Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie

NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê Egiptu pokrywaj¹ pustynie. Piach, piach, piach…

W 90 rocznicê
11 listopada przy obelisku na ul. Chmielnej, jak co roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane
z odzyskaniem przez nasz kraj niepodleg³oœci.

Dla mieszkañców i wnuka
500 elementów w 500 godzin - to efekt pó³rocznej pracy Jerzego Sobczaka,
który w czerwcu tego roku, w chojnowskim muzeum zainstalowa³
now¹ makietê siedemnastowiecznego Chojnowa.

150 lat Pani Michalino!
Dostojn¹ jubilatkê „zasypano” kwiatami,
serdecznymi ¿yczeniami, uœciskami i poca³unkami.

Fuzja rozrywki w Jubilatce
Podczas imprezy, sala by³a zape³niona do ostatniego miejsca.
Styl muzyczny tej grupy zalicza siê do fussion-jazz.

Olga i Andrzej
7.II.2008r Senat RP podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia roku 2008 - Rokiem Olgi i Andrzeja Ma³kowskich. Ich œladami pod¹¿yli chojnowscy harcerze.

Ponadto w numerze:
*”Blitzbesuch” - szybka wizyta; * Z angielskim za pan brat; * Historycznie i patriotycznie; * Œwiat Dysku i œwiat Kereta;
* Chojnowianka w Oxfordzie; * Grad goli miêdzy kroplami deszczu

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* zakoñczono jeden z pierwszych etapów
prac przy budowie miejskiej p³ywalni. Instal
Lubin wykona³ ju¿ przy³¹cze kanalizacyjne
z pod³¹czeniem do miejskiej sieci. Niebawem
firma przyst¹pi do prac ziemnych przy wykopie pod budynek p³ywalni.
* trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni
chodnika na pl. Dworcowym i ul. Sobieskiego.

* rozpoczêto drugi etap prac w ramach budowy
kompleksu sportowego Orlik. Obok u¿ytkowanych ju¿ boisk trwaj¹ roboty przy budowie
przy³¹czy i fundamentów pod zaplecze szatniowo-sanitarne.
* trwa remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1. Sala ma ju¿ nowe pod³o¿e pod posadzkê sportow¹, œciany s¹ przygotowane do malowania, sufit wy³o¿ono p³ytami styropianowymi
maskuj¹cymi p³yty korytkowe stropodachu.
* rozpoczêto prace przygotowawcze do wymiany nawierzchni chodnika po zachodniej
stronie ul. Krasickiego. Obecnie trwa demonta¿ starych p³ytek chodnikowych.

* rozpoczêto porz¹dkowanie terenów by³ych
ogródków dzia³kowych u zbiegu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Witosa z przeznaczeniem do sprzeda¿y pod budownictwo
mieszkaniowe.
* zakoñczono prace porz¹dkowe w obrêbie
terenów zielonych miejskiego stadionu i Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

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:
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rozmaitoœci

1) w dniach od 13.11.2008 r. do 04.12.2008 r.:
- wykazu lokalu u¿ytkowego nr 1a, po³o¿onego w budynku Rynek 24, przeznaczonego do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem u³amkowej czêœci gruntu w u¿ytkowanie wieczyste
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 listopada 2008 r. Nr 149/2008),
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 29.12.2008 r.
2) w dniach od 18.11.2008 r. do 09.12.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze przetargu - dzia³ki
niezabudowane nr 458/9 i 6/4, 458/10 i 6/5
oraz 311/8 i 311/9, po³o¿one w obrêbie 4
miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 18 listopada 2008 r.
Nr 154/2008),
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze przetargu
- dzia³ka nr 67/4 po³o¿ona przy ul. S³onecznej - obrêb 6 miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 listopada 2008 r. Nr 155/2008),
- wykazu nieruchomoœci zabudowanych przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu dzia³ka nr 377/8 po³o¿ona przy ul. Z³otoryjskiej, dzia³ki nr 457/6 i 457/8 po³o¿one
przy ul. Chmielnej - obrêb 4 miasta Chojnowa
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 18 listopada 2008 r. Nr 156/2008).
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 30.12.2008 r.
- wykazu nieruchomoœci gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ przez Wspólnotê
Mieszkaniow¹ jednego pokoju z czêœci wspólnych nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Legnickiej 64 w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 listopada
2008 r. Nr 152/2008),
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony-udzia³ 1/5 w dzia³ce nr 211/3 z obrêbu 3
miasta Chojnowa (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 18 listopada 2008 r.
Nr 153/2008).

Dzia³ania pod kryptonimem
„Posesja”
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Chojnowie na terenie miasta i gminy Chojnów oraz
gminy Mi³kowice prowadz¹ dzia³ania porz¹dkowe pod nazw¹ „POSESJA” Wspólnie
z pracownikami Urzêdu Miasta i Urzêdów
Gmin, przedstawicielami Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Chojnowie dokonuj¹ kontroli
posesji pod k¹tem czystoœci, zagro¿eñ po¿arowych, oznakowañ numerów posesji, w³aœciwego zabezpieczenia i oznakowania miejsc
niebezpiecznych. Dzia³ania maj¹ na celu
poprawê stanu bezpieczeñstwa mieszkañców
miasta i podleg³ych gmin.

Wobec w³aœcicieli posesji lub zarz¹dców nieruchomoœci, gdzie ujawnione zostan¹ nieprawid³owoœci zastosowane bêdzie postêpowanie mandatowe.

Nie tylko dla bezrobotnych
Od kilku dni w holu pierwszego piêtra miejskiego urzêdu stoi tajemnicze urz¹dzenie.
Info kiosk, kiosk informatyczny czy info-box, to
nowoczesne urz¹dzenie, przekazane przez
Ministerstwo Pracy i Gospodarki, które za
pomoc¹ specjalnego ekranu dotykowego
umo¿liwia przegl¹danie ofert pracy udostêpnionych na stronach internetowych przez
Urzêdy Pracy z ca³ej Polski, a tak¿e szeregu
informacji o ofertach pracy za granic¹. Uruchomiony w ramach programu PHARE 2002,
umo¿liwia ka¿demu bezrobotnemu skorzystanie z ogólnodostêpnego stanowiska komputerowego, przy napisaniu i wydrukowaniu
CV i listu motywacyjnego oraz informacji
o pracodawcach, wymaganych kwalifikacjach
czy zasadach rekrutacji.
Na wyœwietlaczu znajdziemy tak¿e link do
oficjalnej strony Urzêdu Miejskiego.
Obs³uga jest prosta i intuicyjna. Oprogramowanie jest tak zaprojektowane, aby umo¿liwiæ
bezproblemowe dotarcie do informacji nawet
osobom nie maj¹cym na co dzieñ do czynienia z komputerem i mog¹cym mieæ z tego
powodu naturalne opory przed pos³ugiwaniem siê nowymi technologiami. W razie
problemów zawsze mo¿na poprosiæ o pomoc
urzêdnika.
Identyczne urz¹dzenie zainstalowano tak¿e
w chojnowskiej filii Powiatowego Urzêdu Pracy.

Euroskrzynki
Mieszkañcy naszego miasta zauwa¿yli ju¿
z pewnoœci¹, ¿e na klatkach schodowych
wielu bloków pojawi³y siê nowe skrzynki na
korespondencjê. Euroskrzynki - tak brzmi ich
oficjalna nazwa, maj¹ byæ punktem prze³omowym dla rozwoju rynku i prywatnych poczt.
Operatorzy alternatywni wreszcie bêd¹ mogli
zostawiaæ listy w skrzynkach, a nie - jak
dotychczas - dostarczaæ je do r¹k w³asnych.
To, zdaniem bran¿y, bêdzie kolejny czynnik
wp³ywaj¹cy na poprawê jakoœci us³ug.
Dotychczasowe skrzynki na listy s¹ w³asnoœci¹ Poczty Polskiej, wiêc klucze ma do nich
jedynie listonosz i w³aœciciel mieszkania. Nie
maj¹ do nich dostêpu prywatne firmy
dorêczycielskie, które skar¿¹ siê, ¿e nie mog¹
normalnie funkcjonowaæ.
160 firm oferuj¹cych us³ugi pocztowe nie
bêdzie ju¿ zatem mia³o k³opotu z dostarczaniem przesy³ek.
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Chojnowskie
Montowaæ czy nie montowaæ?
Liczne akty wandalizmu, które niemal ka¿dego
tygodnia maj¹ miejsce w naszym mieœcie nie
jednego doprowadzaj¹ do szewskiej pasji.
Czy wzbudzanie w³aœnie takich emocji jest
zamys³em wandali trudno powiedzieæ, bo na
ten rodzaj zachowania w ogóle trudno znaleŸæ
wyt³umaczenie.
14 listopada w³aœcicielka Galerii Synteza Rozalia Kêsik, kolejny raz zg³osi³a zniszczenia plenerowej ekspozycji. Nowe wiklinowe
zwierzaki, zakupione niedawno w miejsce
spalonych, ktoœ powygina³, po³ama³, zniszczy³…
Kilkadziesi¹t metrów dalej mo¿na by³o natkn¹æ
siê na wygiêty znak drogowy, a nieopodal, na
chodniku le¿a³ drewniany s³upek wyrwany
razem z zamontowan¹ na nim skrzynk¹ pocztow¹. To efekt jednej nocy na niewielkim
obszarze miasta.

rozmaitoœci

O zniszczeniach nasza gazeta pisa³a ju¿ wielokrotnie i mo¿e pisaæ przy ka¿dym wydaniu tematów w tej kwestii bowiem nie brakuje.
Miejskie s³u¿by zaczynaj¹ mieæ obawy przed
montowaniem kolejnych nowych urz¹dzeñ
w mieœcie. Tak by³o np. z monta¿em estetycznych i bezpiecznych bramek wraz z siatk¹ na
prowizorycznym boisku przy ul. Maczka.
Nowe bramki stanê³y z myœl¹ o m³odzie¿y,
która w tym miejscu niemal ka¿dego dnia gra
w pi³kê. Có¿, kiedy wielce prawdopodobne,
¿e wkrótce zostan¹ zniszczone.
Trudno, z drugiej strony, poddaæ siê presji
i zaniechaæ pewnych dzia³añ na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa i estetyki w mieœcie. Byæ
mo¿e sprawê rozwi¹¿e planowany monta¿
monitoringu i zapowiadana wzmo¿ona czujnoœæ funkcjonariuszy policji.

