœcie. 
Pocz¹tek imprezy godz. 20.00, wstêp jedyne

5,00 z³. Serdecznie zapraszamy.

Miejski Dom Kultury zaprasza na

FESTYN MAJOWY
który odbêdzie siê 3 maja na placu przy MDK (ul. Ma³achowskiego)

W programie wystêpy zespo³ów artystycznych - m.in. zespó³ covery z Bia³ego Stoku

wykonuj¹cy muzykê dla ka¿dego,

melodie dla najm³odszych, przeboje polskie i zagraniczne, utwory biesiadne.

Stoiska ró¿nych bran¿, gastronomia
Serdecznie zapraszamy - zaczynamy o godz. 17.00

2 maja o godz.. 18.00 MDK zaprasza do sali kinowej na projekcjê filmu przygodowego

„SKARB NARODÓW”

Program uroczystoœci:

- Nabo¿eñstwo Majowe

- Prelekcja - ks. dr Krzysztof Bojko

- Artystyczny program patriotyczny 

w wykonaniu uczniów SP Okmiany

- Apel poleg³ych - Kompania Honorowa 

Wojska Polskiego X Brygady Kawalerii 

Pancernej w Œwiêtoszowie

- Festiwal Piosenki Religijno - Patriotycznej 

z udzia³em zespo³ów folklorystycznych

- Wystêp zespo³u”SPES”

- Majowe œpiewanie

Ponadto: grochówka wojskowa, domowe

wypieki, napoje, lody.

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza konkurs na stanowisko Naczelnika

Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie

Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu powinni
spe³niaæ nastêpuj¹ce 
konieczne wymagania:
1. wykszta³cenie wy¿sze techniczne (budowlane
lub instalacyjno-sanitarne),
2. co najmniej 5 letni sta¿ pracy,
3. uprawnienienia budowlane w specjalnoœci konstruk-
cyjno- budowlanej lub instalacyjno-in¿ynieryjnej, 
4. znajomoœæ funkcjonowania administracji samo-
rz¹dowej i zak³adów bud¿etowych,
5. umiejêtnoœæ obs³ugi komputera,
6. wiek do 45 lat,
7. obywatelstwo polskie,
8. posiadanie pe³nych praw publicznych,
Wymagania po¿¹dane:
1. umiejêtnoœæ organizacji pracy w zespole,
2. doœwiadczenie w prowadzeniu inwestycji infra-
strukturalnych, odpowiedzialnoœæ, kreatywnoœæ,
3. znajomoœæ prawa budowlanego, ustawy o zamówie-
niach publicznych, przepisów, z zakresu planowa-
nia przestrzennego oraz kodeksu postêpowania
administracyjnego,
4. sta¿ pracy w administracji,
5. znajomoœæ jêzyków obcych. 
Wymagane dokumenty:
1. uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. ¿yciorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
4. potwierdzona kopia dyplomu ukoñczenia
studiów wy¿szych,
5. potwierdzone kopie œwiadectw pracy,
6. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzaj¹ce
posiadane uprawnienia,
7. zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazañ
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
8. oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz ¿e nie
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
9. oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 920 z póŸn. zm.)
w celu przeprowadzenia konkursu, 
10. inne dokumenty œwiadcz¹ce o osi¹gniêciach
zawodowych kandydata lub o jego dodatkowych
kwalifikacjach.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do dnia  05 maja 05r.
na adres: Urz¹d Miejski, Plac Zamkowy 1, 59-225
Chojnów w Sekretariacie pok. Nr 6 z dopiskiem
“Konkurs na stanowisko Naczelnika Wydzia³u
Rozwoju Gospodarczego”.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa
powo³ana przez Burmistrza Miasta. O terminie i
miejscu konkur-su kandydaci zostan¹ powiadomieni
indywidualnie.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego staromiejskiego zespo³u

zabudowy

Zgodnie z art. 17 (pkt. 1) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.), zawiadamiam

o podjêciu Uchwa³y Rady Miejskiej Chojnowa 

Nr XXXII/152/04 z dnia 27 paŸdziernika 2004 r.

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego,

obejmuj¹cego obszar jednostek bilansowych 18 MW,

63 UPK, 71 U, 78MW/U, 79 UPz i 91 MW/MN/U.

Zainteresowni mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej
wymienionego planu miejscowego. Pisemne
wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejs-
kim w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 w terminie
21 dni od dnia ukazania siê obwieszczenia.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê,
nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci,
której dotyczy.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Pani¹ Gra¿ynê Pielesz 
i pana Tadeusza Wolskiego

bardzo przepraszam za swoje zachowanie 

w czerwcu ubieg³ego roku. 

D. Szymañski

Parafia Rzymsko -Katolicka 

w Okmianach zaprasza za uroczystoœæ

obchodów Konstytucji 3 Maja, która

odbêdzie siê 2 maja 2005 r. 

o godzinie 17.00 przy Milenijnym Krzy¿u 

w Wilczym Lesie.
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Œmieræ Ojca Œwiêtego wstrz¹snê³a ca³ym œwia-

tem. Ciê¿ko prze¿yli j¹ tak¿e chojnowianie,

którzy w ró¿ny sposób oddawali czeœæ i sk³adali

ho³d zmar³emu papie¿owi.

Spo³ecznym wyrazem ¿alu i lokalnej solidarnoœci

w bólu by³a msza œwiêta, która 6 kwietnia zgro-

madzi³a t³umy mieszkañców w centrum

Chojnowa.

Mszê œw. odprawia³ ks. pra³at Tadeusz Jurek, 

o Ojcu Œwiêtym w swoim kazaniu mówi³ ks. pro-

boszcz Krzysztof Bojko z parafii z Bia³ej.

Podnios³ego nastroju temu spotkaniu nadawa³y

dŸwiêki orkiestry dêtej pod batut¹ Jana Buñ-

kowskiego oraz wspania³y œpiew chóru z Gim-

nazjum nr 1 im. Jana Paw³a II. 

Wra¿enie robi³a tak¿e liczba wiernych i aura

unosz¹ca siê nad zgromadzonymi.

¯adne inne wydarzenie nigdy wczeœniej nie zjed-

na³o tylu mieszkañców grodu nad Skor¹, ¿adne

nie wywo³a³o tylu zbie¿nych myœli.

- Nie mogê pojechaæ do W³och na pogrzeb Ojca

Œwiêtego, tu wiêc, wspólnie z rodzin¹ Go ¿egnam

– powiedzia³a jedna z uczestniczek mszy.- To dla

nas prze¿ycie, którego nigdy nie zapomnimy.

Wielu mieszkañców przynios³o ze sob¹ œwiece,

chojnowscy harcerze trzymali w d³oniach po-

chodnie, przed o³tarzem powiewa³y sztandary

kombatantów, obok sztandary miejskich szkó³. 

Smutek, przygnêbienie i wielka têsknota za Ojcem

Œwiêtym dominowa³y tego dnia w rynku, jed-

nocz¹c w bólu setki chojnowian.

Kilka godzin wczeœniej miejskie w³adze spotka³y

siê w ratuszu na sesji nadzwyczajnej, podczas

której w³adze oraz zaproszeni goœcie uczcili

pamiêæ Jana Paw³a II. Sesjê rozpoczêto chwil¹

ciszy, po której przewodnicz¹cy rady, burmistrz 

i starosta legnicki oraz ks. pra³at Tadeusz Jurek 

w krótkich wyst¹pieniach przypomnieli sylwetkê

papie¿a i Jego przes³ania.

W ho³dzie nastêpcy œw. Piotra
Z najg³êbszym bólem i wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o odejœciu 

z tego œwiata Jana Paw³a II, Wielkiego Polaka i Papie¿a.
Pontyfikat Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II przechodzi do historii i stanowi

jeden z najcenniejszych skarbów intelektualnych oraz duchowych ca³ej ludzkoœci.
Dumni jesteœmy, ¿e dane by³o nam ¿yæ w czasach Jego pontyfikatu.
By³ naszym nauczycielem wiary, ¿ycia i patriotyzmu. 
Wyra¿amy wdziêcznoœæ za dar obecnoœci Ojca Œwiêtego, którego wiara 

i mi³oœæ jednocz¹ dziœ miliony ludzi na ca³ym œwiecie.

Cz³owiek jest wielki 

nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, 

lecz przez to, 

czym dzieli siê z innymi.

Zanim st¹d odejdê,

proszê was abyœcie ca³e

to duchowe dziedzictwo,

któremu na imiê Polska

raz jeszcze przyjêli 

z wiar¹, nadziej¹ 

i mi³oœci¹ - tak¹, jak¹

zaszczepia w was

Chrystus na chrzcie

œwiêtym, - abyœcie nigdy

nie zw¹tpili i nie znu¿yli

siê i nie zniechêcili 

- abyœcie nie podcinali

sami tych korzeni, 

z których wyrastamy.
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W ho³dzie nastêpcy œw. Piotra
Chojnów w tych dniach przypomina³ wylud-

nione, senne miasteczko. W domach, zak³adach

pracy nie mówiono o niczym innym. Komen-

towano ostatnie dni papie¿a, wspominano Jego

pontyfikat, analizowano s³owa, które wczeœniej

nie by³y dla nas tak wymowne.

