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Czeœæ ich pamiêci
Minê³o kilkanaœcie dni od katastrofy pod Smoleñskiem. Wielu
z nas wci¹¿ jest jeszcze pogr¹¿onych w g³êbokiej ¿a³obie,
wielu nadal nie potrafi ogarn¹æ ogromu tej tragedii.
Katastrofê samolotu prezydenckiego uznano za hekatombê
narodu polskiego.
10 kwietnia, krótko po godzinie dziewi¹tej
media poda³y nieprawdopodobn¹ informacjê.
Oko³o godziny 8:56 czasu polskiego samolot,
w którym Prezydent RP Lech Kaczyñski,
razem ze swoj¹ ¿on¹ Mari¹ i delegacj¹ lecia³
na uroczystoœci rocznicowe w Katyniu, rozbi³
siê w Pieczorsku w okolicy Smoleñska. Katastrofy nikt nie prze¿y³.
Trudno by³o w to uwierzyæ, czekano na sprostowania, wieœci o ocala³ych, ale dziennikarze nie pozostawiali z³udzeñ.
Kraj pogr¹¿y³ siê w niewyobra¿alnym smutku.
G³owa Pañstwa, Pierwsza Dama, dowódcy
Polskiej Armii, cz³onkowie rz¹du polskiego,
duchowni, przedstawiciele spo³ecznych instytucji, funkcjonariusze BOR-u, za³oga samolotu
- w sumie 96 osób, w jednym miejscu, w jednym czasie odeszli w tragicznych okolicznoœciach. Nikt nie móg³ oprzeæ siê symbolice
tego zdarzenia. W siedemdziesi¹t¹ rocznicê
zbrodni Katyñskiej, w pobli¿u miejsca kaŸni,
kolejny raz gin¹ przedstawiciele polskich elit.
- Jesteœmy solidarni w bólu, smutku i modlitwie.
Ale nie wolno nam pozostaæ w tym smutku.
Trzeba nam siê modliæ, abyœmy z tej ofiary
mogli czerpaæ si³ê i moc. Aby coraz wiêcej w nas
by³o mi³oœci i przebaczenia - mówi³ prymas
Polski abp Henryk Muszyñski w homilii wyg³oszonej podczas uroczystej mszy we wroc³awskim koœciele garnizonowym.
Polacy wielokrotnie wykazywali solidarnoœæ
w chwilach zagro¿enia, spo³ecznej potrzeby,
narodowego poczucia straty.
W obliczu takiej tragedii zatar³y siê podzia³y
polityczne, antypatie… Polacy wyszli na ulice
by w jednoœci op³akiwaæ ofiary katastrofy.
W ka¿dym mieœcie, w symbolicznych dla
mieszkañców miejscach, t³umy oddawa³y
ho³d modl¹c siê, zapalaj¹c znicze, sk³adaj¹c
kwiaty, wystawiaj¹c fotografie…
Czarnym kirem pokry³ siê ca³y œwiat. ¯adne
z pañstw dot¹d nie dotknê³a taka tragedia. Wyrazy
wspó³czucia, kondolencje, s³owa wsparcia
i og³oszenia dni ¿a³oby dociera³y z ró¿nych stron.
Przez wiele dni œledziliœmy doniesienia
w mediach. Dziennikarze, w pierwszych dniach,
³ami¹cym siê g³osem informowali o kolejnych szczegó³ach zdarzenia. Z biegiem czasu
rodzi³y siê pytania, coraz bardziej natarczywe,
coraz bardziej dociekliwe. Z biegiem czasu te¿,
rozpacz ustêpowa³a zgo³a innym uczuciom.
Zaczê³y pojawiaæ siê oskar¿enia, domys³y,
spekulacje. Do g³osu dosz³a ludzka natura…
Chojnowianie pamiêæ ofiar katastrofy rz¹dowego samolotu uczcili ¿a³obn¹ msz¹ œw.
W niedzielny wieczór, pod pomnikiem Golgoty
Wschodu na chojnowskiej nekropolii duchowni,
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w³adze miasta i mieszkañcy modlili siê w intencji ofiar, ich rodzin i Ojczyzny. Kwiaty i znicze
sk³adane przed obeliskiem poœwiêconym pomordowanym m.in. w Katyniu by³y symbolicznym ho³dem i wyrazem solidarnoœci w narodowej tragedii.
Ks. Krzysztof Bojko w swojej homilii ze wzruszeniem wspomina³ Paw³a Wypycha, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, którego
zna³ osobiœcie.
Wierni z trudem powstrzymywali ³zy, nie
mog¹c ogarn¹æ rozmiarów i wagi tego dramatu. Op³akiwano przywódcê Pañstwa,
Pierwsz¹ Damê i przedstawicieli elit Pañstwa
Polskiego. Jeszcze d³ugo po Eucharystii przed
kamiennym symbolem krwawych kart naszej
historii sk³adano pok³on zmar³ym.
Nastêpnego dnia w Ratuszu wy³o¿ono Ksiêgê
Kondolencyjn¹ umo¿liwiaj¹c mieszkañcom,
obywatelom Rzeczpospolitej, wyra¿anie swoich
uczuæ i jednoczenie siê poprzez tak¹ formê