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00
burmistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny
dy¿ur pod numerem (076) 818-82-85 lub
818-86-77.
Bior¹c pod uwagê rozbudowê miasta i poszukuj¹c nowych terenów inwestycyjnych, Urz¹d
Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, ¿e
teren po³o¿ony przy ul. Legnickiej-£u¿yckiej
(u¿ytkowany jako przydomowe ogródki dzia³kowe) przeznaczony zosta³ do sprzeda¿y pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Restauracja “Niebieski Parasol
d. Milenium” zaprasza na
zabawê andrzejkow¹ przy muzyce
mechanicznej, która odbêdzie siê
dnia 29-11-2008 r. Cena biletu
od osoby 40,00 z³. Mile widziane
p³yty z muzyk¹ taneczn¹ (audio).
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej nastêpuj¹cymi
budynkami: 2 wiatami o pow. u¿yt.360,83 m2 i 61,00 m2, 2 budynkami murowanymi
o pow. u¿yt. 17,40 m2 i 16,79 m2, po³o¿onej przy ul. Drzyma³y w Chojnowie, oznaczonej numerem
geodezyjnym 209/80 o pow. 980 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 28623.
Cena wywo³awcza - 135.000,00 z³.
Wadium - 27.000,00 z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny o funkcji produkcyjno-technicznej, bazy i sk³ady, zaplecze budownictwa i gospodarki komunalnej oraz gara¿e. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 17 grudnia 2008 r. na konto
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 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¿ 1.350,00 z³.
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.
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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
dnia 20 maja 2008 r., drugi przetarg 24 lipca 2008 r.,trzeci 21 paŸdziernika 2008 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium.Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 01-19.12.2008 r. w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 81-88-370).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
(0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Obecnie trwaj¹ czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem terenu do sprzeda¿y w drodze przetargu.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy u¿ytkowników
przedmiotowego gruntu o zaprzestanie u¿ytkowania po zbiorze tegorocznych plonów.

Informacja
Pe³nomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
przyjmuje petentów w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie, I piêtro pok. nr 9,
w godzinach pracy Urzêdu; tel. (076) 81-86-684.
***
Osoby wspó³uzale¿nione mog¹ otrzymaæ
pomoc bior¹c udzia³ w terapii prowadzonej
w Punkcie Konsultacyjnym
w ka¿dy I i II poniedzia³ek miesi¹ca
w godz. 16.30 - 19.30.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- listopad ‘08, grudzieñ ‘08,

styczeñ ‘09
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
07.12.08, 28.12.08, 25.01.09
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
14.12.08, 01.01.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
21.12.08, 04.01.09
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
23.11.08, 25.12.08, 11.01.09
5. Apteka ,,Stokrotka”: 30.11.08, 26.12.08, 18.01.09
Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia
oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18:00
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Miejskie inwestycje
Remont Muzeum Regionalnego przebiega wed³ug planu. Inwestycja
dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
realizowana jest w ramach rz¹dowego programu operacyjnego
pn. „Dziedzictwo kulturowe”.
Legnicka firma „Gemex” - wykonawca wy³oniony drog¹ przetargu -

zdj¹³ ju¿ star¹ dachówkê i pokrywa dach now¹.
Elewacja frontowa budynku przygotowana jest ju¿ do malowania. Na
podobnym etapie s¹ prace od strony lapidarium.
Przebieg robót zapowiada terminowe oddanie inwestycji - remont
Zamku Piastowskiego ma byæ zakoñczony jeszcze w tym roku.

W wyniku interwencji s³u¿b miejskich Dolnoœl¹ski Zarz¹d Melioracji
Urz¹dzeñ Wodnych w Legnicy, jako w³aœciciel rzeki, dokona³ konserwacji i udro¿nienia kana³u koryta rzeki Skory na wysokoœci Parku

Œródmiejskiego do ul. Z³otoryjskiej. Rzeka na tym odcinku by³a bardzo
mocna zwê¿ona, co stwarza³o zagro¿enie powodziowe, czêsto te¿
wody Skory podmywa³y okoliczne ogrody.

Zieleni i klombów w mieœcie nigdy doœæ. Kilka dni temu zakoñczono
prace przy nasadzaniu dwóch niewykorzystanych dot¹d terenów, idealnie
nadaj¹cych siê na klomby - wysepka przy ulicach Lubiñska-Przelot
i przy ulicy Szpitalnej. Budowa terenów zielonych obejmowa³a

g³ównie nasadzenia roœlinami ró¿nego gatunku wed³ug ustalonego
projektu. Dziœ klomby mo¿e nie wygl¹daj¹ imponuj¹co, ale ju¿
wiosn¹, kiedy roœliny nieco siê rozrosn¹ miejsca te z pewnoœci¹ bêd¹
wygl¹da³y efektownie.
eg

4

GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/685

W 90 rocznicê
Byæ patriot¹ to byæ narodowi u¿ytecznym.
Stanis³aw Staszic
Œwiêtujemy dziœ 90 rocznicê powrotu Polski na mapy œwiata. Maj¹c
œwiadomoœæ obowi¹zku podtrzymywania i rozwoju postaw patriotycznych oraz pielêgnowania szacunku wobec wielkiego dziedzictwa
naszych ojców, spotykamy siê rokrocznie przy obelisku oddaj¹c czeœæ,
tym którzy o nasz¹ wolnoœæ walczyli.
11 listopada przy obelisku na ul. Chmielnej, jak co roku odby³y siê
uroczystoœci zwi¹zane z odzyskaniem przez nasz kraj niepodleg³oœci.
W³adze samorz¹dowe miasta i gminy, kombatanci, Sybiracy i mieszkañcy
Chojnowa sk³adaj¹c kwiaty pod pomnikiem w symboliczny sposób
oddali czeœæ walcz¹cym o nasz¹ wolnoœæ i podziêkowali im wszystkim za przelan¹ krew.

To zaszczytne odznaczenie otrzyma³ ks. pra³at W³adys³aw Bystrek
oraz wieloletnie, aktywne dzia³aczki zwi¹zku: Genowefa Czarna,
Kazimiera Stanecka i Danuta Uziêb³o.
Przyznano tak¿e dwie odznaki Honorowego Sybiraka. Kolejny raz
tego dnia udekorowano ks. pra³ata W³adys³awa Bystrka i ks.
Krzysztofa Bojko - duchowego opiekuna sybiraków i kresowian.
Chojnowscy kombatanci - zrzeszeni w kole miejskim i gminnym
otrzymali tego dnia Krzy¿ Pami¹tkowy “Czyn frontowy I i II Armii WP”.
Wœród wyró¿nionych podporuczników znaleŸli siê: Zygmunt Graban,
Bronis³aw Kucaj, Bogus³aw Maæka³a, Zenon Predkiel, W³adys³aw
Szachowski, Bronis³aw T³uœciak, W³adys³aw Szparaga, Weronika
Witków, Franciszek Rombalski, Roman Solecki, Stefan Król.

- Dzisiejsza Polska jest krajem wolnym – powiedzia³ w krótkim
przemówieniu burmistrz Jan Serkies.- Krajem, który jest cz³onkiem
Unii Europejskiej i NATO. Musimy zadbaæ o to, aby w przysz³oœci nasi
nastêpcy mogli byæ równie dumni z nas jak my jesteœmy dumni z naszych
przodków. ¯yczê zatem nam wszystkim zgody narodowej, dobrych
rz¹dów, spokoju i m¹droœci, które pomog¹ nam w budowie silnej
i wielkiej Polski.
Ulic¹ Chmieln¹, przez rynek poczty sztandarowe, kombatanci, w³adze
miasta i gminy oraz mieszkañcy przeszli do koœcio³a pw. œw. ap. Piotra
i Paw³a. W œwi¹tyni odby³a siê Msza œw. w intencji Ojczyzny
i poleg³ych w walce o jej suwerennoœæ.
Tu¿ po Mszy œw. w MOKSiR odby³a siê okolicznoœciowa akademia
przygotowana przez chojnowski chór Skoranta i Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji.
Spektakl s³owno-muzyczny poprzedzi³y dekoracje zas³u¿onych kombatantów i Sybiraków.
- Tegorocznej rocznicy 90.lecia odzyskania niepodleg³oœci towarzyszy
jeszcze jedna - 80 rocznica utworzenia Zwi¹zku Sybiraków - wyjaœni³ prowadz¹cy uroczystoœæ Stanis³aw Horodecki - Reaktywowany 20 lat temu
zwi¹zek od pocz¹tku kultywuje najlepsze tradycje Rzeczypospolitej, przekazuj¹c m³odszemu pokoleniu historiê ojców walcz¹cych o wolnoœæ Polski.
Oba jubileusze by³y okazj¹ do wyró¿nienia tych, którzy w ró¿ny
sposób, w ró¿nym okresie dali poznaæ siê jako patrioci i oddani synowie swojego kraju.
Po raz pierwszy chojnowski Zwi¹zek Sybiraków przyzna³ medal Pro
Memoria - polskie odznaczenie cywilne przyznawane za zas³ugi
w utrwalaniu pamiêci o ludziach i czynach w walce o niepodleg³oœæ
Polski podczas II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu.
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Koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu chojnowskiego chóru
przeplata³o s³owno-wizualne widowisko przygotowane przez grupê
teatraln¹ Antrakt.
Kilkudziesiêciominutowy spektakl nawi¹zywa³ do wydarzeñ sprzed
lat, daj¹c namiastkê emocji i atmosfery towarzysz¹cych ówczesnym
Polakom. Ten klimat przeniós³ siê póŸniej do kawiarenki, gdzie uczestnicy
uroczystoœci wymieniali siê wspomnieniami i wra¿eniami z tegorocznych
obchodów.
***************
6 listopada w Sali Edukacyjnej MBP
uroczystoœci zainaugurowa³o Spo³eczne Ognisko Muzyczne daj¹c
tradycyjny koncert z okazji Dnia
Niepodleg³oœci. M³odzi muzycy,
szkol¹cy dopiero swój artystyczny
warsztat, w ten sposób uhonorowali
walcz¹cych o ich spokojn¹ przysz³oœæ. Melodie znanych kompozytorów w wykonaniu chojnowian
by³y form¹ podziêkowania i uczczenia pamiêci przodków.
eg
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150 lat Pani Michalino!
Gotowa³am obiad dla rodziny. To by³ wyj¹tkowy dzieñ, bo nie zawsze
by³o z czego uszykowaæ posi³ek. Nagle huk wystrza³u oderwa³ mnie od
pracy. Tu¿ ko³o mnie przelecia³a kula. Przera¿enie i jedna myœl
– uciekaæ jak najdalej…
Te wydarzenia wci¹¿ s¹ ¿ywe i przywo³uj¹
tragizm okresu wojny. Trudno siê dziwiæ.
Michalina Kmiciewicz, która niedawno obchodzi³a swoje setne urodziny, prze¿y³a dwie
wojny œwiatowe. W jej wspomnieniach
wci¹¿ tak¿e ¿yje ukochany Lwów.
Do Chojnowa przyjecha³a, kiedy mia³a 33
lata. Wspólnie z rodzin¹ - mê¿em i dwiema
córkami zasiedli³a mieszkanie przy ulicy
Legnickiej.
- Wszystko wówczas by³o tu zrujnowane. Zagospodarowaliœmy kuchniê i poma³u próbowaliœmy urz¹dziæ dom w nowej Polsce.
Wspomnienia z tamtego okresu, to w³aœnie
pierwsze wra¿enia po przyjeŸdzie na ziemie
odzyskane i zaprzyjaŸniona Niemka, któr¹
podobnie jak m³od¹ Michalinê wczeœniej, po
krótkim czasie znajomoœci wywo¿ono poci¹giem w nieznane.
- Wszyscy dziwili siê, ¿e przysz³am na stacjê
po¿egnaæ s¹siadkê. Mówili, ¿e przecie¿ to
Niemka, nie mo¿na siê litowaæ. Dla mnie to
by³a kobieta i matka, tak jak ja zatroskana o
los najbli¿szych.
W Chojnowie pani Michalina znalaz³a spokój
i stabilizacjê. M¹¿ zatrudni³ siê w zak³adach
remonotowo-budowlanych, córki kontynuowa³y edukacjê, a ona zajmowa³a siê domem.