By³y czuwania, bia³y marsz, wpisy do Ksiêgi

Kondolencyjnej, modlitwa, uczniowie Gimna-

zjum Nr 1 im. Jana Paw³a II uczcili pamiêæ papie¿a,

swojego patrona, szkoln¹ msz¹. W oknach

pojawi³y siê portrety Ojca Œw., nocami p³onê³y 

w nich œwiece. Czas ¿a³oby, zadumy i refleksji 

z pewnoœci¹ wp³yn¹³ na ka¿dego z nas zostaw-

iaj¹c w sercu œlad na ca³e ¿ycie. Czy jednak na

tyle, aby zmieniæ nasze dotychczasowe spojrze-

nie na œwiat, zmieniæ na lepsze nasze ¿ycie?

Barbara Kankiewicz

Myœlê, ¿e dopiero po œmierci papie¿a zrozumie-

liœmy to co do nas mówi³. Jego odejœcie zmieni

nasze spojrzenie na drugiego cz³owieka i pog³êbi

nasz¹ wiarê. Liczê na to, ¿e zmieni siê ¿ycie na-

rodu i wrócimy do wartoœci, które zosta³y za-

pomniane i podeptane. Jako nauczycielka mam

g³êbok¹ nadziejê, ¿e to ziarno, które zasia³

Ojciec Œwiêty wyda obfity plon zw³aszcza wœród

ludzi m³odych, bo to oni s¹ nasz¹ przysz³oœci¹ i

na-dziej¹, jak podkreœla³ Jan Pawe³ II.

Sylwia Sitek

Zmar³ cz³owiek tak oddany ludzkoœci, ¿e jego

œmieræ nie mo¿e zostaæ zapomniana. W moim

¿yciu postaram siê kierowaæ jego naukami. Nie

chcê nigdy zapomnieæ o przykazaniach i naukach

Jana Paw³a II. Œmieræ Ojca Œwiêtego wstrz¹snê³a

nami wszystkimi i sk³oni³a do refleksji nad tym co

naprawdê jest wa¿ne w ¿yciu. 

Gra¿yna Marczak

Trudno powiedzieæ czy jest to tylko chwilowa

zmiana w zachowaniu i sposobie myœlenia ludzi

czy œmieræ papie¿a bêdzie mia³a trwa³y wp³yw na

naród. Ja jednak czêœciej ni¿ dawniej myœlê 

o s³owach Jana Paw³a II, g³êbiej zastanawiam

siê nad tym co Ojciec Œwiêty chcia³ nam

przekazaæ. 

Agnieszka Chalimoniuk

Swoj¹ œmierci¹ papie¿ przybli¿y³ nas do Chrys-

tusa. Uczyni³ to pokazuj¹c œwiatu swoje po-

œwiêcenie i cierpienie. Ludzie, którzy do tej pory

nie wierzyli w Boga lub nie byli zbyt religijni po

œmierci Jana Paw³a II s¹ bli¿ej stwórcy. Po œmier-

ci Ojca Œwiêtego ³atwiej jest siê pojednaæ ca³emu

œwiatu. Mam nadziejê, ¿e to pojednanie nie skoñ-

czy siê na tej chwili. W moim ¿yciu odejœcie pa-

pie¿a sprawi³o, ¿e zaczê³am zastanawiaæ siê nad

rzeczami, o których dawniej nie myœla³am np:

pokoju, mi³oœci bliŸniego, wierze. ¯a³uje tylko, ¿e

trzeba by³o œmierci papie¿a by œwiat zacz¹³

s³uchaæ jego nauk. 

Józefa Wiœniewska i Antonina Juretko

Ogromnie prze¿ywamy œmieræ papie¿a. Jego ode-

jœcie musi coœ zmieniæ. Takiego cz³owieka ju¿ nie

bêdzie. Choæ ludzie powoli zapominaj¹ o Jego

przes³aniu trzeba mieæ nadziejê, ¿e Jego s³owa dotr¹

do ka¿dego, g³ównie do ludzi m³odych. 

Gabriel Krische

Jestem prawdopodobnie jedynym mieszkañcem

Chojnowa, który 8 kwietnia w godzinach przed-

po³udniowych wyszed³ na miasto. To by³o

Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ

bez mi³oœci. Cz³owiek

pozostaje dla siebie

istot¹ niezrozumia³¹, jego

¿ycie jest pozbawione

sensu, jeœli nie objawi

mu siê Mi³oœæ, jeœli nie

spotka siê z Mi³oœci¹,

jeœli jej nie dotknie i nie

uczyni w jakiœ sposób

swoj¹, jeœli nie znajdzie

w niej ¿ywego 

uczestnictwa. 

Musicie byæ mocni

mi³oœci¹, która jest

potê¿niejsza ni¿ œmieræ.

Cz³owiek jest powo³any

do wolnoœci. Wolnoœæ

nie oznacza prawa do

samowoli. Wolnoœæ nie

daje nieograniczonych

przywilejów. Kto tak j¹

pojmuje, nara¿a wolnoœæ

na œmiertelny cios.

Cz³owiek wolny jest

przede wszystkim

zobowi¹zany do prawdy.

Inaczej jego wolnoœæ nie

bêdzie trwalsza ni¿

piêkny sen, który koñczy

siê wraz 

z przebudzeniem. 

Nie bójcie siê, otwórzcie,

otwórzcie na oœcie¿ drzwi

Chrystusowi i Jego

zbawczej w³adzy!

Otwórzcie granice

pañstw, systemów 

ekonomicznych 

i politycznych, szerokie

dziedziny kultury,

cywilizacji, rozwoju! 

Nie bójcie siê! 

ci¹g dalszy na str. 6
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W ho³dzie nastêpcy œw. Piotra
Wzywam was, byœcie

mi³owali jedni drugich,

tak jak nakaza³ Jezus.

Wzywam was do odnowy

waszych wysi³ków

zmierzaj¹cych 

do dowartoœciowania 

i poszanowania odmien-

noœci kulturowych.

Wzywam was do zwróce-

nia szczególnej uwagi 

na ubogich i na osoby 

zepchniête na margines

spo³eczeñstwa. 

Wzywam was do pracy 

na rzecz spo³eczeñstwa

bardziej sprawiedliwego,

w którym dokona siê

równiejszego podzia³u, 

i w którym wszyscy bêd¹

mieli mo¿noœæ ¿ycia 

w poszanowaniu 

ludzkiej godnoœci.

Polecam was wszystkich

Najœwiêtszej Dziewicy

Maryi, która jest

doskona³ym przyk³adem

oddania siê Panu, Matce

Tego, który mówi: 

“To jest moje

przykazanie, abyœcie siê

wzajemnie mi³owali, tak

jak Ja was umi³owa³em”.

“Podnieœcie g³owy. 

Nie lêkajcie siê patrzeæ 

w wiecznoœæ. Tam czeka

Ojciec, Bóg, 

który jest mi³oœci¹. 

Dla tej mi³oœci warto ¿yæ.

Miejcie odwagê ¿yæ 

dla mi³oœci”.

JAN PAWE£ II

niesamowite. Chojnów wygl¹da³ jak miasto wid-

mo. W witrynach sklepów i punktów gastrono-

mii widnia³y karteczki podobnej treœci, w oknach

domów flagi i portrety papie¿a, a wokó³ puste

jezdnie i chodniki. I tylko, spokój i cisza, której

nigdy wczeœniej i prawdopodobnie nigdy wiêcej

nie doœwiadczymy. Zjawisko niesamowite i bard-

zo wymowne, ale czy ca³e to tragiczne wydarze-

nie zmieni coœ w œwiadomoœci ludzi? We mnie

ju¿ zmieni³o…

***

W œrodowe po³udnie 40.osobowa grupa piel-

grzy-mów wyruszy³a z Chojnowa w podró¿

swojego ¿ycia - na ostatnie spotkanie z Janem

Paw³em II. 

- Wielu z nas na kilka godzin przed wyjazdem

zdecydowa³o siê na tê podró¿– opowiadaj¹ piel-

grzymi. – Ci, którzy nie mogli jechaæ z nami,

przekazywali pieni¹dze na znicze, prosz¹c o

modlitwê w ich imieniu, przekazywali nam swoje

intencje. Podró¿ zajê³a nam ca³¹ dobê. Naszym

pragnieniem by³o pok³oniæ siê Ojcu Œwiêtemu 

i ten ostatni (czêsto te¿ pierwszy) raz spojrzeæ na

Niego. Po mêcz¹cej podró¿y i dotarciu na plac

œw. Piotra ustawiliœmy siê w kolejce i po niemal

5 godzinach, stanêliœmy na kilka sekund przed

katafalkiem oddaj¹c ho³d nastêpcy œw. Piotra.

Trudno mówiæ tu o uczuciach, bo nie s¹ one do

opisania s³owami. Dla tych kilku chwil warto

by³o poœwiêciæ wszystko.