z ca³ym narodem. Przysz³o tu wielu mieszkañców. Wpisywa³y siê dzieci, m³odzie¿ i doroœli.
- Kreœl¹c kilka banalnych s³ów czu³am swoist¹
jednoœæ z ofiarami - mówi pani Jola. - To
wszystko co mogê dla nich zrobiæ - zachowaæ
ich w pamiêci dla kolejnych pokoleñ i poleciæ
Panu Bogu…
Wœród 96 nazwisk by³o jedno zwi¹zane
z Chojnowem. Tomasz Merta - podsekretarz
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Generalny Konserwator
Zabytków. Urodzi³ siê w Legnicy, a pierwsze
lata dzieciñstwa spêdzi³ w grodzie nad Skor¹.
- To by³y póŸne lata szeœædziesi¹te - mówi
ówczesna s¹siadka rodziny Mertów Helena
Krakowska - Moje córki wozi³y Tomusia (tak
go nazywaliœmy), wózeczkiem po podwórku.
Niedawno dowiedzia³am siê, ¿e nasz Tomuœ
pracuje w ministerstwie, a w sobotê odnalaz³am
go na liœcie ofiar…
eg
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Lech Aleksander Kaczyñski
(ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie,
zm. 10 kwietnia 2010 pod Smoleñskiem) - polski polityk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010, prezes Najwy¿szej
Izby Kontroli w latach 1992-1995, minister
sprawiedliwoœci i prokurator generalny
w rz¹dzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001,
prezydent Warszawy w latach 2002-2005.
Wspó³za³o¿yciel partii Prawo i Sprawiedliwoœæ i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz pose³ na Sejm I i IV kadencji. By³
doktorem habilitowanym nauk prawnych,
profesorem nadzwyczajnym UKSW i UG,
specjalist¹ w zakresie prawa pracy.
Urodzi³ siê w Warszawie na ¯oliborzu.
Ojciec, Rajmund Kaczyñski, z zawodu
in¿ynier, by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej
i uczestnikiem powstania warszawskiego.
Matka, Jadwiga, z wykszta³cenia jest filologiem polskim, zawodowo zwi¹zana
z IBL PAN.
By³ absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1971-1997 by³ pracownikiem
naukowym w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdañskiego. Prac¹ pt. “Zakres swobody stron w zakresie kszta³towania treœci
stosunku pracy” w 1979 uzyska³ stopieñ
doktora na Uniwersytecie Gdañskim. W 1990
uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego rozpraw¹ pt. “Renta socjalna”. By³ profesorem
nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdañskiego
(1996-1999), a od 1999 zajmowa³ to¿same
stanowisko na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie (urlopowany
w zwi¹zku z prezydentur¹).
W 1971 przeniós³ sie do Gdañska. Jesieni¹
1977 za poœrednictwem brata, Jaros³awa,
nawi¹za³ wspó³pracê z kierowanym przez
Zbigniewa Romaszewskiego Biurem Interwencji Komitetu Samoobrony Spo³ecznej
KOR. Od 1978 dzia³a³ w Wolnych Zwi¹zkach
Zawodowych. Pisywa³ w niezale¿nym
“Robotniku Wybrze¿a” oraz kolportowa³
wœród robotników pisma “Robotnik”
i Biuletyn Informacyjny KSS “KOR”.
W sierpniu 1980 by³ doradc¹ Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego w Stoczni
Gdañskiej. Jako prawnik by³ autorem czêœci
zapisów porozumieñ sierpniowych. By³
szefem Biura Interwencyjnego, kierownikiem
Biura Analiz Bie¿¹cych MKS.
W 1981 zosta³ delegatem gdañskiego
NSZZ “Solidarnoœæ” na I Zjazd Krajowy
Delegatów zwi¹zku, wybrano go cz³onkiem komisji programowej. Przewodniczy³
zespo³owi do spraw uregulowania stosunków
z Polsk¹ Zjednoczon¹ Parti¹ Robotnicz¹.
W czasie stanu wojennego by³ internowany
w Strzebielinku od grudnia 1981 do paŸdziernika 1982.
W drugiej po³owie lat 80. by³ bliskim wspó³pracownikiem Lecha Wa³êsy. W maju
1990 zosta³ wybrany na pierwszego wiceprzewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ
“Solidarnoœæ” (kierowa³ praktycznie zwi¹zkiem w czasie kampanii prezydenckiej
Lecha Wa³êsy i po jego wyborze na stanowisko prezydenta RP). Zrezygnowa³
z funkcji po przegranej walce z Marianem
Krzaklewskim o stanowisko przewodnicz¹cego
“Solidarnoœci” w lutym 1991.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 8/718

By³ senatorem I kadencji (1989-1991)
i cz³onkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Nastêpnie sprawowa³ mandat
pos³a na Sejm I kadencji (1991-1993) z listy
Porozumienia Obywatelskiego Centrum (nie
bêd¹c formalnie cz³onkiem PC).
Od 12 marca 1991 do 31 paŸdziernika 1991
zajmowa³ stanowisko ministra stanu do spraw
bezpieczeñstwa w Kancelarii Prezydenta
Lecha Wa³êsy nadzoruj¹cego pracê Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego. Z pracy
w Kancelarii odszed³ po konflikcie z Lechem
Wa³ês¹ i szefem jego gabinetu Mieczys³awem
Wachowskim.
14 lutego 1992 zosta³ wybrany przez Sejm
na Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli. W 2001
stan¹³ na czele Prawa i Sprawiedliwoœci,
nowej (wspó³tworzonej z bratem) partii prawicowej, powsta³ej na bazie dawnego Porozumienia Centrum, jego wspó³pracowników z NIK i MS oraz niektórych secesjonistów z Akcji Wyborczej Solidarnoœæ. W tym
samym roku uzyska³ mandat pos³a na Sejm
IV kadencji w okrêgu gdañskim.
Od 18 listopada 2002 do 22 grudnia 2005
zajmowa³ stanowisko prezydenta miasta
sto³ecznego Warszawy, wybranego w pierwszych wyborach bezpoœrednich. Z³o¿y³ mandat na sesji rady miasta 22 grudnia 2005
w przeddzieñ objêcia urzêdu Prezydenta RP.
Podczas jego kadencji obchodzono 60 rocznicê wybuchu powstania warszawskiego.
Przy tej okazji prezydent otworzy³ w lipcu
2004 Muzeum Powstania Warszawskiego.
Za jego prezydentury powsta³y tak¿e
wydzia³y obs³ugi mieszkañców.
19 marca 2005 jako pierwszy og³osi³ swój
zamiar wystartowania w wyborach prezydenckich z ramienia PiS. W pierwszej turze
wyborów prezydenckich zaj¹³ drugie miejsce
po Donaldzie Tusk, otrzymuj¹c 33% g³osów. W drugiej turze z 23 paŸdziernika 2005
otrzyma³ 8 257 468 g³osów, tj. 54,04%
g³osuj¹cych. Kadencja Prezydencka RP
rozpoczê³a siê 23 grudnia 2005.