Czas mija³, na œwiecie pojawi³y siê wnuki,
potem prawnuki i dziœ to oni wszyscy troszcz¹
siê o ukochan¹ mamê, babciê i prababciê.
Uroczystoœci setnych urodzin trwa³y kilka dni.
Przez dom Pani Michaliny przewinêli siê
liczni goœcie. Byli naturalnie najbli¿si, dalsza
rodzina, znajomi dzieci, z gratulacjami i ¿yczeniami przyby³y te¿ w³adze miasta i pracownicy ZUS. Dostojn¹ jubilatkê „zasypano”
kwiatami, serdecznymi ¿yczeniami, uœciskami i poca³unkami. Wydaje siê, ¿e to nie tylko
zas³uga sêdziwego wieku, na tak¹ ¿yczliwoœæ trzeba po prostu sobie zapracowaæ.
- Mama zawsze by³a serdeczna dla innych,
pomocna i wra¿liwa na ludzk¹ krzywdê wyjaœniaj¹ córki. - Do teraz z reszt¹ czêsto myœli
nie o sobie a o innych.
Dziœ Pani Michalinie przyjemnoœæ sprawiaj¹
s³odycze i dobra kawa. Rozrywk¹ jest telewizja. Lubi ogl¹daæ wiadomoœci i programy
historyczne. Jej marzeniem jest powrót do
Lwowa. Póki co czasami przegl¹da album
z kolorowymi fotosami, obcych ju¿, lwowskich arterii, nowoczesnych obiektów i pomników upamiêtniaj¹cych wydarzenia z jej lat
m³odoœci.

- Dzisiaj nikt nie docenia spokoju, pokoju
i stabilizacji. Ludzie goni¹ nie wiadomo za
czym, gubi¹c po drodze wartoœci, tradycje
i szacunek. To przykre, ja na szczêœcie ¿y³am
i ¿yjê wœród nieco innych ludzi.
I pewnie d³ugo jeszcze cieszyæ siê bêdzie,
z wzajemnoœci¹, towarzystwem najbli¿szych.
Babka Pani Michaliny do¿y³a bowiem 105 lat,
a jak wiadomo kolejne pokolenia ¿yj¹ d³u¿ej.
150 lat zatem Pani Michalino w zdrowiu,
radoœci i gronie kochaj¹cej rodziny.
eg

Wieœci z Przedszkola Nr 3
“Obiecujê chodziæ do przedszkola,
Obiecujê uœmiechaæ siê dooko³a,
Obiecujê wszystko zjadaæ ze smakiem,
Obiecujê byæ dzielnym przedszkolakiem.”
tymi s³owami rozpoczê³o siê pasowanie na przedszkolaka. Od tej chwili
dzieci z grupy “Biedroni” s¹ prawdziwymi obywatelami spo³ecznoœci
przedszkolnej. Ca³a uroczystoœæ mia³a miejsce 5.11.br. w naszej placówce.
A by³o tak: do naszej sali wjecha³ poci¹æ stworzony przez maluszków
przy piosence granej na instrumentach perkusyjnych. Przyby³ym goœciom przedstawi³y program artystyczny - by³y wiersze, piosenki,
tañce. Dzieci by³y bardzo przejête widz¹c swoich bliskich. Swoj¹
spontaniczn¹ reakcjê dawa³y wyraz radoœci i dumy.
Kiedy jednak nadszed³ ten najwa¿niejszy moment potrafi³y stan¹æ na
wysokoœci zadania, zdyscyplinowane i skupione czeka³y na tê
najwa¿niejsz¹ chwilê. Pani dyrektor Iwona Faluta-Borys ogromnym
“Zaczarowanym o³ówkiem” i s³owami “ pasujê Ciê na przedszkolaka”
dokona³a aktu pasowania.
Obfotografowane, nagrodzone brawami przez rodziców, dziadków,
rodzeñstwo przyjê³y skromne upominki i gratulacje od swoich
starszych kolegów.
Piêcioletni Kacper Latkiewicz powita³ m³odszych kolegów wierszem
napisanym specjalnie na tê okazjê.
Po czêœci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty podwieczorek. Wspólne biesiadowanie da³o mo¿liwoœæ wzmocnienia
rodzinnych wiêzi, nawi¹zania bli¿szych kontaktów miêdzy rodzicami
a personelem przedszkolnym. Stworzy³a siê atmosfera przyjaŸni,
radoœci i wzajemnego zaufania.
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W tym miejscu chcia³yœmy podziêkowaæ p. Dorocie Krasoci i p. E. Sujód
- za pomoc w przygotowaniu uroczystoœci od strony artystycznej.
Wdziêczne jesteœmy rodzicom za hojnoœæ i pomoc w zorganizowaniu
przyjêcia integracyjnego.
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Dla mieszkañców i wnuka
500 elementów w 500 godzin – to efekt pó³rocznej pracy Jerzego
Sobczaka, który w czerwcu tego roku, w chojnowskim muzeum zainstalowa³ now¹ makietê siedemnastowiecznego Chojnowa.
O tym niecodziennym projekcie rozmawialiœmy z panem Jurkiem na
pocz¹tku roku. Mówi³ wówczas, ¿e z pewnymi obawami zabiera siê za
to przedsiêwziêcie, dziœ jednak rozpiera go duma. W zamierzonym czasie
uda³o siê zrealizowaæ ca³¹ koncepcjê a nieocenion¹ korzyœci¹ okaza³a
siê nabyta podczas pracy wiedza o dziejach grodu nad Skor¹.
- Tego typu projekt wymaga nie tylko zrêcznych d³oni, cierpliwoœci i czasu - opowiada
p. Jerzy. - To tak¿e koniecznoœæ przeœledzenia wielu ksi¹g, dokumentów czy nawet spisanych legend. Przy tej pracy dozna³em tak
wielu emocji, ¿e zawsze z ogromnym sentymentem bêdê wspomina³ tych kilka miesiêcy.
Chojnów ma szalenie ciekaw¹ przesz³oœæ, nie
dziwi zatem fakt, ¿e poznaj¹c j¹ mia³em
nieodparte pragnienie przenieœæ siê fizycznie
na te uliczki, zajrzeæ przez okna niewielkich
kamieniczek, wejœæ na teren kompleksu klasztornego czy stan¹æ u wrót grodu przed jedn¹
z majestatycznych bram.
W tym siedemnastowiecznym mieœcie mo¿na
odnaleŸæ obecne i przysz³e ulice lub dziewicze tereny, na których po kilku wiekach
stanie np. osiedle wielorodzinnych betonowych bloków. Zabawa w identyfikacjê miejsc
i obiektów wci¹ga, ciekawi tak¿e geneza
poszczególnych budynków.

Odizolowane pomieszczenie na pó³ roku
wy³¹czone by³o z „u¿ytecznoœci publicznej”
– nikt z rodziny nie móg³ tu wchodziæ w trakcie prac. Wyj¹tkiem by³ wnuk, który mia³
specjalne przywileje, jemu bowiem autor prywatnie dedykowa³ swoje dzie³o.
- Na koœcielnej wie¿y, na tarczy zegara widnieje godzina narodzin mojego wnuka - to
taki dziadkowy pomys³ na uwiecznienie
wa¿nego dla mnie wydarzenia.

Najtrudniejsze by³o okreœlenie skali - Ÿród³a
nie podawa³y dok³adnych proporcji miêdzy
budowlami. Pan Jerzy jako wyznacznik
przyj¹³ koœció³ pw. Piotra i Paw³a i do niego
dostosowywa³ kolejne obiekty. Œwi¹tynia
by³a tak¿e jednym z najtrudniejszych elementów makiety. Zajê³a najwiêcej czasu, wymaga³a najwiêkszej precyzji, ale dziêki temu jest
najwierniej skopiowanym modelem.
Makieta powstawa³a w niewielkim pokoju,
niewielkiego mieszkania pana Jerzego.