Noc poprzedzaj¹c¹ uroczystoœci pogrzebowe

pielgrzymi spêdzili na ulicy pod Bazylik¹. Ju¿ 

o czwartej rano ponownie stanêli w kolejce, tym

razem do wrót prowadz¹cych na plac œw. Piotra. 

- Kolejne prze¿ycie, którego nigdy nie zapomn-

imy. Tysi¹ce ludzi modl¹cych siê w ró¿nych

jêzykach, a jednak mówi¹cych to samo. T³um

op³akuj¹cy jednego cz³owieka i bolej¹cy nad

strat¹ kogoœ, kogo znaliœmy wszyscy, mimo, ¿e

nie znaliœmy siebie nawzajem. 

W drodze powrotnej nastroje by³y zupe³nie inne.

¯al, przygnêbienie i smutek zamieni³y siê

w trudn¹ do wyjaœnienia radoœæ i wewnêtrzny

spokój. Mimo to o swoich prze¿yciach w Rzymie

wci¹¿ jeszcze mówi¹ ze ³zami w oczach.

Wszyscy zgodnie twierdz¹, ¿e ten wyjazd bez

w¹tpienia ma i bêdzie mia³ zawsze wp³yw na ich

dalsze ¿ycie. 

eg

Z mieszkañcami Chojnowa rozmawia³a 

Magdalena Ksi¹¿ek

zdjêcia z Watykanu - Karolina Chmielewska.
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Akt partnerstwa 
W

³adze miasta przygotowuj¹ siê do przyjêcia goœci z Niemiec,
z partnerskiego miasta Egelsbach. 19 marca w tej miejsco-
woœci delegacja Chojnowa podpisa³a umowê partnersk¹ 

z pierwszym w historii grodu nad Skor¹ miastem z zagranicy.
Podczas obchodów Dni Chojnowa, podobny akt podpiszemy 
w naszym mieœcie.

Podczas uroczystoœci w Egelsbach, tamtejszy samorz¹d podkreœla³
ogromn¹ ¿yczliwoœæ naszych w³adz i mieszkañców w trakcie wizyty
w Chojnowie, jak¹ przedstawiciele Niemiec odbyli w ubieg³ym roku.
Równie ¿yczliwie nasza delegacja by³a podejmowana u s¹siadów.
Uroczystoœci podpisania aktu partnerstwa zorganizowano z du¿ym
rozmachem, wziê³o w niej udzia³ wielu mieszkañców Egelsbach 
i by³ych chojnowian z okolicznych miejscowoœci o czym relacjonowa-
³a szeroko niemiecka prasa zarówno lokalna jak i o zasiêgu ponadre-
gionalnym m.in. Frankfurt Allgemeine Zeitung.
Œwiêto naszego miasta uœwietni¹ w tym roku w³aœnie uroczystoœci
podpisania umowy partnerskiej, której procedura mówi o podpisaniu
dokumentów w obu miastach.
W przygotowaniach pomagaæ bêd¹ cz³onkowie tworz¹cego siê obecnie
Chojnowskiego Stowarzyszenia na Przyjació³ Gmin (Miast)
Partnerskich.

Do podpisania aktu partnerskiego dosz³o dziêki staraniom i poparciu
Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa Dietera Schroedera, który
od lat ¿ywo interesuje siê losami Chojnowa i Polski. Kolejnym wy-
razem troski ze strony naszego niemieckiego przyjaciela i jego wspó³-
mieszkañców jest list, który nadszed³ kilka dni temu i dotyczy ostat-
nich wydarzeñ w naszym kraju.

„Z g³êbokim ¿alem obserwowa³em w minionych dniach na wszystkich
kana³ach niemieckiej telewizji publicznej ostatnie godziny ¿ycia Ojca
Œwiêtego, polskiego papie¿a Jana Paw³a II a¿ do jego œmierci w sobotê
wieczorem. Jan Pawe³ II by³ najznamienitszym papie¿em ubieg³ego
stulecia. Nie tylko towarzyszy³ w latach 80 - tych Polsce w drodze 
z socjalizmu do demokracji i Niemcom w drodze do zjednoczenia, 
ale tak¿e aktywnie je wspiera³. Trzykrotnie odwiedzi³ Niemcy i opo-
wiedzia³ siê jako przyjaciel demokratycznych Niemiec, przyczyniaj¹c
siê znacznie do porozumienia miêdzy Polakami i Niemcami. Wyg³osi³ 

w Niemczech w jêzyku niemieckim porywaj¹ce homilie i utrzymywa³
kontakty z protestantami z koœcio³a ewangelicko - luterañskiego i dlate-
go by³ przez wszystkich Niemców szanowany i kochany. Polski papie¿
by³ przyjacielem m³odzie¿y i dlatego by³ mi szczególnie bliski, ponie-
wa¿ troszczy³ siê o kontakty m³odzie¿y polskiej i niemieckiej.
Polska straci³a wielkiego orêdownika swego narodu na ca³ym œwiecie.
By³ to pierwszy papie¿, który objecha³ ca³y œwiat i troszczy³ siê o bied-
nych w krajach rozwijaj¹cych siê. Zas³u¿y³ na miejsce w niebie. 
My niemieccy chojnowianie i sympatycy Chojnowa z Egelsbach ³¹czymy
siê z Wami w smutku i ¿a³obie po papie¿u Janie Pawle II, Wielkim Polaku.

Z przyjacielskimi pozdrowieniami 
dla wszystkich chojnowian 

Dieter Schroeder
Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa

Z przedstawicielami Egelsbach spotkamy siê ju¿ za kilka tygodni pod-
czas oficjalnej wizyty. Wkrótce potem do Chojnowa zawitaj¹ miesz-
kañcy niemieckiego miasta pragn¹cy bli¿ej poznaæ gród nad Skor¹,
jego obywateli, nasze tradycje i kulturê.

eg

Agnieszka Górka

Jestem za m³oda by pa-

miêtaæ pochody, wiêc to

œwiêto kojarzy mi siê g³ów-

nie z dniem wolnym. Tak

naprawdê jest mi jednak

ono obojêtne. Mo¿e gdy-

by ten dzieñ obchodzony

by³ bardziej uroczyœcie

m³odzi ludzie

przywi¹zywa-liby do niego

wiêksz¹ wagê. 

Rudolf Gierak
Kiedyœ w ten dzieñ by³o

weso³o, ludzie cieszyli siê,

bo mieli pracê. Lubiliœmy

pochody pierwszomajowe.

Ten, kto uczestniczy³ w

pochodzie dostawa³ jesz-

cze ma³e wynagrodzenie.

To œwiêto powinno byæ

bardziej widoczne. Miasto

mog³oby organizowaæ im-

prezy dla dzieci, majówki. 

Agnieszka Kowalska
Pierwsze skojarzenie z tym

œwiêtem to pochody ma-

jowe. W ten dzieñ organi-

zowano mecze pi³ki no¿-

nej, ogniska, festyny. Jest

to œwiêto, które chyba ka¿-

dy mi³o wspomina. Na-

szym dzieciom ju¿ siê

jednak ten dzieñ tak we-

so³o nie kojarzy. Powinien

byæ obchodzony bardziej

uroczyœcie.

Damian Wêgierski
Œwiêto to kojarzy mi siê 

z dniem wolnym, przystro-

jonymi ulicami, wywie-

szonymi flagami. Dawniej

ten dzieñ by³ jednak bar-

dziej widoczny, teraz

wiêkszoœæ ludzi spêdza go

przed telewizorem. Jeœli

to œwiêto bêdzie dla ludzi

tylko dniem wolnym od

pracy, to straci ono sens.

Zofia Nowak
To œwiêto mi³e, kojarz¹ce

mi siê z zabawami, ro¿-

nem, pochodami. Sama

nosi³am pierwszomajowy

sztandar. Bardzo ¿a³ujê,

¿e ten dzieñ nie jest ju¿

tak weso³o obchodzony. To

œwiêto powinno byæ zacho-

wane dla przysz³ych

pokoleñ.

M.K.

fot. A.S.

Czeœæ pracy!

Czy obecnym obywatelom demokratycznego kraju data 1 maja przywodzi

jeszcze na myœl pospolite ruszenie klasy pracuj¹cej i barwne pochody?

Zapytaliœmy o to mieszkañców Chojnowa. Ciekawi byliœmy zdania osób 

w ró¿nym wieku - ich skojarzenia z pierwszym dniem maja s¹ zbli¿one. 

7
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Stanis³aw Horodecki - by³y redaktor naczelny, za³o¿yciel „G.Ch.”

- Gazeta powsta³a z potrzeby chwili. W za³o¿eniach mia³a daæ szansê

radzie i zarz¹dowi prezentacji w³asnych pomys³ów dotycz¹cych roz-

woju miasta i planów na przysz³oœæ. Jej ramy mia³y s³u¿yæ tak¿e do

wyjaœniania mieszkañcom kontrowersyjnych decyzji. Z drugiej strony

chcieliœmy zaktywizowaæ spo³ecznoœæ, daæ mo¿liwoœæ wypowiadania

siê na szerokim forum i przekonaæ, ¿e nie s¹ tylko odbiorcami, ale

mog¹ wypowiadaæ siê, dzieliæ swoimi spostrze¿eniami i opiniami

dotycz¹cymi miasta. Ide¹ by³ wiêc dialog, a nie monolog. Koncepcja

by³a trafiona, gazeta zaczê³a siê rozrastaæ, przybywa³o pomys³ów 

i tematów, a tak¿e ludzi zainteresowanych redagowaniem.