Maria Kaczyñska, Ma³¿onka Prezydenta
RP urodzi³a siê w Machowie. By³a córk¹ Lidii
i Czes³awa Mackiewiczów. Jej matka by³a
nauczycielk¹, a ojciec leœniczym. Rodzina przyby³a na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec
walczy³ w wileñskiej partyzantce, jeden z jego
braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod
Monte Cassino. Drugi brat zgin¹³ w Katyniu.
Szko³ê podstawow¹ i liceum ogólnokszta³c¹ce
Maria Kaczyñska ukoñczy³a w Rabce Zdroju.
Studiowa³a w Sopocie na Wydziale Transportu
Morskiego Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej (dzisiaj
Uniwersytet Gdañski), a po uzyskaniu dyplomu
rozpoczê³a pracê w Instytucie Morskim w pracowni badañ koniunkturalnych, gdzie zajmowa³a siê badaniami perspektyw rozwoju rynków
frachtowych na Dalekim Wschodzie.
1978 r. wysz³a za m¹¿ za Lecha Kaczyñskiego,
ówczeœnie asystenta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdañskiego. W 1980 r. urodzi³a siê córka
Marta. Po d³ugim urlopie macierzyñskim i bezp³atnym nie wróci³a ju¿ do pracy zawodowej.
W latach 80. zajmowa³a siê wychowaniem córki,
t³umaczeniami z jêzyka angielskiego i francuskiego, lekcjami oraz wspomaganiem mê¿a
w dzia³alnoœci opozycyjnej i podziemnej.
Jako ma³¿onka prezydenta patronowa³a organizacjom charytatywnym. Obejmowa³a patronat
nad wieloma akcjami dobroczynnymi. Bardzo
wa¿na dla niej by³a promocja w³asnego kraju
w œwiecie. Dba³a o to, by eliminowaæ fa³szywe,
negatywne stereotypy w ocenie Polski i Polaków.
Maria Kaczyñska interesowa³a siê sztuk¹ teatrem, muzyk¹, baletem. Lubi³a podró¿e, bo
dziêki nim poznawa³a ¿ycie i obyczaje innych
narodów. Ceni³a sobie ¿ycie rodzinne. Bardzo
lubi³a spêdzaæ czas ze swoimi wnuczkami: Ew¹
i Martyn¹.
Pytana w jednym z wywiadów, czy boi siê przemijania, powiedzia³a: - Ja nie myœlê o tym. ¯yjê
chwil¹, cieszê siê tym, co jest teraz. Nie analizujê
przesz³oœci, nie wybiegam w przód. Utkwi³ mi
w pamiêci fragment wpisu do mego pamiêtnika:
„IdŸ przez ¿ycie œmia³o, miej weso³¹ minkê, ³ap
szczêœcie za nogi i duœ jak cytrynkê”.
Ÿród³o: internet
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Czeœæ ich pamiêci
Ostatnie po¿egnanie
Z dum¹ mo¿na mówiæ o reakcji wszystkich
tych Polaków, którzy wiele godzin, modl¹c siê
za ofiary katastrofy, stali w kilometrowej
kolejce, by - z ró¿nych wzglêdów - pok³oniæ
siê Prezydentowi i jego ma³¿once.
Krótko przed ceremoni¹ pogrzebow¹ œwiat
obieg³a wieœæ o wulkanicznym pyle obejmuj¹cym niebo niemal nad ca³¹ Europ¹. Parali¿
przestrzeni powietrznej stawia³ pod znakiem
zapytania przylot zagranicznych delegacji.
Pierwotnie przyjazd do Krakowa zapowiedzieli przedstawiciele 98 pañstw: 69 delegacji
pañstwowych i 29 ambasadorów. Wiele
z nich odwo³a³o wizytê.
W uroczystoœciach pogrzebowych uczestniczyli najbli¿si zmar³ych, przedstawiciele
najwy¿szych w³adz oraz 18 zagranicznych
delegacji. Na krakowskim Rynku, okolicznych ulicach, na B³oniach i przy Sanktuarium
w £agiewnikach zebra³o siê ok. 150 tys.
osób.
Cia³a pary prezydenckiej przewieziono
z Warszawy wojskowym samolotem. Wymowna czêœæ drogi z Balic na Rynek G³ówny
- dwa karawany obok siebie: razem w ¿yciu,
razem w œmierci i po œmierci razem.
T³umy uczestnicz¹ce w ceremonii nie ¿egna³y tylko Parê Prezydenck¹. Op³akiwano tu
tak¿e pozosta³e ofiary lotniczej katastrofy.

Modlono siê za ich dusze i wsparcie dla bliskich. Nawet poprzez szklany ekran, czu³o siê
w Krakowie smutek, powagê i narodow¹ jednoœæ. Zagraniczni korespondenci w swoich
relacjach informowali o „porywie ¿a³obnego
patriotyzmu w Polsce, porywie, który,
zdaniem wielu by³by nie do pomyœlenia
w ¿adnym innym kraju”.

Tomasz Merta
ur. 7 listopada 1965r. w Legnicy,
zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleñsku - polski
urzêdnik pañstwowy, historyk myœli politycznej, publicysta, w latach 2005-2010
podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.
W wieku niemowlêcym (w latach 1965-1968)
mieszka³ w Chojnowie, z matk¹ Mariann¹
Mert¹ - nauczycielk¹ Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Chojnowie i ojcem Januariuszem
Mert¹ - dyrektorem technicznym Dolnoœl¹skich Zak³adów Wyrobów Metalowych
w Chojnowie
Skoñczy³ szko³ê œredni¹ w Kielcach (jako
absolwent IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Hanki Sawickiej). Ukoñczy³ nastêpnie
studia w zakresie filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Szko³y Nauk
Spo³ecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologi Polskiej Akademii Nauk. Pisa³ doktorat na Wydziale Stosowanych Nauk
Spo³ecznych UW.
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W latach 1996-1998 pracowa³ jako asystent
w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Od 1996 do 1999 wchodzi³
w sk³ad zespo³u redakcyjnego pisma “Res
Publica Nowa”. W latach 1996-2000 by³ polskim korespondentem “Eas European
Constitutional Review”, nastêpnie do 2002
zajmowa³ stanowisko redaktora naczelnego
“Kwartalnika Konserwatywnego”.
W latach 2000-2001 pe³ni³ funkcjê doradcy
ministra kultury i dziedzictwa narodowego
Kazimierza Micha³a Ujazdowskiego. Od
2001 do 2002 by³ dyrektorem Instytutu
Dziedzictwa Narodowego.