Pierwszym krytykiem powstaj¹cych modeli
by³a ¿ona pana Jerzego. To pod jej wp³ywem
modelarz nanosi³ drobne poprawki, g³ównie
estetyczne. Przy monta¿u makiety asystowa³
dziadkowi Alan. Wyczuwaj¹c powagê chwili
z uwag¹ przygl¹da³ siê pracy, a nie przeszkadzaj¹c, pomaga³. Œmia³o mo¿na zatem
powiedzieæ, ¿e nowa makieta jest zespo³owym dzie³em rodziny Sobczaków.
- Kiedy podejmowa³em siê tego zadania nie
ukrywam, ¿e czu³em lekkie przera¿enie. Dziœ

“Blitzbesuch” - szybka wizyta
W dniach 07-08.10.2008 przyby³ do Chojnowa z b³yskawiczn¹ wizyt¹ burmistrz naszego partnerskiego miasta
Egelsbach. Rudi Moritz i Klaus Bergerhausen przybyli do
Chojnowa wieczorem. W naszym mieœcie zostali podjêci
kolacj¹ przez Burmistrza Jana Serkiesa i Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Jana Skowroñskiego. W sobotê w po³udnie
udali siê w drogê powrotn¹ do Egelsbach. Co by³o przyczyn¹
tej, tak krótkiej wizyty? W Egelsbach mieszka rodzina,
która prowadzi kawiarenkê z lodami. Poniewa¿ o tej porze
roku chêtnych na lody jest niewielu, rodzina jest w doœæ
trudnej sytuacji. ¯eby im pomóc Burmistrz Rudi Moritz
z koleg¹ postanowili przyjechaæ do Chojnowa, w Z³otoryi
kupiæ taniej wiêksz¹ iloœæ bombek choinkowych i daæ je do
sprzedania tej w³aœnie rodzinie. Mar¿a uzyskana ze sprzeda¿y
ma byæ dla tej rodziny wsparciem finansowym.
Czyn Rudiego Moritza wprawi³ nas w zdumienie. Burmistrz
miasta, które ma serce w swoim herbie, okaza³ wielkie serce
wobec swoich bliŸnich. Czy wielu by³oby na to staæ?
ek
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œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e to jedna z najciekawszych rzeczy jakimi dotychczas zajmowa³em siê modelarsko. Cieszê siê, ¿e pozostawiam po sobie œlad, licz¹c, ¿e w ten sposób
zainteresujê m³odzie¿ zarówno histori¹ naszego
miasta jak i modelarstwem.
Poprzednia kartonowa rekonstrukcja miasta
by³a zdecydowanie ubo¿sza od obecnej. Po
trzydziestu latach „wystawiania siê na widok
publiczny” straci³a tak¿e na kolorystyce, a co
za tym idzie i atrakcyjnoœci. Warto wiêc
odwiedziæ muzeum i przekonaæ siê jak
ciekawie wygl¹da³ siedemnastowieczny
Chojnów.
eg

Kronika towarzyska
YZ

YZ

Annie i Czes³awowi Owsianickim
z okazji piêknego jubileuszu Z³otych
Godów serdeczne ¿yczenia szczêœcia,
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
na dalsze lata wspólnego ¿ycia sk³adaj¹
Basia, Bogdan, Ewa i Ula Mras.

Spe³nienia marzeñ najskrytszych…,
niech bêd¹ realne i jasne
Marzenia spe³niaj¹ siê czêsto
Niech spe³ni¹ siê te¿ Twoje w³asne
Wszystkiego naj, naj… z okazji imienin
Barbarze Piechowicz ¿ycz¹ przyjaciele
z Maczka.

YZ
Aby s³oñce Wam œwieci³o
Ksiê¿yc da³ spokojn¹ noc
Aby wszystko siê spe³ni³o
W ¿yciu brak³o trosk.
Wszelkiej pomyœlnoœci - zdrowia, szczêœcia, powodzenia w ¿yciu zawodowym
i prywatnym – Basi Mras, Basi Kucie
i Basi Szefer ¿ycz¹ wspó³pracownicy.

YZ

Przyjació³ macie wielu, wszyscy Was kochaj¹
W imieniny Wasze sto lat zaœpiewaj¹
Beczka piwa, wina i gorza³ki wiele
Razem wypijemy jako przyjaciele.
Naszym Basieñkom - Landzberg i Mras
wszystkiego najlepszego z okazji imienin
¿ycz¹ przyjaciele ze Stowarzyszenia
Miast Partnerskich.
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EGIPT- kraj piêkny
w swej brzydocie
³oœliwy uœmiech na twarzy pilotów ubranych w elegancko
wyprasowane garnitury i ciemne okulary - dodaj¹ce im splendoru, k³óci siê delikatnie z atmosfer¹ miêdzynarodowego terminalu lotniska w Kairze. Posadzka czyszczona o godzinie pi¹tej rano
wywo³uje równie¿ uœmiech na naszych zmêczonych twarzach.
Zadziwiaj¹cy jest sposób czyszczenia posadzki - wylewa siê nañ wodê
z du¿ych wiader, a nastêpnie szoruje du¿ymi mopami. Efekt w zasadzie jest
podobny do stanu przed sprz¹taniem. Bród pozostaje, ale coœ siê zmieni³o ktoœ zarobi³ pieni¹dze, wykona³ pracê, a bród zmieni³ miejsce po³o¿enia. To
nasza pierwsza godzina spêdzona w Egipcie…
Kair jest olbrzymi. Miasto ¿yje w dzieñ, ¿yje te¿ noc¹. Nie widzi siê
ró¿nicy pomiêdzy poszczególnymi porami dnia. Ruch samochodowy
taki sam, przechodniów na ulicach tyle samo, sklepy otwarte, a w nich
uci¹¿liwi naganiacze, zapraszaj¹cy na zakupy. Jedyna zauwa¿alna
ró¿nica, to brak s³oñca. Zasz³o ju¿ za horyzont. Chocia¿ ta ró¿nica tak
naprawdê nie do koñca jest oczywista. W dzieñ s³oñce równie¿
schowane jest za gêst¹ chmur¹ smogu.
Znakomitym rozwi¹zaniem dla turystów z chudszym portfelem jest
sprawnie dzia³aj¹cy system noclegowy - o podobnej zasadzie funkcjonowania w ka¿dym kraju Bliskiego Wschodu. Hotele, o których
mowa nie s¹ sklasyfikowane w ¿adnej ze skal. Niemniej s¹ przez nas bardzo po¿¹dane. Po prostu s¹ tanie. Mo¿na przenocowaæ na dachu za oko³o
2-3 $. Za miejsce w pokoju trzyosobowym trzeba zap³aciæ od 7 do 10$. To
naprawdê niewiele jak na stolicê. Tanie hotele po³o¿one s¹ na ogó³ w sporej
liczbie w jednej dzielnicy lub przy jednej ulicy. I co ciekawe, zawsze do
centrum jest bardzo blisko. Nie trzeba wiêc przemieszczaæ siê ¿adnymi
œrodkami transportu, chyba ¿e z ciekawoœci, by upewniæ siê czy rzeczywiœcie kobiety maj¹ osobne wagony metra, czy tylko tak napisane jest w przewodnikach… Oczywiœcie sprawdzamy to…
Jedno z najwiêkszych prze¿yæ zwi¹zanych z pobytem w Egipcie
wi¹¿e siê z nocnym wejœciem na Górê Synaj. Opuszczamy Kair rano,
by po ca³odziennej podró¿y autobusem oko³o 22.00 dotrzeæ do miasta
Œwiêta Katarzyna, po drodze przeje¿d¿aj¹c miêdzy innymi przez
Kana³ Sueski i wzd³u¿ Zatoki Akaba. Po drodze bardzo czêsto napotykamy patrole policji, uzbrojone w broñ maszynow¹. Prawie wszyscy
stra¿nicy s¹ znajomymi naszych kierowców. Uœmiechy, pozdrowienia
wymieniane nawzajem, wspólny papieros i jedziemy dalej. A¿ do
nastêpnego patrolu gdzie procedura siê powtarza. Na górê Moj¿esza
wyruszamy oko³o 22.30 po uprzednim uiszczeniu op³aty za wejœcie
i otrzymawszy przewodnika. Najchêtniej poszlibyœmy sami. Nie
mamy wyboru… Dostajemy marudnego, na³ogowego palacza, który
id¹c kilka metrów przed nami, okadza nas dymem papierosowym.
Mimo, ¿e samo podejœcie na górê nie jest wymagaj¹ce, to póŸna godzina
i ciê¿ki plecak znacz¹co je uprzykrzaj¹. Na szczycie jesteœmy oko³o
1.30 w nocy. W koñcu rozstajemy siê z naszym przewodnikiem.
Jesteœmy pierwszymi pielgrzymami na górze. Jeszcze tylko plussz pod
jêzyk i uk³adamy siê do snu. Zasypiamy natychmiast. Z up³ywem
godzin budz¹ nas wchodz¹ce na górê kolejne grupy p¹tników. A ca³e
to zamieszanie po to, by rano podziwiaæ majestatyczny wschód
s³oñca. O samej górze nie bêdê siê rozpisywa³, gdy¿ nie bêdzie zbytnio odkrywczym i pouczaj¹cym fakt, ¿e w³aœnie na górze Synaj,
Moj¿esz otrzyma³ od Pana Dekalog.
Egipcjanie s¹ zawsze skorzy do pomocy. Zawsze wska¿¹ drogê,
a nawet osobiœcie zaprowadz¹ do punktu docelowego - po drodze
bêd¹ opowiadaæ jak ¿yje siê w Egipcie. Bêd¹ dumni, ¿e mog¹ siê
pochwaliæ swoj¹ zacn¹ histori¹… Szybko jednak zdajemy sobie
sprawê, ¿e na koniec wyci¹gn¹ rêkê po bakszysz (ja³mu¿nê).
Niektórzy bardziej dyskretni powiedz¹, byœmy dali tyle, ile serce nam
podpowiada - oby jednak nie za ma³o. Inni, bardziej wprawieni
w obs³ugê ruchu turystycznego - mo¿e z tego ¿yj¹ - za¿ycz¹ sobie
sporej gotówki w dolarach lub miejscowych funtach, precyzyjnie
przeliczonych wedle kursu dnia. Po kilku niezrêcznych sytuacjach, nie
chc¹c naraziæ siê na dodatkowe koszta, staraliœmy siê radziæ sobie
w miarê mo¿liwoœci sami - dok³adniej studiowaæ mapy i wnikliwiej
czytaæ przewodniki.