Jerzy Józefowicz - by³y naczelny i wieloletni redaktor 

Kiedy “zaistnia³em” w niej po raz pierwszy, by³ maj 1992 roku.

Pierwszy felietonik, przygotowa³em w maju - gazeta wychodzi³a wów-

czas jako miesiêcznik i... “posypa³o siê”. Praktycznie rzadko kiedy nie

pokazywa³ siê tekst podpisany nazwiskiem, inicja³ami “J.J.” b¹dŸ

pseudonimem “KAD£UBEK”.

W zasadzie nigdy nie przeprowadza³em “prywatnej statystyki”.

Przyjmijmy jednak, ¿e w okresie pracy na etacie radaktora “GCh”,

przez niemal 12 lat, na dziesiêæ numerów, dziewiêæ zawiera³o moje

teksty. Kiedy w lipcu ub.r. przeszed³em na emeryturê, zwolni³em tempo

pracy - iloœæ pisanych przeze mnie artyku³ów spad³a (có¿, lenistwo

emeryta). W sumie wiêc pojawi³o siê oko³o 527 publikacji mojego

autorstwa. Trochê tego by³o...

Jak wypad³ ten okres? Oceny mo¿ecie Pañstwo dokonaæ sami - ja siê

tego nie podejmujê. Mogê tylko stwierdziæ, ¿e mia³em z tej pracy

wiele satysfakcji. I to chyba jest najwa¿niejsze...

Jerzy Kucharski - wspó³pracownik-redaktor

Mam napisaæ dziesiêæ zdañ o mojej wspó³pracy z Gazet¹ Chojnowsk¹.

Jak napiszê jeszcze jedno, to zmarnujê ju¿ dwa zdania. Moja przygoda z

Gazet¹, to przygoda z pisaniem i Czytelnikami moich artyku³ów.

Poprzez Gazetê kojarzony jestem z turystyk¹, pogod¹, osetnick¹

spalarni¹ i biofiltrem. Tu powsta³a moja pierwsza ksi¹¿ka o Szklar-

skiej Porêbie i Karkonoszach. Tu równie¿ powsta³a druga – „Ro-

werem do Ÿród³a Skory”. Jednak czym by³oby moje pisanie bez

Pañstwa? Dlatego dziêkujê Wam drodzy Czytelnicy. To dziêki Wam 

i tylko dziêki Wam ukazuje siê ten 600 numer naszej Gazety. 

Kole¿ankom i kolegom z redakcji ¿yczê zadowolenia z tego co robi¹.

Piotr Misikiewicz - kolporter, wspó³pracownik

Jak ten czas leci…

600. numer, który niektórzy Czytelnicy w³aœnie ode mnie dostali, jest

kolejnym numerem w mojej ju¿ dwunastoletniej bytnoœci w gazecie.

Wychodzi wiêc na to, ¿e jestem jednym z najstarszych wspó³pracow-

ników (ale numer!). Wiele rzeczy siê prze¿y³o, tych dobrych i z³ych.

Tych pierwszych by³o zdecydowanie wiêcej. Nawet nie podejmujê siê

podliczenia iloœci rozniesionych gazet. Skali matematycznej by

zabrak³o, a ju¿ nie wspomnê o tona¿u (torba z gazetami te¿ trochê

wa¿y). A poda¿, kurcze, wci¹¿ roœnie… A od strony dziennikarskiej?

Teraz jakby trochê mniej, ale drzewiej to bywa³o, i dzia³o siê oj dzia³o,

np. spotkanie oko w oko z naszym prezydentem Aleksandrem

Kwaœniewskim w Legnicy w 2000 r. (po uprzednim zmyleniu jego

ochroniarzy).

To za mn¹. A co przede mn¹? - pozytywne wibracje…

***

Wed³ug naszych informacji „Gazeta Chojnowska” jest najd³u¿ej

dzia³aj¹c¹ gazet¹ samorz¹dow¹ w kraju. To cieszy, zw³aszcza, ¿e 

o jej zamkniêciu mówi³o siê du¿o i czêsto. 

Swoje kolejne jubileusze zawdziêczamy g³ównie Pañstwu, dlatego 

w imieniu wszystkich by³ych i obecnych redaktorów oraz wspó³pra-

cowników serdecznie dziêkujê, ¿e jesteœcie z nami i ¿e sprawy naszej

ma³ej ojczyzny nie s¹ Wam obojêtne.

red. nacz. Emilia Grzeœkowiak

Wysz³a 600 razy
Bie¿¹cy numer „Gazety Chojnowskie” jest 600

numerem naszego lokalnego, obecnie dwutygodni-

ka samorz¹dowego.

Pierwszych osiem numerów „G.Ch.” ukazywa³o

siê raz w miesi¹cu. Kolejne, przez ponad 10 lat,

wydawane by³y co tydzieñ. O pracy przy kilkuset

numerach opowiadaj¹ ludzie zwi¹zani z Gazet¹ od jej

pierwszych wydañ i wspó³pracuj¹cy z nami do dziœ.

Listy do redakcji

Pragnê podziêkowaæ za dzia³alnoœæ administratora cmentarza,

którego pracê widaæ na co dzieñ. Utwardzenie drogi, place, œcie¿ki

na cmentarzu i wokó³ niego, to cieszy i podnosi rangê miasta.

Wiem dobrze, ¿e jest jeszcze wiele do zrobienia i to bêdzie wyko-

nane. Poprzedni administratorzy tego nie czynili. Od roku 1990

czêsto bywam z ¿on¹ na chojnowskim cmentarzu, bowiem

pochowani s¹ tam rodzice mojej ¿ony. Trudno utrzymaæ by³o 

w czystoœci nagrobki, podczas porz¹dkowania grobów kapa³o z góry

na g³owê b¹dŸ plecy. Przy czym by³ wielki krzyk w czasie wysia-

dywania jaj i karmienia piskl¹t. Obecnie jest zupe³nie inaczej -

piêkniej i spokojniej. Tak nale¿y trzymaæ i kontynuowaæ dalej. 

Józef z Legnicy (nazwisko znane redakcji)

O chojnowskim cmentarzu
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Pacjenci Dolnoœl¹skiego Zak³adu Opiekuñczo-Pielêgnacyjnego

„Niebieski Parasol” maj¹ swoj¹ kaplicê. Patronuje jej Maria

Uzdrowicielka Chorych.

Dziêki staraniom ks. pra³ata Tadeusza Jurka, który jest równie¿ kapela-

nem w oœrodku oraz dyrektor placówki Ma³gorzaty Cz³onki i wspar-

ciu ¿yczliwych osób pensjonariusze placówki maj¹ godne miejsce,

gdzie w ciszy i spokoju mog¹ oddaæ siê modlitwie i w ka¿d¹ sobotê

uczestniczyæ we mszy œw.

- Pierwsz¹ nasz¹ kaplicê udostêpniliœmy pacjentom cztery lata temu -

mówi M. Cz³onka – Wówczas by³o to prowizoryczne miejsce na korytarzu

pierwszego piêtra. W realizacji obecnego zamierzenia pomogli: ks. pra³at

Tadeusz Jurek, w³adze miejskie, pracownicy Chojnowskiego Zak³adu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, starostwo powiatowe, chojnows-

cy przedsiêbiorcy i osoby prywatne. Bez ich przychylnoœci nie uda³oby

siê nam wyremontowaæ pomieszczeñ wyposa¿yæ ich i stworzyæ azylu,

który dla naszych podopiecznych jest miejscem bardzo wa¿nym.

A miejsce to, nie jest przypadkowe. Jeszcze nie tak dawno, mieœci³ siê

tu oddzia³ intensywnej terapii, gdzie pacjenci walczyli o ¿ycie lub

przechodzili „na drug¹ stronê”. Mówi³ o tym ks. Tadeusz Jurek, który

prowadzi³ ceremoniê poœwiêcenia kaplicy i tabernakulum. Aktu

poœwiêcenia natomiast dokona³ ks. biskup Stefan Regmunt.

- Tê uroczystoœæ zaplanowaliœmy na 7 kwietnia ju¿ jakiœ czas temu –

wyjaœnia dyrektor. - Po œmierci papie¿a zastanawialiœmy siê czy okres

¿a³oby jest odpowiedni¹ chwil¹ na tego typu uroczystoœæ. Maj¹c jednak na

wzglêdzie nauki Jana Paw³a II i Jego szczególn¹ troskê o ludzi starych 

i chorych, uznaliœmy, ¿e bêdzie to jednoczeœnie ho³d dla Ojca Œwiêtego.

W uroczystoœci udzia³ wziê³y w³adze powiatu, miasta i gminy, spon-

sorzy i oczywiœcie pensjonariusze. 