Polacy potrafi¹ byæ solidarni. W chwilach
zagro¿enia, tragedii, w potrzebie… To nasza
narodowa cecha, któr¹ czêsto zadziwiamy
œwiat. Tego dnia byliœmy jednoœci¹.
opr. eg

Nale¿a³ do wspó³autorów programu Prawa
i Sprawiedliwoœci w dziedzinie kultury.
Zasiada³ w radzie “IV Rzeczypospolitej”
oraz w radzie programowej Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2005 nale¿a³ do
Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyñskiego w wyborach Prezydenckich.
Zwi¹zany ze œrodowiskiem krakowskiego
Oœrodka Myœli Politycznej (nale¿a³ do Klubu
Przyjació³ i Sponsorów OMP). Wspó³autor
i wspó³redaktor ksi¹¿ek publicystycznych
w obronie zdrowego rozs¹dku (2000) oraz
Pamiêæ i odpowiedzialnoœæ (2005). Publikowa³ tak¿e m.in. w “Znaku”, “¯yciu”, “Rzeczpospolitej”, “Gazecie Wyborczej”, “Przegl¹dzie Politycznym”, “Wiêzi”, “Newsweeku”
i “Ozonie”. Konsultant merytoryczny w Centrum Edukacji Obywatelskicj, wspó³autor
programów nauczania i podrêczników do
wiedzy o spo³eczeñstwie, historii i przedsiêbiorczoœci oraz metodycznych poradników
dla nauczycieli.
4 listopada 2005 zasta³ powo³any na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Generalnego Konserwatora Zabytków. Po
powo³aniu nowego rz¹du 16 listopada 2007
pozosta³ na tych stanowiskach.
Ÿród³ó: internet
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Czeœæ ich pamiêci
Nasz ¿al

Nagle siê zatrzyma³ œwiat,
Przygnieciony cierpieniem,
W miejscu nagle stan¹³ czas,
I ³zy p³yn¹ strumieniem,
A mo¿e tak musia³o byæ,
Mo¿e musieli umrzeæ, aby naród móg³
¿yæ?

Przez kilkanaœcie dni w Urzêdzie Miejskim wy³o¿ona by³a Ksiêga Kondolencyjna, do której
wpisa³y siê setki mieszkañców naszego miasta.
Swoje emocje i myœli przelewali na papier
z nadziej¹, ¿e dotr¹ do adresatów:

Smoleñsk! Tam zgiinêêlii Cii co tworrzylii
i Polsce piêkniie s³u¿ylii
kochaj¹c j¹ ca³ym serrcem, oddaj¹c
Jej swe ¿yciie
i Cii co siiê sp
pierralii, pierrwszy raz sp
pokój
szczerry i wiieczny zawarrlii
Bóg do swej ksii ê gii dobrr ego dzii e³a
wp
pisa³ Wasze imiiona z³otymii liiterramii.
P ozostanii ecii e p atrr onamii Ojczyzny
i Narrodu. Bo¿e b¹dŸ mii³oœciiwy.
Nie ma nic pewniejszego od œmierci
I nic mniej pewnego od jej godziny.

***
Narród to nie jed
dna osob
ba, lecz
z ca³y
ci¹g, z pokolen
nia na pokolen
nie.
Tym, któ
órzy przyjd
d¹ po nas, niech nie
bêd
d¹ ob
bojêtn
ne nasz
ze dzieje, ³z
zy
i cierrpien
nie.

Aby wiedzieæ jak ¿yæ w przysz³oœci,
trzeba zrozumieæ przesz³oœæ.
“Pojechaliœcie z³o¿yæ ho³d ofiarom, z³o¿yliœcie
ofiary w ho³dzie”.

Odeszli zbyt szybko,
Lecz s¹ w naszej pamiêci.
Ojjcze, dlaczego zabra³eœ najjleppsze polskie kwiaty?
Czy¿by Ci by³y a¿ tak potrzebne?
Ziemia p rzeklêta znów p olsk¹ krew p ijj e Ziemia
smoleñska ¿a³ob¹ siê kryjje.
Ciê¿ko zrozumieæ Bo¿e zamiary
Po 70.latach nowe ofiary.
W takiej chwili najlep
psz
ze jest milcz
zen
nie
Bó
ól, ¿al serrca gasi, dalekie
bez
zwymown
ne sp
pojrrzen
nie
Wsz
zelka mowa zbêd
dna - najwiêcej
mo¿
¿e cierrpien
nie.

Nieugiêci, nieugiêci...
I snuje siê wolno - ziemski nasz dzieñ,
A Ty - Panie Bo¿e - w opiece Ich miej.
Lêkliwy stokroæ umiera przed
œmierci¹;
mê¿ny kosztuje jej tylko raz jeden.

Umiera siê nie po to, ¿eby
przestaæ ¿yæ,
lecz po to, by ¿yæ inaczej.