Z
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Egipt to kraj piêkny w swej brzydocie. Niemal ca³¹ jego powierzchniê
pokrywaj¹ pustynie. Piach, piach, piach… gor¹cy, ¿ar, ¿ar, przez
który ma siê problemy z oddychaniem. Przez który poch³ania siê dziennie hektolitry wody, a z toalety korzysta siê raz dziennie - rano.
No i góry na pó³wyspie Synaj, po których mo¿na wêdrowaæ jedynie
w nocy, ewentualnie do godziny 10 przed po³udniem. Ten kraj nie wie
co to znaczy soczysta zieleñ i piêkne lasy. Nie wie co to rzeki. Wie
natomiast co to prawdziwy upa³. Nie wspomnia³em o wszechobecnych wysypiskach œmieci. Znajduj¹ siê praktycznie wszêdzie, w centrach miast, na obrze¿ach, przy piramidach, na pla¿ach. I to chyba
najbardziej boli. W Egipcie panuje przekonanie czy mo¿e raczej zasada,
¿e to co za moim p³otem nie nale¿y ju¿ do mnie, a wiêc jest niczyje.
Zazwyczaj miejsca „niczyje” s¹ publicznymi sk³adowiskami œmieci.
Piêkny jest Egipt w swej brzydocie i pewnie taki pozostanie, bo czy
mo¿na zmieniæ naturê ludzk¹, która zupe³nie inna ni¿ ta europejska
równie¿ fascynuje i przyci¹ga?
Maciej Dziuba

Spó³dzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna
w Budziwojowie o g ³ a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr
1 po³o¿onego w budynku mieszkalnym w miejscowoœci Budziwojów 11, na
dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 57/5 o pow. 0,0529 ha, dla
której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr. 35815.
“Lokal mieszkalny znajduje siê na parterze w budynku 2 kondygnacyjnym
i sk³ada siê z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki i wc o pow. 65,30m2.
Udzia³ 28/100 w czêœciach wspólnoty budynku i w³asnoœci gruntu. KW lokalu nr 35817.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Cena wywo³awcza - 48.000 ,- z³
Wadium
- 4.800,- z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 03.12.2008r. o godz. 12.00 w biurze Spó³dzielni
Budziwojów Nr 22B/1. Wadium /w pieni¹dzu/ nale¿y wp³aciæ na konto
spó³dzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Budziwojowie NR
70864400000000299020000010 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie do dnia
02.12.2008 r.
Warunki uczestnictwa w przetargu okreœla specyfikacja istotnych warunków
przetargu. Specyfikacje istotnych warunków przetargu w cenie 10 z³ nale¿y
zakupiæ w siedzibie Spó³dzielni. Lokal mieszkalnym mo¿na ogl¹daæ w dniach od
21.11-02.12.2008 r. w godz. 9.00-13.00.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyn. Informacje dotycz¹ce przetargu udzielane bêd¹ w biurze Spó³dzielni
Budziwojów 22B/1, 59-2255 Chojnów, tel. 0768188428.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/685

Z angielskim za pan brat
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie od
1 wrzeœnia 2008 do 28 lutego 2009r. jest realizowany projekt “Pizza is
the best” Programu English Teaching finansowany przez Polsko Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci, której krajowym koordynatorem
jest Nidzicka Fundacja “NIDA”. Wniosek zosta³ opracowany przez p.
Justynê Piróg. Œrodki finansowe uzyskane przez szko³ê na realizacjê
projektu wynosz¹ 11184,00 z³.
W projekcie uczestnicz¹ szko³y podstawowe z W³och, Bu³garii, Szko³a
Podstawowa z Okmian oraz Szko³a Podstawowa nr 3 w Chojnowie.
Celem projektu jest pog³êbienie znajomoœci j. angielskiego wœród
uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zostanie m.in. przeprowadzony interaktywny kurs angielskiego dla uczniów, zostan¹ równie¿
zorganizowane warsztaty jêzykowe, szereg konkursów do tematyki
projektu, planowane jest wystawienie anglojêzycznego przedstawienia
teatralnego dla przedszkolaków. Uzyskane wsparcie finansowe pozwoli
na zakup materia³ów dydaktycznych potrzebnych do nauki angielskiego,
planowane jest za³o¿enie biblioteczki i filmoteki anglojêzycznej.
Praca nad projektem to nie tylko nauka angielskiego, lecz tak¿e promocja zdrowia i zdrowego od¿ywiania. Nieco ironiczny tytu³ projektu

„Pizza is the best” ma na celu uœwiadomienie uczniom jak istotn¹ rolê
w naszym ¿yciu odgrywa zdrowy styl ¿ycia i czy pizza jest naprawdê
„the best”?
Justyna Piróg

Historycznie i patriotycznie
Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci 07.11.08 w Szkole Podstawowej nr 4
w Chojnowie uczniowie nale¿¹cy do kó³ka historycznego, przedstawili
inscenizacjê pt. „Droga Polaków do wolnoœci”. Uczniowie ubrani
w historyczne kostiumy (wypo¿yczone z teatru legnickiego) odtworzyli
najwa¿niejsze wydarzenia i postaci walcz¹ce o niepodleg³oœæ. Starali
siê przybli¿yæ swoim m³odszym kole¿ankom i kolegom zawi³e losy
narodu polskiego w okresie zaborów.
Coroczne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci sta³y siê tradycj¹ tej szko³y.

W tym roku dodatkowo klasy pi¹te wziê³y udzia³ w konkursie pieœni
patriotycznej. Ró¿norodne stroje, ciekawe rekwizyty, dobre wykonanie pieœni urozmaici³y obchody tego œwiêta.
Wyró¿niaj¹cym siê klasom wicedyrektor mgr Beata Miler-Kornicka
wrêczy³a pami¹tkowe dyplomy oraz s³odycze.
Fundatorami s³odyczy byli kierownicy sklepów: p. Ewa Chorap,
p. Tadeusz Wolski, p. Jan Kureñ.
Serdecznie im dziêkuj¹ dyrekcja oraz opiekunka kó³ka historycznego
mgr Ma³gorzata Cieœla.

Fuzja rozrywki

Listy do Redakcji
Chcia³bym opisaæ krótko nieprzyjemn¹ przygodê, która
spotka³a mnie w dniu 16 paŸdziernika br. w Przychodni
Rejonowej w Chojnowie
przy ul. Legnickiej.
Chcia³em siê zarejestrowaæ
do lekarza, przyszed³em rano
o 4:30. By³em pierwszy w kolejce, jednak otrzyma³em numer trzeci. Nie rozumiem
jak to siê dzieje, ¿e pierwsza
osoba w kolejce zamiast numer 1 otrzymuje nr 3.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Najdziñski

Po d³ugiej przerwie kawiarnia “Jubilatka” zorganizowa³a wieczorek muzyczny.
G³ównym bohaterem tej sobotniej nocy by³ boles³awiecki 59-700.
W zespole tym, wiod¹ prym, chojnowscy muzycy:
gitarzysta Dariusz Sobañski i Ireneusz Matys-gitara
basowa. Styl muzyczny tej grupy zalicza siê do fussion-jazz.
Do ³atwych on nie nale¿y, skierowany jest g³ównie
do ambitniejszych gustów. A tak¹ muzykê nale¿y
s³uchaæ w skupieniu s¹cz¹c powoli drinka lub piwo.
Trudno jest te¿ zape³niæ takim repertuarem parkiet,
ale co najwa¿niejsze, nie wieje nud¹. Gdy siê zachowa estetykê profesjonalizmu w aran¿acjach
utworów to czas mija niepostrze¿enie.
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Podczas imprezy, sala by³a zape³niona do ostatniego
miejsca. Ciekawe czy jeszcze w tym roku dojdzie do
powtórki z rozrywki?
pm
fot. b.m.
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Chojnowianka w Oxfordzie
Tym razem nie bêdzie o ¿yciu Polaków za morzem ani o tym, czy
kurs funta wp³ynie na decyzje o masowych powrotach rodaków do
ojczyzny.
Chcia³abym opowiedzieæ, jak spêdzi³am wspania³e dwa tygodnie
ucz¹c siê jêzyka angielskiego oraz metodyki nauczania tego jêzyka
w Oxford House College.
Uczestnictwo w dwutygodniowym kursie by³oby dla mnie oczywiœcie
nieosi¹galne, gdyby nie grant otrzymany od Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji w ramach programu Comenius Uczenie Siê Przez
Ca³e ¯ycie.
W zajêciach, oprócz mnie, uczestniczy³o 9 nauczycieli z ca³ej Europy
(Bu³garia, Francja, Hiszpania, Niemcy, S³owacja, Turcja). By³a to
doskona³a lekcja jêzyka – wszyscy porozumiewaliœmy siê oczywiœcie
wy³¹cznie po angielsku, mieszkaliœmy w angielskich rodzinach,
jêzykiem wyk³adowym by³ równie¿ angielski. Korzyœci wyniesione
z takiej „k¹pieli jêzykowej” s¹ nie do przecenienia. Rozumie to ka¿dy,
kto uczy³ siê jêzyka obcego w szkole i próbowa³ wykorzystaæ swoje
umiejêtnoœci w „naturalnym œrodowisku”.
Wspania³ym doœwiadczeniem by³ te¿ kontakt z oxfordzkimi wyk³adowcami. Ci niezwykle otwarci, bezpoœredni, ale jednoczeœnie bardzo
kompetentni i wszechstronni ludzie zburzyli w naszych g³owach
wszelkie stereotypy o napuszonych, sztywnych i nudnych Anglikach.
Starali siê pokazaæ nam, jak ciekawe mo¿e byæ nauczanie jêzyka, jak
zainteresowaæ uczniów, jak nie „zakatowaæ” ich nudn¹ gramatyk¹ czy
wkuwaniem na pamiêæ bezu¿ytecznych s³ówek. Mam nadziejê, ¿e uda
mi siê przenieœæ na polski grunt niektóre pomys³y.
Praca w wielonarodowej grupie stanowi³a równie¿ swoist¹ lekcjê.
Uczyliœmy siê wzajemnego szacunku, tolerancji, maj¹c jednoczeœnie
szansê dowiedzieæ siê wielu ciekawych rzeczy o ¿yciu w krajach naszych
kolegów „z ³awki”. Bardzo bym chcia³a, ¿eby tak¹ sposobnoœæ mieli
nasi uczniowie. Wtedy na pewno ¿adnemu z nich nie przysz³oby do
g³owy wyœmiewaæ siê z kogoœ z powodu obcego pochodzenia, odmiennego wygl¹du czy wyznawania innej religii.
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Uda³o mi siê te¿ zwiedziæ Londyn, Cambridge, wyspê Wight oraz sam Oxford.
Dzielê siê wspomnieniami nie tylko dlatego, ¿eby siê pochwaliæ, ale
po to, by zachêciæ innych do korzystania z mo¿liwoœci, jakie stwarza
nam Unia Europejska. Grant z programu Uczenie Siê Przez Ca³e
¯ycie mo¿e otrzymaæ ka¿dy. Wystarczy wype³niæ wniosek, w³aœciwie
uzasadniæ chêæ uczestnictwa w danym szkoleniu i wys³aæ go w wyznaczonym terminie. Wa¿na te¿ jest przychylnoœæ dyrekcji, bo to
dyrektor pisze rekomendacjê uczestnikowi i udziela mu urlopu. Za tê
przychylnoœæ dziêkujê mojej pani dyrektor, wierz¹c, ¿e ka¿dy
zwierzchnik jest œwiadomy, jak wa¿ne jest mieæ dobrze wykszta³con¹
kadrê. I to w zasadzie wszystko. Aha, trzeba jeszcze mieæ bardzo
wyrozumia³ego wspó³ma³¿onka.
Szczerze polecam wszystkim zapoznanie siê z mo¿liwoœciami, jakie
daj¹ nam programy unijne. Uczenie siê z Comeniusem to prawdziwa
przyjemnoœæ, radoœæ odkrywania nowych horyzontów i wielkie
korzyœci intelektualne.
Magdalena Czapska
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Z notatnika