Kaplica, któr¹ udostêpniono krótko przed œwiêtami wielkanocnymi,

wymaga jeszcze doposa¿enia. Brakuje ³awek przystosowanych dla

chorych, witra¿y w oknach i naczyñ liturgicznych. Personel placówki

liczy, ¿e znajd¹ siê kolejni darczyñcy, dziêki którym kaplica w pe³ni

spe³niaæ bêdzie swoj¹ rolê.
eg

DDzziiêêkkii     wwssppaarrcciiuu    ¿¿yycczzll iiwwyycchh

No i nadesz³a chwila, której obawia³o

siê tysi¹ce tegorocznych maturzys-

tów – rozpocz¹³ siê okres egzaminów

dojrza³oœci w nowej formie.

Do tegorocznego sprawdzianu wiedzy

w Chojnowie przyst¹pi niemal 530

maturzystów - 152 z nich pisaæ bêdzie

now¹ maturê.

Nie taki diabe³…
Ju¿ dziœ (18 kwietnia) pierwsi licealiœci zdaj¹

egzaminy ustne. Presja jest ogromna. Nowe

budzi obawy, jednych mobilizuj¹c, innych

napawaj¹c lêkiem.

Zadania maturalne w ca³ym kraju s¹ jednakowe.

Oceniaæ je bêd¹ egzaminatorzy zewnêtrzni,

wyniki bêd¹ wiêc porównywalne.

Obowi¹zkowe s¹ trzy egzaminy pisemne i dwa

ustne: z jêzyka polskiego (ustny i pisemny), 

z jêzyka obcego (ustny i pisemny), z przed-

miotów dowolnych (pisemny). 

Egzamin ustny z j. polskiego przypomina nieco

obronê pracy magisterskiej. Uczniowie przez

ostatnich kilka miesiêcy robili dokumentacjê

na dowolnie wybrany temat, który bêd¹ pre-

zentowaæ przed komisj¹, póŸniej bêd¹ odpo-

wiadaæ na pytania nauczycieli.

Egzamin pisemny z jêzyka ojczystego na po-

ziomie podstawowym dzieli siê na dwie czêœ-

ci. Pierwsza z nich polega na przeczytaniu

tekstu i udzieleniu odpowiedzi na kilkanaœcie

pytañ. Druga czêœæ to wypracowanie. Matu-

rzysta ma do wyboru dwa tematy. 

Poziom rozszerzony polega na napisaniu ko-

lejnego wypracowania. Do wyboru s¹ równie¿

dwa tematy. Tu jednak poza wyra¿eniem swojej

opinii, maturzysta bêdzie j¹ musia³ uzasadniæ.

Egzamin ustny z jêzyka obcego na poziomie

podstawowym trwa ok. 10 minut i sk³ada siê

z dwóch czêœci:

- przeprowadzenie trzech krótkich rozmów,

symuluj¹cych sytuacje z ¿ycia codziennego,

- opisanie ilustracji i odpowiedŸ na dwa pyta-

nia zwi¹zane z rysunkiem.

Na poziomie rozszerzonym trzeba wykazaæ

siê wiêkszym zasobem s³ownictwa i przepro-

wadziæ rozmowê na podstawie wylosowanych

pytañ, przedstawiæ trzyminutow¹ prezentacjê

jednego z dwóch zagadnieñ z zestawu, prze-

prowadziæ dyskusjê.

Wyniki matur ustnych og³oszone zo-

stan¹ jeszcze tego samego dnia. Aby

zdaæ, wystarczy zdobyæ 30% punktów.

Egzamin pisemny zdaje siê z trzech przed-

miotów: jêzyka polskiego, jêzyka obcego

nowo¿ytnego oraz wybranego przedmiotu.

Ka¿dy z nich mo¿na zdawaæ na poziomie

podstawowym lub rozszerzonym. Oprócz przed-

miotu obowi¹zkowego mo¿na wybraæ do trzech

przedmiotów dodatkowych. Te koniecznie trzeba

zdawaæ na poziomie rozszerzonym. 

Mo¿na jeszcze raz
Jeœli z egzaminu obowi¹zkowego (pisemnego

lub ustnego) uczeñ uzyska mniej ni¿ 30% punk-

tów mo¿liwych do uzyskania, egzamin nie bêdzie

zaliczony. Podobnie w sytuacji, kiedy zosta-

nie z³apany na œci¹ganiu, lub egzaminator

stwierdzi, ¿e nie pracuje samodzielnie.

Jeœli nie uda zdaæ siê ustnego egzaminu z jêzyka

obcego lub przedmiotu wybranego, mo¿na

podchodziæ do egzaminu z kolejnych przed-

miotów. Egzamin mo¿na zaliczyæ na dwóch

sesjach poprawkowych. Do poprawek mo¿na

podchodziæ przez piêæ lat jeœli przez ten czas

nie uda siê zaliczyæ oblanych przedmiotów -

konieczna bêdzie poprawka ca³ej matury. 

Trzymamy kciuki!

Kalendarz abiturienta

18 kwietnia 2005 - w szko³ach rozpoczynaj¹ siê

egzaminy ustne

4 maja rozpoczn¹ siê egzaminy pisemne

10 maja - stara matura - pisemny egzamin dojrza³oœci

z jêzyka polskiego

11 maja - stara matura - pisemny egzamin dojrza³oœci 

z drugiego przedmiotu

30 czerwca - ostateczny termin rozdania œwiadectw

dojrza³oœci

czerwiec - lipiec - rekrutacja na wy¿sze uczelnie

(stara i nowa matura)

po³owa lipca - og³oszenie listy przyjêtych na studia

dzienne

1 wrzeœnia - rozpoczêcie zajêæ w szko³ach policealnych

wrzesieñ - druga rekrutacja na kierunki, na których

s¹ jeszcze wolne miejsca

Trzymamy kciuki
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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
MAJ MIESI•CEM BEZ KAR

Wszyscy czytelnicy przetrzymuj¹cy

ksi¹¿ki maj¹ wyj¹tkow¹ okazjê oddaæ

je i nie zap³aciæ kary. 

Jest tylko jeden warunek: musz¹ je

zwróciæ do biblioteki w maju 2005 r.

ROK ANDERSENA
W bibliotece mo¿na jeszcze obejrzeæ wysta-

wê, któr¹ zainaugurowaliœmy obchody Miê-

dzynarodowego Roku Hansa Christiana Ander-

sena, og³oszonego w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 

w 2005 r. dwusetn¹ rocznic¹ urodzin wybit-

nego bajkopisarza - serdecznie na ni¹ zapra-

szamy. Rozpoczêliœmy ju¿ realizacjê kolej-

nych przedsiêwziêæ w ramach obchodów

Roku Andersena. Wspólnie z przedszkolami

przeprowadzamy – w oparciu o wybrane

baœnie – konkurs plastyczny pt. ”W œwiecie

baœni Andersena”. Wystawê prac konkur-

sowych bêdzie mo¿na obejrzeæ podczas

tegorocznej edycji „Pasowania na Czytelni-

ka”, które odbêdzie siê 15 czerwca w Miejs-

kim Domu Kultury. 

Ponadto, przygotowaliœmy listê tytu³ów baœni,

na podstawie których przeprowadzane bêd¹

wakacyjne konkursy czytelnicze. Inne, szcze-

gó³owe informacje - w bibliotece.

NOWOŒCI BIBLIOTECZNE
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Miêdzyna-

rodowym Dniem Ziemi (22 kwietnia), pole-

camy ksi¹¿ki, dziêki którym mo¿na lepiej

poznaæ œrodowisko przyrodniczo-geogra-

ficzne naszej planety.

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Barbara Taylor - „ILUSTROWANY ATLAS

ZWIERZ•T”

Nowe i niezwykle interesuj¹ce spojrzenie na

przyrodê, które uzupe³niaj¹ wspania³e, realis-

tyczne rysunki oraz dok³adne mapy i fascy-

nuj¹ce opisy.

Dzia³ dla Doros³ych – w czytelni:
El¿bieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzis³aw

Mikulski - „HYDROLOGIA OGÓLNA”

Ksi¹¿ka omawia w sposób nowoczesny i przy-

stêpny obieg wody w przyrodzie, bilans wod-

ny, procesy termiczne i dynamiczne w zbior-

nikach œródl¹dowych – rzekach i zbiornikach

stoj¹cych, ruch materia³u skalnego i chemizm

wody, a tak¿e zagadnienia dotycz¹ce zjawisk

zachodz¹cych w morzach i oceanach.

Jan Tamulewicz - „WODY I KLIMAT

ZIEMI” (seria: Nasza Ziemia)

Kompendium sk³ada siê z trzech czêœci oma-

wiaj¹cych: sk³ad i budowê atmosfery i hydro-

sfery, procesy i zjawiska w atmosferze i hy-

drosferze oraz klimat kuli ziemskiej. Tekst

uzupe³niaj¹ liczne zdjêcia, rysunki, zestawie-

nia. Znalaz³o siê te¿ miejsce dla ciekawostek

umieszczanych pod has³em: „czy wiesz, ¿e ...”.