Wraz z nami narodow¹ tragediê prze¿ywali
przyjaciele z partnerskiego miasta Egelsbach.
Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa Dieter
Schroeder napisa³ do chojnowskich w³adz:
W imieniu mojej chojnowskiej grupy podró¿nej
wyra¿am polskim obywatelom miasta Chojnowa moje szczere wspó³czucie z powodu
œmierci polskiego prezydenta i jego ma³¿onki
podczas katastrofy lotniczej w Smoleñsku.
Z przera¿eniem i g³êbok¹ konsternacj¹ dowiedzieliœmy siê z niemieckiej telewizji,
co sta³o siê w Smoleñsku. Podczas tego
weekendu jesteœmy naszymi myœlami przy
Was w Polsce.
Dieter i Gisela Schroeder i wielu polskich
chojnowian, którzy dzwonili do mnie
w ostatnich godzinach.
Wyrazy wspó³czucia przes³a³a tak¿e by³a
mieszkanka Chojnowa i przyjaciel naszego
miasta Gerda - Maria Fröhlich.
Jesteœmy g³êboko wstrz¹œniêci ogromnym
nieszczêœciem, które spotka³o naród polski.
¯yj¹cy jeszcze dawni mieszkañcy Chojnowa,
którzy mocno s¹ zwi¹zani z miastem Chojnów,
przekazuj¹ za moim poœrednictwem wyrazy
wspó³czucia Wam, Urzêdowi Miasta Chojnowa
oraz polskiemu narodowi.

Jak chojnowianie prze¿ywali katastrofê prezydenckiego samolotu?

Jaros³aw Bednarski,
technik agrobiznesu

Maria Myszograj, pracownik
administracyjny

W dniu tragedii mia³em
zamiar ogl¹daæ
telewizyjn¹ relacjê z obchodów 70 rocznicy zbrodni katyñskiej. Jak
wszyscy wiemy, historia sp³ata³a
nam figla i zamiast czcziæ pamiêæ
poleg³ych przed laty, op³akiwaliœmy ofiary wspó³czesnej katastrofy. To, co siê wydarzy³o, by³o
dla mnie ogromnym szokiem.
Niedowierzanie i wielki smutek
towarzysz¹ mi po dzieñ dzisiejszy.
Mam nadziejê, ¿e uda nam siê
m¹drze zast¹piæ tych ludzi na ich
stanowiskach, ale pustki po nich,
bliskim nic nie wype³ni.
Oby ta tragedia sk³oni³a ludzi do
przemyœleñ i przyczyni³a siê do
zacieœniêcia wiêzi spo³ecznych.

Helena Krakowska, emerytka
Trudno opisaæ
s³owami uczucia, które towarzysz¹ mi po
tak straszliwej
i niespodziewanej katastrofie.
G³êboki smutek, ¿al i rozpacz tkwi¹ we mnie
po dzieñ dzisiejszy. Mam rozdarte serce. Jedn¹ z ofiar tragedii
- Tomasza Mertê - zna³am. Przez
kilka lat wraz z rodzicami mieszka³ po s¹siedzku. Trudno pogodziæ
siê z tym, ¿e tak niespodziewanie
wszyscy nas opuœcili. Podbudowa³a mnie natomiast postawa polskiej m³odzie¿y, która stanê³a na
wysokoœci zadania i potrafi³a z³o¿yæ nale¿yty ho³d zarówno Panu
Prezydentowi Kaczyñskiemu, jak
i innym poleg³ym w katastrofie
pod Smoleñskiem.
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Najwiêkszy
smutek wzbudza we mnie
œmieræ tak du¿ej iloœci osób,
utrata tylu istnieñ ludzkich
jednoczeœnie.
Wspó³czujê rodzinom. Nag³a œmieræ g³owy
Pañstwa i Pierwszej Damy, to dla
ka¿dego narodu tragedia, ale ja
swój ¿al rozk³adam po równo miêdzy wszystkie ofiary i ich rodziny.
Katastrofa po³¹czy³a nasze spo³eczeñstwo, jednak niesnaski, które
pojawi³y siê w ¿a³obnym tygodniu, zaczê³y je dzieliæ. To przykre.
Trudno w takiej sytuacji liczyæ,
¿e to traumatyczne zdarzenie bêdzie
przyczynkiem do pozytywnych
zmian w naszym kraju.

Dawid Kowalski, uczeñ
O tragedii dowiedzia³em siê
od znajomych
smsem. Pocz¹tkowo nie mog³em uwierzyæ
w to co siê sta³o. Ogl¹daj¹c
relacjê w telewizji nie dociera³o
do mnie, ¿e katastrofa wydarzy³a
siê naprawdê. Najwiêkszym szokiem by³a dla mnie ogromna liczba ofiar. Zastanawia³em siê, czy a¿
tyle osób musia³o oddaæ ¿ycie, aby
œwiat dowiedzia³ siê prawdy o Katyniu? W czasie ¿a³oby by³em natomiast zdziwiony, ¿e tylko nieliczni mieszkañcy Chojnowa zdecydowali siê na wywieszenie flag
narodowych z ¿a³obnym kirem.

£.D., J.G.
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Ziemia Œwiêta - podró¿ ¿ycia
Gros imprez organizowanych w naszym mieœcie z okazji
obchodów 5 rocznicy œmierci Jana Paw³a II, z powodu
katastrofy pod Smoleñskiem, zosta³o przeniesionych
na inne terminy.
Tylko jedna z nich, zaplanowana na kilka dni przed
tragedi¹, odby³a siê wyznaczonego dnia.
Wystawa fotograficzna pn. „Ziemia
Œwiêta” z pielgrzymki radnej naszego miasta Krystyny Czapskiej
przyci¹gnê³a do Miejskiej Biblioteki Publicznej kilkadziesi¹t osób.
W Galerii M³odych wita³y je fotosy ilustruj¹ce miejsca zwi¹zane
z wydarzeniami Starego i Nowego
Testamentu.
- To by³a podró¿ mojego ¿ycia rozpoczê³a K. Czapska podczas
slajdowej prezentacji. - Odby³am
j¹ wspólnie z mê¿em w czterdziest¹
rocznicê œlubu. Wiele ju¿ podró¿owaliœmy. Zwiedzaliœmy piêkne
miejsca w kraju i daleko od Polski.
Ale tylko to jedno miejsce wyzwoli³o
tak wiele emocji i wzruszeñ. Tu
w Ziemi Œwiêtej, st¹paj¹c œcie¿kami
Chrystusa prze¿ywaliœmy dog³êbnie trudne pocz¹tki naszej wiary.
Autorka wystawy z przejêciem
opowiada³a o miejscach, gdzie
przechodzi³y i œciera³y siê cywilizacje, gdzie krzy¿uj¹ siê polityczne
interesy, gdzie rodzi³y siê trzy
najwiêksze monoteistyczne religie
œwiata.
- Chcia³abym, aby ta podró¿ mnie
odmieni³a - wyzna³a pani Krystyna.
- Chocia¿ myœlê, ¿e to ju¿ siê sta³o.
Przepe³ni³a mnie pokora i wra¿liwoœæ na s³owa Pisma Œwiêtego.
Od tego czasu z uwag¹ ws³uchujê siê
w przes³ania cytowane z Biblii.
Multimedialna prezentacja i zajmuj¹ca opowieœæ bohaterki z pewnoœci¹ wywo³a³y wœród s³uchaczy
nieodpart¹ chêæ prze¿ycia tego
samego. Byæ mo¿e w³aœnie tego
dnia, ktoœ z nich postanowi³, ¿e
te¿ odbêdzie swoj¹ podró¿ ¿ycia.
Otwarcie wystawy uœwietni³ chojnowski chór Skoranta. Pieœni¹
“T³umy serc” zakoñczy³ to wyj¹tkowe spotkanie.
Wystawa rozpoczê³a cykl imprez
poœwiêconych rocznicy œmierci
papie¿a. Zaplanowano je w tygodniu,
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Pielgrzymka
do Matki Bo¿ej Ostrobramskiej
LITWA - Ostra Brama, Wilno, Troki, Kowno
MAZURY - GIETRZWA³D, Œwiêta Lipka, Wigry,
Suchowola - miejscowoœæ Ks. Popie³uszki