dy¿urnego

Nieletni zatrzymany
10 paŸdziernika mieszkanka Chojnowa powiadomi³a
komisariat Policji, ¿e poprzedniego dnia zosta³a na
ulicy zaatakowana i poturbowana. Sprawca wywróci³
j¹ na chodnik i usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y torby
z zawartoœci¹ zniczy i pieniêdzy o ³¹cznej wartoœci
70 z³. Zamierzonego celu nie osi¹gn¹³ z uwagi na
opór pokrzywdzonej, która mimo to dozna³a z³amania
obojczyka, zwichniêcia ³okcia oraz rozciêcia skóry
na lewej rêce. W wyniku podjêtych czynnoœci przez
funkcjonariuszy Referatu Kryminalnego KP w Chojnowie
sprawca zosta³ ustalony i zatrzymany. Okaza³ siê
nim trzynastolatek, który w toku wykonanych czynnoœci procesowych przyzna³ siê do pope³nionego
czynu karalnego. Po wykonaniu czynnoœci ch³opiec
zosta³ przekazany rodzicom.

Tragiczne skutki libacji
8 listopada w trakcie libacji alkoholowej jeden z jej
uczestników, prawdopodobnie w wyniku k³ótni, bij¹c
i kopi¹c” kolegê od kieliszka” po ca³ym ciele spowodowa³ u niego obra¿enia w postaci po³amania koœci
twarzoczaszki, obrzêku mózgowia, krwotoku mózgowego, z³amania koœci nosowej, rany t³uczonej
prawego ³uku brwiowego i czo³a. Poszkodowany,
nieprzytomny, w stanie bardzo ciê¿kim zosta³ umieszczony na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W wyniku
podjêtych czynnoœci Funkcjonariusze Referatu
Prewencji i Referatu Kryminalnego KP w Chojnowie
dokonali zatrzymania sprawcy. 9 listopada na
wniosek KP w Chojnowie i Prokuratury Rejonowej
w Z³otoryi S¹d Rejonowy w Z³otoryi wobec zatrzymanego zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy.

Po¿ar na Chopina
16 listopada Komisariat Policji w Chojnowie zosta³
powiadomiony o po¿arze mieszkania przy ul. Chopina.
W trakcie akcji gaœniczej ewakuowano z III piêtra
11 osób, a w pal¹cym siê mieszkaniu ujawniono
czêœciowo zwêglone zw³oki kobiety. Na miejscu zdarzenia w obecnoœci Prokuratora Rejonowego w Z³otoryi
oraz bieg³ego z zakresu po¿arnictwa wykonano
oglêdziny. Ustalono, i¿ przyczyn¹ po¿aru by³o prawdopodobnie zaprószenie ognia przez osoby przebywaj¹ce w mieszkaniu. W³aœciciel mieszkania zosta³
zabrany do Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
z objawami zatrucia. Osoby ewakuowane po ugaszeniu po¿aru wróci³y do swoich mieszkañ.
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Olga i Andrzej
7.II.2008r Senat Rzeczpospolitej Polskiej
podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia
roku 2008 - Rokiem Olgi i Andrzeja Ma³kowskich. Zadaniem wszystkich jednostek harcerskich by³o pog³êbienie wiedzy
z zakresu pierwszych twórców harcerstwa
w Polsce. W Hufcu ZHP w Chojnowie
zadania odbywa³y siê w dwóch etapach:
Etap I; luty-maj zbieranie materia³ów,
faktów historycznych dotycz¹cych ¿ycia
i dzia³alnoœci Ma³kowskich. Etap II wrzesieñ-listopad podsumowanie zadañ - wyjazd
reprezentacji Hufca w dniach 8-11.XI.
2008 do Zakopanego i Tarnowa œladami
twórców harcerstwa. I tak 10 osobowa
reprezentacja Hufca 8.XI.2008 rano
wyjecha³a autokarem do Zakopanego.
Wieczorem odby³ siê uroczysty kominek
pod has³em „Œladami Olgi i Andrzeja
Ma³kowskich ”
Andrzej Ma³kowski nale¿a³ do trójzaborowego tajnego Zwi¹zku M³odzie¿y
Polskiej „Zenit”, Organizacji M³odzie¿y
Niepodleg³ej „Zarzewie, Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” i Eleusis . Na
jednym z zebrañ Eleusis w 1910r. pozna³
Olgê Drahonowsk¹, swoj¹ przysz³¹ ¿onê.
Za niesubordynacje na jednym ze spotkañ prze³o¿ony kaza³ mu przet³umaczyæ
z angielskiego ksi¹¿kê Roberta BadenPowella „Scouting For Boys” W trakcie
t³umaczenia Andrzej zachwyci³ siê skautingiem jako nowym sposobem na ¿ycia
i sta³ siê jego propagatorem, zorganizowa³ pierwsze dru¿yny skautowe.
W czerwcu 1913r.w Zakopanem odby³
siê œlub Andrzeja Ma³kowskiego z Olg¹
Drahonowsk¹ - œlub dwojga harcerzy
w harcerskich mundurach, ze œwiadkami
harcerzami, celebrowany przez ksiêdza
harcerza. M³odzi Ma³kowscy osiedlili siê
w Zakopanym ze wzglêdu na stan zdrowia
Olgi. Obydwoje marzyli o wolnej Polsce.
Wraz z wybuchem wojny musieli uciekaæ
z kraju przez Wiedeñ i Szwajcariê do
Londynu, a nastêpnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie Andrzej prowadzi³ kursy
instruktorskie i zak³ada³ polskie dru¿yny
skautowe. S³u¿y³ w armii kanadyjskiej,
walcz¹c na froncie we Francji. Wreszcie,
jesieni¹ 1918 r., otrzyma³ przydzia³ do
Armii Polskiej sformu³owanej przez gen.
Józefa Hallera. Wraz z Jerzym Rudnickim
zosta³ wys³any z rozkazem gen. Hallera
dla dywizji gen. Lucjana ¯eligowskiego
w Odessie. W nocy z 15 na 16 stycznia
1919 r. statek „ Chaouia”, na którym p³ynêli, wpad³ na minê i zaton¹³ w pobli¿u
Cieœniny Messyñskiej. Andrzej Ma³kowski
zgin¹³. Olga Ma³kowska bardzo prze¿y³a
jego œmieræ. Si³ê do ¿ycia da³ jej syn.
W listopadzie 1921r.wraca do Zakopanego przez kilka lat uczy w Szkole Gospodarstwa Domowego w KuŸnicach i w zakopiañskim gimnazjum. Latem 1924r.
dziêki pomocy zaprzyjaŸnionej skautki,
rozpoczyna budowê harcerskiej szko³y
pracy w Sromowcach Wy¿nych w Pieninach-s³ynnego „Cisowego Dworku”
potem powsta³y kolejne budynki „Orle