Jerzy ¯aba - „ILUSTROWANY S£OWNIK

SKA£ I MINERA£ÓW”

S³ownik wychodzi naprzeciw coraz wiêksze-

mu zapotrzebowaniu na wszechstronn¹ oraz

gruntown¹ wiedzê o ska³ach i minera³ach. Sta-

nowi pierwsz¹ tego typu, ca³kowicie orygi-

naln¹ i zarazem najobszerniejsz¹ pozycjê na

naszym rynku, a tak¿e jedno z najwiêkszych

dzie³ o tym charakterze na œwiecie.

13 bm. o godzicie 16.00 w siedzibie Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du

Ruchu znajduj¹cej siê w Chojnowie w budynku by³ej Szko³y Podstawowej Nr 2

odby³o siê zebranie cz³onków Ko³a. 

Oko³o 30 osób korzystaj¹c z okazji, przy wspólnym posi³ku podkreœli³o znaczenie

minionych œwi¹t wielkanocnych. Chwil¹ milczenia i krótk¹ modlitw¹ uczcili pamiêæ

zmar³ego 2 kwietnia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

W trakcie spotkania

omawiano przygo-

towania do wyjazdu

w dniach od 29 bm.

do 4 maja na „piê-

ciodniowe wczasy” 

w Lubomierzu

k./Lwówka Œl. oraz

do rozpoczynaj¹-

cego siê w Mielnie

od 1 czerwca turnus

rehabilitacyjnego

dla osób niepe³no-

sprawnych.

J.J.

Otwarte  
przedszkole

Personel Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Wojs-

ka Polskiego 18 zaprasza rodziców z dzieæmi na “dni

otwarte”, które odbêd¹ siê w dn. 20.04 - 22.04.2005 r.

w godzinach od 14.00-16.00. rodzice z dzieæmi bêd¹

mogli zwiedzaæ nasze przedszkole, a chêtne dzieci

wezm¹ udzia³ we wspólnych zabawach. Przypo-

minamy, ¿e trwaj¹ zapisy dzieci na rok szkolny

2005/2006. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin

naszego przedszkola.

Z kroniki niepe³nosprawnych
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KKrroonniikkaa  ttoowwaarrzzyysskkaa

...a je¿eli nie, to powinien mieæ jak naj-
szybciej. Doskonale wiedz¹ o tym
wszystkie pierwszaki ze Szko³y Pod-
stawowej nr 4.
Pod takim w³aœnie has³em realizo-
wa³y w lutym i marcu, z pomoc¹ swoich
wychowawczyñ i przy wsparciu dy-
rekcji, Program Edukacji Prozdro-
wotnej. Sk³ada³ siê on z 10 jednostek
tematycznych. Uczniowie w cieka-
wych, najczêœciej warsztatowych
formach zdobywali szereg cennych
wiadomoœci i umiejêtnoœci. Poznali
”piramidê zdrowego ¿ywienia”. Wiedz¹,
jaki na nasze zdrowie maj¹ witami-
ny i w jakich produktach ich szukaæ.
Zdaj¹ sobie doskonale sprawê, ¿e
nie ka¿da ¿ywnoœæ s³u¿y zdrowiu,
mimo, ¿e nieraz bardzo smakuje.
Potrafi¹ u³o¿yæ jad³ospis na I i II œnia-
danie, dbaj¹ o higienê przygotowa-
nia i kulturê spo¿ywania posi³ków.
Zorganizowali te¿, przy sporym za-
anga¿owaniu swoich mam, “witamin-
kowy kramik kanapkowy”, gdzie
propagowali zdrow¹ ¿ywnoœæ wœród
spo³ecznoœci uczniowskiej. Sto³y
ugina³y siê. Ka¿dy móg³ siê posiliæ
apetyczn¹ kanapk¹ za symboliczne
20 groszy. Chêtnych by³o bardzo
du¿o. Pytali, czy takie kramiki bêd¹
organizowane czêœciej. Czemu nie!
Pierwszaki wykaza³y siê te¿ pod
wzglêdem plastycznym. Wykona³y
plakaty na konkurs: “Jemy zdrowo 
i kolorowo”. Najpierw, wykorzys-
tuj¹c technikê komputerow¹, pisa³y
u³o¿one przez siebie has³a, a nastêp-
nie za pomoc¹ ró¿nych œrodków
artystycznych ukazywa³y wartoœci
od¿ywcze owoców, warzyw, soków...
Wykona³y z tych piêknych prac wy-
stawkê w holu szko³y oraz gablotê
tematyczn¹ z fotoreporta¿em z reali-
zacji zadañ. Na apel podsumowuj¹-
cy przygotowa³y pouczaj¹c¹ scenkê
pt. “Zdrowo ¿yæ”. By³a ciekawa sceno-
grafia, a “aktorzy”mieli pomys³owe
stroje. Wicedyrektor E. Borysewicz
sprawdzi³a stan wiedzy pierwszaków, 
a nastêpnie og³osi³a wyniki konkursu

plastycznego, wrêczaj¹c razem z pani¹
pielêgniark¹ dyplomy i sympatyczne
maskotki tym, którzy zwyciê¿yli.
Oto wyniki:
I miejsce Dawid Witkowski kl. Ic -
wych. G. Koœnik 
II miejsce Agnieszka Ciekañska kl. Ia
- wych. T. Halikowska
III miejsce Natalia £aszkiewicz kl. Ib
- wych. A. Bijak
wyró¿nienia:
Izabela GoŸdzik i Kamila Psiuch kl. Id
- wych. M. Cieœlak
Micha³ Têcza kl. Ib
Adrian Anio³ i Rafa³ Czarnecki kl. Ic
Programem objêci zostali równie¿ ro-
dzice, którzy uczestniczyli w zebra-
niach z wychowawczyniami i pielêg-
niark¹ szkoln¹ G. Mazur. Zostali za-
poznani z problemami ¿ywieniowymi
dzieci i m³odzie¿y oraz zasadami uk³a-
dania zbilansowanych jad³ospisów.

Mam nadziejê, ¿e zdobyta przez dzieci
i rodziców wiedza pos³u¿y do zmia-
ny niew³aœciwych nawyków ¿ywienio-
wych (b¹dŸ utrwalenia, je¿eli by³y
prawid³owe) oraz regularnego spo¿y-
wania I i II œniadania. Ankieta ewa-
luacyjna wykaza³a, ¿e robi to ju¿ po-
nad 92% uczniów objêtych Progra-
mem. To bardzo cieszy, gdy¿ w³aœci-
we od¿ywianie sprzyja nie tylko zdro-
wiu i prawid³owemu rozwojowi, ale
równie¿ postêpom w nauce.

Autorka programu i koordynator
mgr Gra¿yna Koœnik

Pragnê w imieniu dyrekcji szko³y 
i w³asnym wyraziæ serdeczne podziê-
kowanie prezesowi Firmy ”Mlekosmak”
za przekazanie produktów do degustacji. 

Wielu radosnych i szczêœliwych dni,
pociechy z wnucz¹t, realizacji niespe³nio-
nych dot¹d marzeñ i wszystkiego naj,
naj… naszemu redakcyjnemu koledze
Jurkowi Józefowiczowi z okazji imie-
nin ¿ycz¹ byli i obecni redaktorzy oraz
wspó³pracownicy Gazety Chojnowskie.

Na drodze ¿ycia s¹ œwiat³a i mroki.
Raz szczêœcie jasne, raz smutek g³êboki,
Ale gdy razem idzie siê we dwoje,
£atwiej siê znosi nawet ciê¿kie znoje. 

Teresie i Józefowi Junkiewicz
z okazji ich 50 rocznicy œlubu kolejnych
lat w zdrowiu, szczêœciu i mi³oœci
¿yczy córka Janina z mê¿em i dzieæmi.

Ludzie pêdz¹ za pieni¹dzem, 
a ¿ycie szybko minie.
Pamiêtacie, ¿e najwiêkszym bogactwem
jest szczêœcie i radoœæ w rodzinie.
El¿biecie i Piotrowi Górnym
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego z okazji 
10 rocznicy œlubu ¿ycz¹ ciocia Stefa 
i Halina z rodzin¹.

“Ka¿dy kês ma swój sens”...
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“Wielkie harcowanie”

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do wziêcia udzia-

³u w cyklu imprez organizowanych z okazji

30 - lecia Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego 

w Chojnowie. 

23 kwietnia na terenie Szko³y Podstawowej nr 4

odbêdzie siê wielobój. Na uczestników czeka

wiele atrakcji np:

* bieg ze skakank¹,

* bieg z ³y¿eczk¹ i pingpongiem, 

* rzut do celu,

* tor przeszkód, 

* bieg z pi³k¹ lekarsk¹,

* mostek z pa³eczk¹ sztafetow¹,

* raczki, 

* bieg w workach,

* nauka harcerskich piosenek.

W maju zapraszamy chêtnych do uczestni-

czenia w biegu harcerskim, który odbêdzie

siê w Parku Piastowskim. Organizatorzy za-

pewniaj¹, ¿e zadania przygotowane dla uczest-

ników bêd¹ typowo harcerskie i zró¿nicowane.