1 dzieñ 27.06.2010
Wyjazd g. 20.00 Przejazd nocny
do KOWNA

kiedy, wkrótce po katastrofie prezydenckiego samolotu, og³oszono ¿a³obê narodow¹. Terminy przesuniêto.

Koncert uczniów Gimnazjum nr 1
- Jan Pawe³ II - „Odwaga œwiêtoœci”
przeniesiono na 22 kwietnia.
Misterium w wykonaniu chóru
Skoranta „W ho³dzie Janowi Papie¿owi” na podstawie tekstów
„Pamiêæ i to¿samoœæ” Jana Paw³a
II i „Œwiadectwo” Stanis³awa
Dziwisza odbêdzie siê w koœciele
pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
25 kwietnia o godz. 19.00.
W Gimnazjum nr 2, w pierwszych
dniach maja mo¿na bêdzie ogl¹daæ
wystawê „Tryptyk rzymski”
i „Poezje” Jana Paw³a II w impresjach plastycznych i fotograficznych uczniów tej szko³y.
Autorzy wszystkich tych okolicznoœciowych imprez nie spodziewali
siê, ¿e bêd¹ one mia³y podwójny
wymiar. Poœwiêcone naszemu
Ojcu œw., czciæ bêd¹ jednoczeœnie
96 ofiar katastrofy - Polaków,
którzy zginêli na posterunku
w szczególnych okolicznoœciach.
eg

2 dzieñ 28.06.2010
Kowno - dawna stolica Litwy. Spacer po Starówce: Dom Perkuna,
Koœció³ Archikatedralny, Plac Ratuszowy otoczony zabytkowymi
kamienicami, Aleja Wolnoœci, Koœcio³em NMP i Koœcó³ Miko³aja.
Spotkanie z miejscowymi Polakami
3 dzieñ 29.06.2010
Przejazd do WILNA.
Wzgórze Trzech Krzy¿y, Cmentarz na Rossie - najstarszy i najpiêkniejszy
cmentarz wileñski. Poznawanie Starówki: Ostra Brama, Koœció³
œw. Piotra i Paw³a, Klasztor œw. Trójcy, Prawos³awny Klasztor œw.
Ducha. Zau³ek bernardyñski wraz z domem Adama Mickiewicza,
gotycki Koœció³ Œw. Anny, Koœció³ Katedralny, Uniwersytet Stefana
Batorego, Kalwaria Wileñska, dom s. Faustyny Kowalskiej.
Powrót do Kowna
4 dzieñ 30.06.2010
Msza przed obrazem MB Ostrobramskiej. Przejazd do TROK - dawnej
stolicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego - siedziby Kiejstuta
i Witolda. Podziwianie krajobrazów rozleg³ego kompleksu jezior
trockich. Zwiedzanie zamku malowniczo po³o¿onego na wyspie.
Przejazd do PONAR gdzie zwiedzamy i modlimy siê przed obeliskiem ku czci ofiar pomordowanych w czasie II wojny œwiatowej.
Przejazd na Mazury
5 dzieñ 01.07.2010
WIGRY - klasztor oo. Kamedu³ów, SUCHOWOLA - miejscowoœci
rodzinnej Ks. Jerzego Popie³uszki, Rejs statkiem po kanale Augustowskim do sanktuarium MB Studzienicznej,
6 dzieñ 02.07.2010
Przejazd do ŒWIÊTEJ LIPKI - udzia³ w koncercie organowym.
Zwiedzanie bazyliki - per³y architektury barokowej. Przejazd do
GIETRZWA£DU. Nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego na Warmii s³ynnego z objawieñ i cudownych uzdrowieñ.
Powrót do Chojnowa.