Gniazdo”, „Dom Ludowy„ oraz „Watra”.
Olga Ma³kowska stara³a siê pomóc mieszkañcom Sromowic i okolicznych wiosek.
Dla nich za³o¿y³a ambulatorium, w którym
zatrudni³a wykwalifikowan¹ pielêgniarkê.
Za³o¿y³a Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Olga
Ma³kowska otrzyma³a stopieñ harcmistrzyni Rzeczypospolitej. By³a odznaczona m.in. Krzy¿em Oficerskim i Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Polonia Restituta,
Krzy¿em Niepodleg³oœci, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. W 1964 przekaza³a „Cisowy Dworek”, „Orle Gniazdo„ oraz Watrê”
Radzie Narodowej Warszawa - Œródmieœcie, która dzia³a do dziœ.
9.XI.2008r.-dzieñ wêdrówki œladami
Ma³kowskich rozpocz¹³ siê udzia³em
w uroczystej Mszy Œw. na Krzeptówkach, kolejk¹ wyjechaliœmy na Guba³ówkê
sk¹d roztacza³ siê piêkny widok na Zakopane i okolice, zwiedziliœmy Atmê - willê
Karola Szymanowskiego. Pogoda by³a
piêkna i po po³udniu odwiedziliœmy
harcerski oœrodek na G³odówce /nazwa
pochodzi od nazwiska rodu który, tam
zamieszkiwa³/, gdzie wys³uchaliœmy
koncertu kapeli góralskiej „Psio Crew”.
10.XI.2008r. Kolejny dzieñ to wizyta na
starym cmentarzu w Zakopanym - z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie
Olgi i Andrzeja Ma³kowskiego. Dalszym
celem naszej wêdrówki by³ Tarnów - tam
harcerze oddali ho³d Andrzejowi Ma³kowskiemu przed jedynym pomnikiem
w Polsce , który ods³oniêto 19 .IX.2008r
11.XI.2008r. Dzieñ Niepodleg³oœci
Polski i wyjazd do Krakowa. Na Krakowskim Rynku od samego rana gromadzi³ siê spory t³um ludzi, by wzi¹æ udzia³
w uroczystoœciach. Spora grupa mê¿czyzn
ubranych w mundury legionistów rozdawa³a chor¹giewki bia³o-czerwone
i przypina³a plakietki „11 listopada1918 r”.
W innym miejscu druga grupa legionistów œpiewa³a piosenki patriotyczne
a wraz z nimi zgromadzeni ludzie. Wokó³
Rynku jeŸdzi³ rozœpiewany tramwaj. Kto
do niego wsiad³ otrzyma³ œpiewnik
i uczestniczy³ w œpiewaniu pieœni patriotycznych i innych z tego okresu przy akompaniamencie chóru. Nasza grupa harcerska
w³¹czy³a siê czynnie w tê akcjê. Po zwiedzeniu Rynku Krakowskiego, Sukiennic
i Koœcio³a Mariackiego, wykonaniu pami¹tkowych zdjêæ udaliœmy siê w drogê powrotn¹. Dzieñ ten by³ uroczysty pe³en radoœci, wspania³ej zabawy i wielu atrakcji, na
pewno na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci, a ca³y wyjazd by³ krótk¹ lekcj¹ historii.
hm. Artur Reichert
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Œwiat Dysku i œwiat Kereta

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

12 listopada w Gimnazjum nr 2 odby³o siê
kolejne spotkanie Sekcji M³odzie¿owej Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.
Scenariusz spotkania znacznie odbiega³ od dotychczasowych. Zadaniem klubowiczów by³o przeczytanie jednej z powieœci popularnego autora fantastyki Terrego Pratchetta, które wesz³y w sk³ad
cyklu Œwiata Dysku. Na tym spotkaniu wcielili
siê oni w role redaktorów fikcyjnej spó³ki wydawniczej i mieli zadecydowaæ o wydaniu nastêpnej
ksi¹¿ki tego autora. Pos³u¿ono siê tu jedn¹
z technik analitycznych, zwan¹ SWOT, która
jest jednym z narzêdzi u¿ywanym do analizy
projektu w przedsiêbiorstwie. Za pomoc¹ tej
techniki zestawiono mocne i s³abe strony cyklu
Pratchetta. Do atutów cyklu m³odzi edytorzy zaliczyli: pomys³owoœæ autora, nietuzinkowy humor,
udane przek³ady ksi¹¿ek z jêzyka angielskiego
i odpowiednio dobran¹ czcionkê sprzyjaj¹c¹ czytaniu.
Niestety, dostrzegli i mankamenty, które nale¿a³oby koniecznie poprawiæ: ok³adkê nieadekwatn¹ do treœci oraz brak ilustracji. Najbardziej
narzekano jednak na to, ¿e zaczynaj¹c czytaæ
ksi¹¿ki tego powieœciopisarza, to trudno przestaæ,
a to oczywiœcie odrywa od innych „arcywa¿nych
obowi¹zków” redaktorów.
Ustalono tak¿e grupê odbiorców, dla których
ksi¹¿ka zostanie wydana - osoby od lat 13 do
113, mi³oœnicy fantastyki i brytyjskiego humoru.
Ta zabawa w wydawców by³a naprawdê interesuj¹ca i wszyscy dobrze siê bawili.
Natomiast doroœli klubowicze spotkali siê 14 listopada, tradycyjnie w miejskiej bibliotece. Omówiono
zbiór nowelek „8% z niczego” wspó³czesnego

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych
- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;

ZAPRASZA
na wystawê prac plastycznych Kamili Wiœniewskiej,
uczennicy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie:
paŸdziernik-listopad, Galeria M³odych.

Biblioteczne nowoœci
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Anna Onichimowska - „Wieczorynki
z ¿ó³wiem Antosiem”
Zabawna powieœæ dla 5-7 - latków i ich
zabieganych rodziców - króciutkie rozdzia³y s¹ idealne do g³oœnego czytania
dziecku przed snem, a absurdalny humor
rozbawi ka¿dego, niezale¿nie od wieku.
Druga czêœæ „wieczorynkowego” cyklu,
w którym ukaza³y siê ju¿ Wieczorynki z kotem
Miœkiem. Dzieci odnajd¹ w niej bohaterów,
z którymi zaprzyjaŸni³y siê w czêœci
poprzedniej.
Anna Onichimowska to autorka bestsellerowych powieœci dla dzieci i m³odzie¿y,
sztuk radiowych, telewizyjnych i teatralnych, laureatka kilkunastu presti¿owych
nagród krajowych i zagranicznych.
Ma³gorzata Strêkowska-Zaremba „Z³odzieje snów”
To przypowieœæ o tym, jak trudno dziecku
zachowaæ poczucie bezpieczeñstwa w œwiecie
doros³ych.
Ma³a Basia po rozstaniu rodziców nie mo¿e
spaæ. Po jej kolorowych snach zosta³o tylko
puste miejsce. Bartek, jej starszy brat,
odkrywa prawdê - to wina z³odziei. Dzieci
wyruszaj¹ na poszukiwanie utraconych snów...

Dzia³ dla Doros³ych:
Jacek Pa³kiewicz - „Sztuka podró¿owania”
Szczegó³owe informacje, praktyczne rady
i niezast¹pione wskazówki w tej publikacji
wynikaj¹ z niebywa³ego baga¿u doœwiadczeñ
niezmordowanego eksploratora. Lektura
ksi¹¿ki zbli¿a do œwiata przygody, pozwala
marzyæ i zastanawiaæ siê, wzbogacaæ nasz¹
kulturê i odkrywaæ nowe odleg³e zak¹tki œwiata.
To kompendium wiedzy, w którym autor
nie tyle wprowadza w œwiat podró¿y, ile
przekazuje g³êbok¹ pasjê, zapewniaj¹c
prze¿ycie udanej podró¿y.
Ma³gorzta Szejnert - „Czarny ogród”
Ksi¹¿ka nagrodzona Nagrod¹ Mediów
Publicznych w dziedzinie literatury Cogito
- w pierwszej edycji tego konkursu.
To historia spó³ki Giesche, historia Niemiec,
Œl¹ska i Polski, historia powstawania Giszowca
i Nikiszowca, a co najwa¿niejsze, historie
kilku wybranych rodów, które przewijaj¹
siê przez wiek XX. Powsta³o imponuj¹ce
dokonanie sztuki dziennikarskiej - bogate,
konkretne i obiektywne. Dla re¿ysera
Kazimierza Kutza jest to „arcydzie³o w
zbiorze œl¹skiej tematyki, które ukazuje
autentyczn¹ magiê Górnego Œl¹ska i m¹dr¹
filozofiê d³ugiego trwania jego mieszkañców”.

izraelskiego twórcy Etgara Kereta, uznawanego
w œwiecie za wybitnego mistrza krótkiej formy.
S¹ to ró¿ne, czasami wydawa³oby siê banalne
historie, ale opowiedziane w sposób dziwny
i zaskakuj¹cy. I byæ mo¿e to w³aœnie sta³o siê
przyczyn¹ tak mieszanych odczuæ tych, którzy
przeczytali ksi¹¿kê. Niektórzy z nas byli zachwyceni wykorzystaniem absurdu w ukazaniu relacji
miêdzyludzkich np. bezwarunkowej mi³oœci
dziecka do rodziców. Natomiast innych ten
absurd bardzo irytowa³, mieli wra¿enie, ¿e autor
z nich po prostu ¿artuje. Mimo to wszyscy uznali
oryginalnoœæ tekstów Kereta i to, ¿e niew¹tpliwie
nieraz jeszcze zaskoczy „zwyk³ego zjadacza” ksi¹¿ek.
Zapraszamy serdecznie na ostatnie w roku 2008
spotkania DKK, które odbêd¹ siê:
- 10 grudnia o godzinie 13.30 - Sekcja M³odzie¿owa
zastanowi siê nad esejem Umberto Eco „O bibliotece”
- 12 grudnia o godzinie 16.00 – doroœli klubowicze
bêd¹ rozmawiaæ o ksi¹¿ce Agnieszki Drotkiewicz
„Dla mnie to samo”.
Anna Kopyra
moderator DKK przy MBP w Chojnowie
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Grad goli miêdzy
kroplami deszczu
Dwie ostatnie kolejki w rozgrywkach IV ligi
przynios³y naszym pi³karzom pojedynki
z dru¿ynami z samego szczytu tabeli.
Mo¿na by³o siê przekonaæ jaka bêdzie ró¿nica
miêdzy chojnowskim beniaminkiem a liderem.
Sobota 8 listopada przebiega³a pod znakiem
ci¹g³ych opadów.
Dobrze siê jednak sta³o, ¿e kilka dni wczeœniej
mia³ miejsce jeden z etapów pielêgnacji nowej murawy boiska, jakim jest nawo¿enie
piasku, zwane potocznie piaskowaniem.
Dziêki temu p³yta boiska nie zamieni³a siê
w grzêzawisko.
Szkoda, ¿e Chojnowianka tego dnia nie zastosowa³a znanego has³a - “bij lidera”.
Górnik Wa³brzych - o nim mowa - pokaza³
ca³¹ swoj¹ klasê pi³karsk¹. Nawet w takim
elemencie jak zdobyæ bramkê bezpoœrednio
z kornera. Wynik 6:0 na korzyœæ goœci mówi
sam za siebie.
W meczu wyjazdowym z Prochowiczank¹
obraz gry by³ mniej wiêcej taki: nasi grali,
ale to gospodarze zdobywali bramki spokojnie punktuj¹c nasz¹ dru¿ynê wynikiem 3:0.
Dlaczego chojnowscy zawodnicy nie potrafi¹
wykoñczyæ stuprocentowych okazji lub sprokurowaæ ewidentnego karnego na polu karnym przeciwnika?
Tak ma wygl¹daæ frycowe beniaminka?
Pytañ jest bez liku.
Spróbujemy na nie odpowiedzieæ w jednym
z grudniowych wydañ gazety.
Inaczej sytuacja przedstawia siê w chojnowskich rezerwach.
W rozgrywkach A klasy pokazuj¹ na co ich staæ.
Co ciekawe - po ka¿dej sromotnej pora¿ce
dru¿yna potrafi siê zrehabilitowaæ. Tak by³o
w meczu z Fenix Pielgrzymka. Wygrana 3:2
- œwiadczy o tym jak zaciêty by³ to pojedynek.
Gdy gra siê do koñca - efekt musi byæ pozytywny.
KS Chojnowianka - Górnik Wa³brzych 0:6
Prochowiczanka Prochowice
- KS Chojnowianka 3:0
KS Chojnowianka II - Fenix Pielgrzymka 3:2
pm
Tabela
1. Wa³brzych
2. Prochowice
3. Œlêza
4. Trzebnica
5. MiedŸ II
6. Boles³awiec
7. Jawor
8. Karkonosze
9. Lechia
10. Z³otoryja
11. Puma
12. Szczawno Zdrój
13. Œwiebodzice
14. Kobierzyce
15. Kamienna Góra
16. Chojnów