Cykl zabaw zakoñczy wielobój, który zor-

ganizowany zostanie 11 czerwca na terenie

Gimnazjum nr 1. 

Dla dzieci i m³odzie¿y przygotowano wiele

ciekawych konkurencji.

Podczas imprez odbêdzie siê sprzeda¿ ce-

gie³ek i zbiórka pieniêdzy na nowy sztandar

ZHP w Chojnowie. 

Organizatorem 

“Wielkiego harcowania” 

jest Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego 

w Chojnowie.

O tytu³ mistrza
Urz¹d Miasta, Miejski Dom Kul-

tury, Towarzystwo Szachowe,

Dom Chemika oraz Gazeta Choj-

nowska organizuj¹ Turniej Sza-

chowy o Mistrzostwo Chojnowa

w grze szybkiej “P - 15”.

Jeszcze nie tak dawno, turnieje

szachowe by³y bardzo popularne

w naszym mieœcie. Z ró¿nych

przyczyn nieco o nich ucich³o, nie

znaczy to wcale, ¿e rozgrywki na

dwubarwnych planszach straci³y

na popularnoœci. Zapalonych sza-

chistów jest w Chojnowie wielu,

poza nim chêtnych do rywaliza-

cji jeszcze wiêcej.

W turnieju mog¹ uczestniczyæ

wszyscy zainteresowani, którzy

zg³osz¹ siê przed rozpoczêciem

turnieju i op³ac¹ sk³adkowe w

wy-sokoœci: seniorzy 15 z³,

juniorzy 5 z³. 

Zachêt¹ niech bêdzie informa-

cja, ¿e organizatorzy przewidzieli

atrakcyjne nagrody - w tym

tak¿e pieniê¿n¹.

Turniej zostanie rozegrany w

Domu Chemika w Chojnowie

ul. Rynek 20, w dniu 21.05.05 r.

Rejestracja i zapisy uczestników 

w godz. 9.00 - 10.00 przed rozpo-

czêciem turnieju lub porzez wczeœ-

niejsze zg³oszenia telefoniczne.

Rozgrywki prowadzone bêd¹ sys-

temem szwajcarskim na dystansie

9 rund, tempo gry 15 minut dla

zawodników, kojarzenie par kom-

puterowe.
Bli¿szych informacji udziela
Jerzy Pud³o pod numerem
telefonu 076/8187 - 287 po
godz. 15.00.

ZAPRASZAMY!

1 kwietnia w Komisariacie Policji w Choj-

nowie dosz³o do niecodziennych zdarzeñ.

Grupa dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3,

która przysz³a wraz z wychowawczyni¹ do

jednostki poznaæ bli¿ej pracê funkcjonariuszy

zosta³a zgromadzona w œwietlicy, gdzie

policjant, z czarnego notatnika, odczyta³ listê

uczniów maj¹cych na sumieniu szkolne wybry-

ki. Zaznaczy³ przy tym, ¿e bêd¹ musieli po-

nieœæ karê i przejœæ ca³¹ procedurê tymczasowe-

go aresztowania. Dzieci poddano badaniom

na wykrywaczu k³amstw, zrobiono zdjêcia do

kartoteki, pobrano odciski palców, w koñcu

zamkniêto w policyjnym areszcie.

Te informacje brzmi¹ nieco zatrwa¿aj¹co,

zapewniamy jednak, ¿e wœród uczniów strach

i groza pojawi³y siê tylko na chwilê – wszyscy

bowiem ju¿ po kilku minutach odkryli, ¿e to

policyjne, primaaprilisowe dowcipy.

Wbrew zamierzeniom policjantów, kawa³ 

z tymczasowym aresztowaniem i zamkniê-

ciem kilkoro dzieci w „celi” nie wzbudzi³

niepokoju. Okaza³o siê, ¿e zatrzymani wcale

nie chc¹ jej opuszczaæ, a chêtnych do aresz-

towania jest wiêcej. Równie ciekawym

doœwiadczeniem by³a daktyloskopia i kontakt

z policyjnym technikiem.

Kradzie¿ dziennika, zniszczenie umywalki

czy innego mienia okaza³y siê fikcj¹ i tylko

jedna z dziewczynek, której przypisano wybicie

szyby w samochodzie dyrektora, przez krótk¹

chwilê ociera³a ³ezki, nie godz¹c siê z tymi

pomówieniami.

W sumie zabawa by³a przednia. Dzieci nie

tylko zaznajomi³y siê z codzienn¹ prac¹ po-

licjantów, obejrza³y komisariat i policyjne ra-

diowozy, ale prze¿y³y krótk¹ chwilê strachu,

o której opowiada³y jeszcze d³ugo po wycieczce. 

Ta lekcja wnios³a jednoczeœnie wiedzê o jed-

nym z trudniejszych zawodów i naukê o tym

co czuje siê kiedy staje siê twarz¹ w twarz 

z wymiarem sprawiedliwoœci.
eg

Po raz pierwszy 

w „czwórkach”

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 zajêli trze-

ci¹ lokatê w mini siatkówce ch³opców, tzw.

„czwórkach”. Turniej rozgrywano w Legnicy w

ramach Dolnoœl¹skich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.

Ranga tej pozycji jest tym wiêksza, ¿e by³ to

pierwszy wystêp chojnowskiej dru¿yny w tej

dyscyplinie. Zarówno zawodnicy, jak i trener

teamu uznali trzeci¹ pozycjê za ogromny

sukces, wierz¹c, ¿e w kolejnych rozgrywkach

staæ ich bêdzie na du¿o wiêcej.

eg

Wpadli na gor¹co
11.04.2005 roku funkcjonariusze Re-
featu Prewencji KP Chojnów zatrzy-
mali na gor¹cym uczynku sprawcê
w³amania do budynku mieszkalne-
go w Chojnowie przy ul. Okrzei.
Okaza³ siê nim nietrzeŸwy nieletni,
który po uprzednim wy³amaniu drzwi
wejœciowych skrad³ z pomieszczeñ
s³odycze, czajnik aluminiowy oraz
inne przedmioty o ³¹cznej wartoœci
60 z³ na szkodê w³aœciciela mieszka-
nia. Nieletniego zatrzymano w Po-
licyjnej Izbie Dziecka w Legnicy.

13.04.2005 roku zatrzymano tak¿e
mieszkañca Chojnowa, który kie-
rowa³ samochodem osobowym bêd¹c
w stanie nietrzeŸwoœci (1,15 promi-
la). Po wykonaniu czynnoœci kieru-
j¹cego osadzono w Miejskiej Izbie
WytrzeŸwieñ w Legnicy. Postêpo-
wanie prowadzi KP Chojnów.

P³on¹ca lokomotywa
Tego samego dnia Komisariat Po-
licji zosta³ powiadomiony o po¿a-
rze lokomotywy w miejscowoœci

Rokitki. Ustalono, ¿e w czasie jazdy
sk³adu towarowego miêdzy Mi³ko-
wicami a Rokitkami zapali³a siê
instalacja elektryczna. Trwaj¹ czyn-
noœci w celu ustalenia przyczyny
powstania po¿aru.

Wzmó¿ uwagê
W ostatnim okresie nasili³y siê w³a-
mania do samochodów. W zwi¹zku
z powy¿szym nale¿y zwróciæ szcze-
góln¹ uwagê na prawid³owoœæ za-
bezpieczenia pojazdów. Ponadto
nie nale¿y pozostawiaæ w pojazdach
przedmiotów, które niejednokrotnie
przyci¹gaj¹ uwagê sprawców.

Kierownictwo Komisariatu Policji

w Chojnowie dziêkuje mieszkañ-

com ulicy Drzyma³y za pomoc 

w ustaleniu sprawców kradzie¿y. 

Ze strony kierownictwa zapewnia-

my, i¿ ka¿da przekazana infor-

macja bêdzie rzetelnie sprawdza-

na i zachowana anonimowoœæ. 

Nie b¹dŸmy obojêtni na przestêps-

twa pope³niane w naszej obecnoœci.

Areszt  za  dziennik

Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam mieszkanie w bloku z ga-

ra¿em pod blokiem, 2 pokoje, kuchnia, bal-

kon, IVp., pow. 51 m2, atrakcyjna lokaliza-

cja, cena – mieszkanie 46 tys. z³, gara¿ – 

10 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 818-76-19 lub

0609-485-827.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,

bezczynszowe, o pow. 30 m2 na osiedlu

proradzieckim w Szczytnicy ko³o Krzywej,

gm. Warta Boles³awicka.

Wiadomoœæ: tel. 877-37-13.

Sprzedam mieszkanie 59 m2, 3.poko-

jowe w Chojnowie, nowe budownictwo,

wysoki parter, cena 63 tys. z³. Wiadomoœæ:

tel. 0697-768-112.

Sprzedam mieszkanie 53,70 m2, IVp.

Wiadomoœæ: tel. 818-71-90 po godz. 20.00.