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

41
35
29
25
25
22
21
21
20
18
16
16
15
13
12
11
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46-3
37-17
30-18
22-9
36-26
23-25
13-15
27-21
18-21
14-26
17-27
13-23
18-25
20-38
20-40
11-31

Basenowe sukcesy
25 paŸdziernika w Zgorzelcu odby³y siê III Miêdzynarodowe Zawody P³ywackie Placówek
Korczakowskich.
W zawodach bra³o udzia³ 7 szkó³ (6 z woj. dolnoœl¹skiego, 1 z Niemiec z miasta Görlitz).
Zawody by³y rozgrywane w kategorii dziewcz¹t i ch³opców w grupach wiekowych, startowa³o ³¹cznie 60 zawodników.
Reprezentacja Szko³y Podstawowej nr 4
w Chojnowie uzyska³a nastêpuj¹ce wyniki:
kategoria wiekowa 1999
Anna Cieœla –II miejsce, Edwin Kolotilow
– II miejsce.
kategoria wiekowa 1997
Joanna Ruciñska – II miejsce, Szymon
Kehle – II miejsce,
Karolina Koñka – IV miejsce (przegra³a w wyœcigu fina³owym zaledwie o 0,2 sek)
kategoria wiekowa 1996
Justyna Lipieñska – I miejsce, Igor
Kryñski - II miejsce

W sztafecie dru¿yna nasza (J. Ruciñska,
J. Lipiñska, E. Kolotilow, I.Kryñski) zajê³a
IV miejsce przegrywaj¹c miejsce na podium
zaledwie o 0,1sek. Nadmieniæ trzeba, ¿e wyœcig
sztafetowy by³ konkurencj¹ otwart¹, w której
startowali zawodnicy z wy¿szych kategorii
wiekowych, nawet o 3 lata, wiêc IV miejsce
mo¿na uznaæ za du¿y sukces.
Wszystkim zawodnikom dziêkujê za ambicjê
i bardzo du¿¹ wolê walki oraz ¿yczê sukcesów w przysz³oœci
Opiekun dru¿yny
Ryszard Kopacki

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 4 miasta Chojnowa w rejonie ul. Bielawskiej:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹. Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej i nabywca zobowi¹zany
jest do umo¿liwienia dostêpu do nich. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za
zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Wymienione dzia³ki stanowi¹ w czêœci RII
i RIII, w zwi¹zku z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie
gruntów z produkcji rolniczej. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
23 grudnia 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 17 grudnia 2008 r. UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ numer dzia³ki. Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z 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¿ 670,00 z³ - dot. dz. nr 458/2, 630,00 z³ - dot. dz. nr 458/3, 610,00 z³ - dot. dz. nr 458/4, 580,00 z³ dot. dz. nr 458/5 i 650,00 z³ - dot. dz. nr 458/6.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 30E, o pow. 63 m 2, cena 155 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 0508-138-647 do godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie o pow. 34,30 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0696-058-279 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 46 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, centralne
ogrzewanie na wêgiel, ogródek ko³o mieszkania
przy ul. Drzyma³y, cena 2500/m2.
Wiadomoœæ: tel. 0603-428-109.

* PO¯YCZKI * KREDYTY *

nej kosmetyczki, dobra lokalizacja i œwietne
warunki do pracy. Wiadomoœæ: tel. 0602-529-242.
m2

Sprzedam sklep na ul. Baczyñskiego o pow. 130
na dzia³ce 5,5 ara, mo¿liwoœæ budowy domu woda, pr¹d. Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Us³ugi
Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.
Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.
Bank odmówi³ Ci po¿yczki, zadzwoñ! Kredyt
bez bik do 20.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 0791-348-289
lub 0697-110-195.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
w nowym budownictwie o pow. 54,2 m2, ul. Sikorskiego, IIp., po remoncie, nowe okna, parkiet,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, balkon.
Wiadomoœæ: tel. 0512-968-120.

Remonty i wykoñczenia w zakresie glazury,
regipsów, paneli, klinkierów i inne prace budowlane; wiêcej na stronie www.uslugiwykonczeniowe.eu.interia.pl. Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032

Sprzedam mieszkanie o pow. 68 m2 w³asnoœciowe, 5 ar dzia³ka + pomieszczenia gospodarcze
na gara¿ w Jaroszówce, cena 145 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. (076) 817-88-88 wieczorem.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0888-191-542.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Jaroszówce o pow. 72 m2 - 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, co, okna plastikowe,
dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-74-00 lub
0696-838-702.
Kupiê mieszkanie 2-3.pokojowe w Chojnowie,
mo¿e byæ do remontu. Wiadomoœæ: tel. 0663-626-063.
Kupiê mieszkanie do remontu do 50 m2 w realnej cenie. Wiadomoœæ: tel. 0602-254-608.
Posiadam do wynajêcia kawalerkê, kompletnie
wyposa¿ona, nowe budownictwo.
Wiadomoœæ: tel. 0698-545-353.
Firma handlowa poszukuje do wynajêcia lokal
u¿ytkowy w œcis³ym centrum miasta o pow. 100200 m2, wejœcie z poziomu chodnika, du¿e witryny.
Wiadomoœæ: tel. 0600-263-767 lub 0606-827-573.
Wynajmê lub kupiê lokal w centrum miasta na
cele handlowe - min. 50 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0502-540-405 lub 0692-414-124.
Posiadam do wynajêcia wyposa¿ony lokal dla
dwóch fryzjerów (damski lub mêski) i samodziel-

Inne

Sprzedam pole 6,20hektarów, okolice górnej Bia³ej,
mo¿liwoœæ przekszta³cenia na dzia³ki (1,4h).
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-88-12 lub 0608-417-343.
Sprzedam pole orne 1h 31a w Chojnowie ko³o
wodoci¹gów, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 0515-140-107.
Pilna wiadomoœæ! Dla wszystkich zainteresowanych firm budowlanych ma³ych i du¿ych oraz zainteresowanych indywidualnie. Pole o pow. 270h
w Krzywej, woj. dolnoœl¹skie. Na mapie terenowej
w czêœci ma zaznaczone tereny pod zabudowania
domów jednorodzinnych-szeregowych lub bloków
Krzywej. Tereny widoczne od drogi g³ównej.
Informacja mapy - Urz¹d Gminy Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-79-08 wew 57.
Posiadam do wynajêcia gara¿e przy ul. Z³otoryjskiej 6,
cena 120 z³. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-63-74
lub 0605-306-876.
Wydzier¿awiê gara¿ z kana³em przy ul. Zielonej
- ko³o diagnostyki pojazdów. Wiadomoœæ: tel.
0785-626-812 lub 0719-390-655.
Sprzedam now¹ wannê akrylow¹ 140 cm za
50% ceny. Kupuj¹cemu oddam za darmo umywalkê
ceramiczn¹ ze stojakiem oraz sedes z kompaktem
w bardzo dobry stanie. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-14.

"Wiele banków w jednym miejscu"
- gotówkowe
- samochodowe
- konsolidacyjne
* bez zaœwiadczeñ o dochodach
* bez zabezpieczeñ
Klient zg³aszaj¹cy siê z t¹ reklam¹
otrzyma zwrot 3% prowizji bankowej

tel. (076) 818-14-33
ul. Kolejowa 12, 59-225 Chojnów

Super okazja!!!
Jedyna mo¿liwoœæ wybrania
i wyciêcia choinki noworocznej.

Doradzimy, pomo¿emy wybraæ
i wyci¹æ choinki wys. 1,5m - 4 m.
Plantacja choinek sprzedaje
ju¿ od 5 lat najtaniej w okolicy.
Goliszów 1 (300 m od wiaduktu
kolejowego przy dawnym POHZ).

Cena 15 z³ ka¿da!!!
* Sprzedajemy ju¿ od 15.12.2008r.
od godz. 9.00 do zmroku na plantacji.
* Sprzeda¿ na targowisku od 18.12.2008r.
* Sprzeda¿ przy ul. Drzyma³y 4 (wejœcie od
podwórka) od 16.12.2008r. od godz. 12.00.
* Sprzeda¿ na wioskach od 18.12.2008r.
(dni i godziny bêd¹ podawane na og³oszeniach rozwieszanych na s³upach i przystankach)

Tel. 782-163-131 lub (076) 819-17-24
PrzyjdŸ i zobacz, odejdziesz zadowolony.

Firma Höcker Sp. z o.o. w Chojnowie
- producent urz¹dzeñ stosowanych
w przetwórstwie ¿ywnoœci og³asza
nabór pracowników na stanowiska:
* œlusarz narzêdziowy
* spawacz (metoda MIG-MAG oraz TIG) - 3 osoby
* pracowników niewykwalifikowanych do przyuczenia
* kontroler jakoœci
Podanie wraz z CV prosimy kierowaæ na adres
Höcker Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 4, 59-225 Chojnów
lub pod adres e-mail: hoecker@hoecker.pl
Kontakt telefoniczny: od poniedzia³ku do pi¹tku
(w godz. 8.00-16.00) pod nr (076) 81-91-297.
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503-197-857;

Wa¿ne numery telefon w
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
076 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM –
076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –
076 819 63 53
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84
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