Zamieniê dwa mieszkania spó³dzielcze

lokatorskie, 3.pokojowe 64 m2 oraz 2.poko-

jowe, 44 m2, na mieszkanie 4 lub 3.poko-

jowe (parter lub Ip.) w starym lub nowym

budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 818-60-93

po godz. 18.00.

Poszukujê mieszkania lub pokoju do

wy-najêcia w starym budownictwie. Wiado-

moœæ: tel. 819-13-54 lub 0880-714-361.

Odst¹piê sklep spo¿ywczo-przemys³owy

z wyposa¿eniem i towarem na wsi, 8 km od

Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0607-969-776.

AUTO-MOTO

Sprzedam samochód marki talbot, rok

prod. 1984, zadbany, gara¿owany, pojem-

noœæ 1,6l, cena 700 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 0501-569-927.

US£UGI

Kursy prawa jazdy. Informacje - zapisy

Szko³a Jazdy Dariusz Mazur. Wiadomoœæ:

tel. 818-72-22, 818-18-07, 0601-993-801

lub 0508-269-511.

PRACA

Zatrudniê ksiêgow¹ ze znajomoœci¹ 

j. niemieckiego do prowadzenia zak³adu odzie-

¿owego. Wiadomoœæ: tel. 0889-722-835.

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharki

i kelnerki. Wiadomoœæ: tel. 818-67-48.

INNE

Sprzedam dzia³kê niezabudowan¹ 

o pow. 195 m2 w Chojnowie przy ul. D³ugosza

obok Legnickiej. Dzia³ka przeznaczona pod

zabudowê kamienicy i sklepów. Wiadomoœæ:

tel. 81-91-278, kom. 0694-102-630.

Dzia³ka pod budownictwo mieszkanio-

we i us³ugi przy ul. Bielawskiej w Chojnowie,

1516 m2, w pe³ni uzbrojona. Wiadomoœæ:

tel. 819-10-36.

Sprzedam dzia³kê o pow. 72 ary w Kon-

radówce, obok nowe zabudowania, cena do

uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0605-331-167.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³a-

czowie, obok nowych zabudowañ, 12 a,

pr¹d, projekt, pozwolenie na budowê. Wia-

domoœæ: tel. 0606-279-633. 

Odst¹piê dzia³kê ogrodow¹ (za gazow-

ni¹) o pow. 6 arów, altana murowana 

(3 pomieszczenia), 2000 z³. Wiadomoœæ: 

tel. 818-66-11 po godz. 20.00.

OG£OSZENIA  DROBNE

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

Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726

KKKKRRRREEEEDDDDYYYYTTTTYYYY

"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

SSttaaccjjaa  ddeemmoonnttaa¿¿uu
ppoojjaazzddóóww  -  kkaassaaccjjaa

MMeecchhaanniikkaa  ppoojjaazzddoowwaa
BBllaacchhaarrssttwwoo

TToocczzeenniiee
FFrreezzoowwaanniiee

uull ..     FFaabbrryycczznnaa    11
tteell ..     881188--7744--9922    

lluubb    00660044--991199--779922

WYJAZDY 
NA BASEN

* nauka p³ywania, 

* korekcja wad postawy, 

* doskonalenie umiejêtnoœci

p³ywackich.

Zajêcia w ka¿dy pi¹tek

Zapisy i bli¿sze informacje u
nauczycieli wychowania fizycznego SP4
Macieja Cieœli i Ryszarda Kopackiego.

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



BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych,

po³o¿onych w obrêbie 4 

miasta Chojnowa:

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 naby-

cia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w

stanie surowym zamkniêtym - 4 lata od daty nabycia.

Inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji ze-

zwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie

siê w dniu 19 maja 2005 r. o godz. 1100 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 12 maja 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego

w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1%

ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych

dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 400 z³ – dot. dz. 135/1

i 200 z³ – dot. dz. 135/2.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-

cia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ

niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od

daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym

osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca

siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 138644

00000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,

Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Wylicytowana cena zostanie podwy¿szona o podatek

VAT 22%.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od za-

warcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê

wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci po-

nosi w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnio-

nej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.

Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 81-86-680.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych

nieruchomoœci zabudowanych budynkami gospodarczymi,

po³o¿onych przy ul. Koœciuszki w Chojnowie 

(teren by³ego „Hosmetu”), dla których S¹d Rejonowy 

w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 14656:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie

s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 

W planie zagospodarowania przestrzennego wymienione nieru-

chomoœci przeznaczone s¹ pod us³ugi z preferencj¹ dla us³ug

komercyjnych

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 

w dniu 20 maja 2005 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzêdu Miejs-

kiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na

podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i us³ug.

Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ

do dnia 13 maja 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.

Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocz-

nie, 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 1386440000000

1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy

w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 

w ca³oœci nabywca.

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.

Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 11-12 maja 2005 r.

w godz. 900 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gospodar-

ki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
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§ 1.

Wyra¿a siê zgodê na udzielenie

bonifikaty w wysokoœci 90% od

ceny sprzeda¿y nieruchomoœci

gruntowych stanowi¹cych w³as-

noœæ Gminy Miejskiej Chojnów,

oddanych w u¿ytkowanie wie-

czyste i zabudowanych na cele

mieszkaniowe :

1. dla spó³dzielni mieszkaniowch,

w zwi¹zku z ustanowieniem na

rzecz cz³onków spó³dzielni odrêb-

nej w³asnoœci lokali lub z prze-

niesieniem na cz³onków spó³dziel-

ni w³asnoœci lokali,

2. dla osób fizycznych i prawnych

bêd¹cych u¿ytkownikami wieczys-

tymi lub wspó³u¿ytkownikami wie-

czystymi i ich nastêpców prawnych.

§ 2.

1. Sprzeda¿ nieruchomoœci na-

stêpuje na wniosek spó³dzielni

mieszkaniowej lub wszystkich

w³aœcicieli wyodrêbnionych loka-

li mieszkalnych, którym przys³u-

guje udzia³ w u¿ytkowaniu wie-

czystym nieruchomoœci, na której

wzniesiony jest budynek, jako

prawo zwi¹zane z odrêbn¹ w³as-

noœci¹ lokalu mieszkalnego.

2. Do wniosku spó³dzielnia  miesz-

kaniowa za³¹cza kopie pisemnych

¿¹dañ cz³onków spó³dzielni,

o których mowa w art. 12 ust. 1 

i 1714 ustawy z dnia 15 grudnia

2000 roku o spó³dzielniach miesz-

kaniowych lub uchwa³ê zarz¹du

spó³dzielni o ustanowieniu odrêb-

nej w³asnoœci lokalu na rzecz

cz³onka spó³dzielni.

3. W³aœciciele wyodrêbnionych

lokali mieszkalnych do wniosku

za³¹czaj¹ odpisy z ksiêgi wieczys-

tej lokali mieszkalnych stanowi¹-

cych ich w³asnoœæ.

4. W przypadku nieruchomoœci

zabudowanych budynkami wyko-

rzystywanymi na cele mieszkalne

i u¿ytkowe, bonifikata zostanie

udzielona wy³¹cznie w odniesie-

niu do tej powierzchni gruntu, która

odpowiada powierzchni u¿ytko-

wej lokali mieszkalnych.

§ 3.

1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie

bonifikaty w wysokoœci 95% od

ceny sprzeda¿y na cele mieszka-

niowe nieruchomoœci gruntowych

lub ich czêœci, przyleg³ych do wy-

dzielonych przy wyodrêbnianiu

w³asnoœci lokali w budynkach dzia-

³ek gruntu niespe³niaj¹cych wy-

mogów dzia³ki budowlanej, które

wraz z dotychczas wydzielonymi

dzia³kami gruntu bêdz¹ spe³niaæ

wymogi dzia³ki budowlanej.

2. Sprzeda¿ nieruchomoœci nastê-

puje na wniosek wszystkich w³aœ-

cicieli lokali w budynku.

§ 4.

1. Udzielenie bonifikaty nastêpuje

przy jednorazowej zap³acie ceny

sprzeda¿y, ustalonej zgodnie z obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami ustawy 

o gospodarce nieruchomoœciami.

2. Wszystkie koszty zwi¹zane ze

sprzeda¿¹ nieruchomoœci ponosi

wnioskodawca. 

§ 5.

Wykonanie niniejszej uchwa³y

powierza siê Burmistrzowi Miasta

Chojnowa.

§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³y-

wie 14 dni od dnia og³oszenia 

w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego i podle-

ga rozplakatowaniu na tablicy

og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie i og³oszeniu w "Ga-

zecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 

Tadeusz  Bobyk

UCHWA£A Nr XXXVIII/189/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda¿y nierucho-

moœci gruntowych oddanych w u¿ytkowanie wieczyste i za-

budowanych na cele mieszkaniowe oraz od ceny sprzeda¿y

na cele mieszkaniowe nieruchomoœci gruntowych lub ich czêœci,

przyleg³ych do wydzielonych przy wyodrêbnianiu w³asnoœci

lokali w budynkach dzia³ek gruntu, niespe³niaj¹cych

wymogów dzia³ki budowlanej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca

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

ze zm.), art. 68 ust.1 pkt 1 i 9 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
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