Cena: 700 z³
UWAGI:
• Przejazd autokarem klasy “lux”
• 2 noclegi w Kownie, 2 w Augustowie
• 4 œniadania, 4 obiadokolacje
• Ubezpieczenie NW
Trzeba posiadaæ drobne pieni¹dze na wstêpy do zwiedzanych obiektów
ZAPISY DO 15 MAJA U KS. ANDRZEJA JÓZEFÓW
TEL. KOM. 0/668230665,
PARAFIA BIA³A –U KS. KRZYSZTOF BOJKO
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III Biesiada Historyczna - “ z³oty wiek”
Ju¿ po raz trzeci w SP nr 4 odby³a siê Biesiada
Historyczna. Po spotkaniach w staro¿ytnej
Grecji i œredniowiecznej Polsce, tym razem
uczniowie przenieœli siê do “z³otego wieku”
Jagiellonów.
Coroczne spotkania klas V na takiej biesiadzie
to nie tylko czas sprawdzenie wiedzy, ale
tak¿e mo¿liwoœæ jej poszerzenia oraz dobra
zabawa.
W tym roku na tle krakowskich Sukiennic
zobaczyliœmy urocze kramarki, bogatego kupca
z ma³¿onk¹, biskupa oraz prowadz¹cego ca³¹
imprezê szlachcica (wszyscy w strojach
wypo¿yczonych z legnickiego teatru).
Szlachcic poprosi³ kupców z Anglii, W³och
i Niemiec (przedstawiciele klas) do prezentacji
swoich towarów i przywitanie siê z biesiadnikami w jêzyku kraju, który reprezentowali.
Oprócz tej konkurencji dru¿yny musia³y wykazaæ
siê m.in. wiadomoœciami z historii, znajomoœci¹
archaizmów jêzykowych, umiejêtnoœci¹
rozró¿niania przypraw, które wszyscy mogli
zobaczyæ w naturalnej, a nie w sproszkowanej
postaci. Ta konkurencja okaza³a siê jedn¹
z najtrudniejszych.
W zabawie udzia³ wziêli te¿ ochotnicy wy³onieni
z publicznoœci - rozpoznawali, kieruj¹c siê

jedynie zmys³em smaku - warzywa, czyli
tzw. w³oszczyznê, na czas musieli zmieliæ pieprz,
inni wykazywali siê walecznoœci¹ w “walce
kogutów”, a jeszcze inni malowali na podstawie
mickiewiczowskiego opisu - Mefistofelesa.
Zabawom i œmiechom nie by³o koñca. Szczególne emocje wywo³a³a “walka kogutów”,
a powiedzenie “pieprznie i szafranno, moja
moœcia panno” - dziêki prezentacjom i mo¿liwoœci spróbowania wielu przypraw - na pewno
zapamiêta³a wiêkszoœæ uczestników biesiady.
Ostatecznie zwyciêzcami okazali siê przedstawiciele Niemiec, czyli uczniowie klasy Va
(Aleksandra Najda, Julia Silldorf, Adrianna
Stañczyk), II miejsce zajêli W³osi, czyli Vb
(Mateusz Arasim, Kacper Dudek, Kacper

Jezierski), tylko o jeden punkt s³absi okazali
siê Anglicy - uczniowie Vc (Alicja Kaczan,
Piotr Lizak i Mateusz Trzeciak).
Ten sposób prezentowania i sprawdzania
wiedzy nie wydaje siê nudny, czego dowodem
s¹ emocje i zainteresowanie maluj¹ce siê na
twarzach uczestników.
Dziêki uprzejmoœci i szczodroœci pani Ewy
Chorap i pani Ma³gorzaty Sajnóg wszyscy
uczestnicy biesiady mogli skosztowaæ owoców,
a pani Bo¿ena Majewska jest autork¹ scenografii. Wszystkim pani¹ organizatorki
dziêkuj¹.
Ma³gorzata Cieœla, Beata Wawrzeñczyk

Dzieñ Skupienia!
20 marca odby³ siê w Chojnowie
dzieñ skupienia Wspólnoty Osób
Niepe³nosprawnych i ich rodzin.
W koœciele pw. Œw. Piotra i Paw³a
o godz. 12.30 rozpoczê³a siê
Msza œw., sprawowana przez
ks. Artura Trelê. Podczas Eucharystii ks. Artur Trela zwróci³ siê
szczególnie do osób niepe³nosprawnych. Ubieraj¹c treœæ w formê opowiadania, mówi³ o wra¿liwoœci serca, o dostrzeganiu
tego, co wa¿ne, lecz niepozorne,
o czujnoœci na potrzeby s³abszych
od nas. Zwróci³ uwagê na umi³owanie Krzy¿a Œwiêtego, tak
bardzo bliskiego im przez niedomagania. Rekolekcjonista wskaza³, ¿e zbawienie œwiata dokona³o
siê na krzy¿u, gdy Jezus by³
unieruchomiony, po ludzku ju¿
nieu¿yteczny: nie chodzi³, nie
naucza³, nie bra³ w rêce chorych.
Podkreœli³, ¿e wartoœæ i godnoœæ
cz³owieka jest w jego wnêtrzu,
w ¿yciu duchowym, w sumieniu, sam na sam z Bogiem. Tam

jest Ÿród³o wielkoœci cz³owieka.
W Eucharystii czynny udzia³
brali sami niepe³nosprawni czytali Pismo œw., nieœli dary
na o³tarz.
Po Mszy œw. wszyscy jej uczestnicy przeszli do Biblioteki Miejskiej, gdzie ks. Artur Trela kontynuowa³ nauki rekolekcyjne.
Niezwykle refleksyjnie uczestnicy spotkania prze¿yli Drogê
Krzy¿ow¹. Fragmenty przejmuj¹cego filmu „Pasja” emitowane
na telebimie, odczytywane przez
niepe³nosprawnych stacje, atmosfera skupienia i wspó³uczestnictwo
w cierpieniu Chrystusa, wszystkie te elementy tworzy³y niepowtarzalny klimat, pozostawiaj¹c wiele duchowych wra¿eñ.
Ten nastrój skupienia i wyciszenia towarzyszy³ uczestnikom
spotkania jeszcze d³ugo po jego
zakoñczeniu. By³ te¿ z pewnoœci¹ przygotowaniem œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego.
D.K.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

Mariana Rabandy
sk³ada rodzinie
Prezes wraz z Zarz¹dem
KS „Chojnowianka”
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê
gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej
Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem
na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale
zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 maja 2010 r. o godz. 11.00
w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby
prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 18 maja 2010 r.
(ze wskazaniem nr gruntu).
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿
1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do
pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê
wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej,
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹
nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹cej
ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego
a tak¿e innych warunków okreœlonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy energii elektrycznej i innych
mediów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2011, zgodnie ze wskaŸnikiem inflacji
opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa
GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicz-nie pod numerem 76 818-66-80.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Tartak w Zamienicach – Henryk Szapowa³
oferuje:
* wiêŸbê dachow¹ + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)

* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta

Kontakt telefoniczny: 0660-418-596
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego, gara¿u
o powierzchni u¿ytkowej 12,47 m2, po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Komuny
Paryskiej 8 na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 293/14, z przeznaczeniem
na gara¿owanie samochodu.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 22%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 maja 2010r. o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy
lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 12 maja 2010r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 19.04.2010r. do 12.05.2010r. w godz. 10.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81 88 370.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publiczej na stronie: bip.chojnow.net.pl

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego o powierzchni
u¿ytkowej 29,61 m2, sk³adaj¹cego siê z pomieszczeñ o powierzchni: 9,36 m2, 18,72 m2,
1,53 m2 oraz gruntu o powierzchni 41,00 m2, po³o¿onego w Chojnowie
przy ul. D¹browskiego 15 na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 451/6,
z przeznaczeniem na dzia³anoœæ gospodarcz¹.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 22%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 maja 2010r. o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy
lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia 19 maja
2010r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania
lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 10.05.2010r. do 20.05.2010r. w godz. 10.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - pok. nr 13a,
II piêtro, tel. 076 8 18-66-81.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 076 8 18-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publiczej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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COLOUR OF MAGIC
- II spotkanie partnerów projektu Comenius
Jest w Wilnie taka Szko³a Podstawowa, której uczniowie potrafi¹
wskazaæ na mapie Polski wspó³rzêdne miasta Chojnowa. Jest to Vilniaus
„Vyturio” pradine mokykla, która wraz z placówkami z Grecji, Turcji,
Polski i S³owenii bierze udzia³ w realizacji zadañ projektu Comeniusa
„Colour of magic”. Z dum¹ muszê dodaæ, ¿e pomys³odawc¹ i koordynatorem tego projektu jest nasza ”Trójka”, a naczelnym koordynatorem
jest kole¿anka Justyna Piróg.
W dniach od 24 do 29 marca 2010 wraz z kole¿ankami Agnieszk¹
Bieleck¹, Bogus³aw¹ Kruk i Justyn¹ Piróg mia³am okazjê prze¿yæ cudowne
chwile na Litwie. Od pocz¹tku wizyty nasze wileñskie kole¿anki
wykaza³y siê perfekcyjn¹ organizacj¹ tego pobytu.

Przez dwa dni byliœmy goœæmi w szkole. Mia³yœmy okazjê obejrzeæ zajêcia
i koncerty, na których prezentowali siê nie tylko uczniowie, ale
i nauczyciele. Zachwyci³o mnie niezwyk³e przywi¹zanie do tradycji
i znajomoœæ rodzimego folkloru.
Podczas zwiedzania szko³y zwróciliœmy uwagê na estetycznie wykonane
dekoracje i piêkne prezentacje dzieciêcych prac. Poczesne miejsce
znalaz³y tam prezentacje dotycz¹ce realizacji zadañ projektu.
By³a równie¿ okazja do kontaktów z uczniami. Odwiedziliœmy sale
lekcyjne i przywitaliœmy siê z nauczycielami i ich wychowankami.
Kole¿anka Bogusia Kruk przeprowadzi³a plastyczne zajêcia w klasie
drugiej. Wzbudzi³y one du¿e zainteresowanie wœród doros³ych,
a dzieci by³y bardzo zaanga¿owane podczas ich trwania. Po zajêciach

uczniowie otrzymali wykonane przez polskich kolegów œwi¹teczne
kartki, smycze i breloczki promuj¹ce nasze miasto.
Na konferencji Comeniusa, która jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ ka¿dej wizyty,
z wielk¹ satysfakcj¹ obejrza³yœmy prezentacjê z listopadowego pobytu
partnerów w Polsce, w naszym mieœcie i w naszej szkole. Mi³o nam
by³o s³uchaæ po raz kolejny pochwa³ i podziêkowañ za œwietn¹ organizacjê spotkania w Chojnowie.
Czas spêdzony w szkole dostarczy³ nam wielu wra¿eñ, ale gospodarze
zadbali równie¿ o to, abyœmy poznali ich miasto. Dla nas Polek, niezapomnianym zostanie pierwsze spojrzenie na obraz Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Wraz z przewodnikiem odwiedziliœmy niezwyk³e,
pe³ne historii wileñskie zak¹tki i budowle.
Sobotni wieczór spêdziliœmy w Operze Narodowej na przedstawieniu
Rigoletto, a w niedzielny poranek zwiedziliœmy Troki, pierwsz¹
stolicê Litwy.
Podczas wszystkich tych dzia³añ osiemnastoosobowej grupie goœci
towarzyszyli litewscy nauczyciele. Dziêki nim spêdziliœmy niezapomniane chwile, zobaczyliœmy i prze¿yliœmy o wiele wiêcej i intensywniej
ni¿ zwykli turyœci tak licznie odwiedzaj¹cy stolicê Litwy.
Drugie spotkanie partnerów Projektu „Colour of magic” zakoñczyliœmy
w poniedzia³ek 29 kwietnia. Na wileñskim lotnisku po¿egnaliœmy siê
z naszymi kolegami do grudnia, kiedy to na kolejne spotkanie zaprosz¹
nas S³oweñcy. Do tego czasu bêdziemy realizowali zaplanowane
dzia³ania, których efekty zaprezentujemy na wspólnym spotkaniu.
Mirka Spes

COMENIUS znowu w SP3
Rytm ¿ycia - to temat drugiego projektu
Comenius, realizowanego do 2011 w Szkole
Podstawowej nr 3 w Chojnowie. W dniach
08-12.04.2010 chojnowska „Trójka” by³a
gospodarzem spotkania partnerów: szkó³
z Wêgier, Bu³garii i Rumunii. Goœæmi byli
dyrektorzy szkó³, wicedyrektorzy i nauczyciele.
Uczestnicy projektu zwiedzili szko³ê, wziêli
udzia³ w koncercie przygotowanym przez
uczniów SP3 oraz w zajêciach przygotowanych
przez p. Ulê Chmielewsk¹ i Bogusiê Kruk.
Nastêpnie spotkali siê z w³odarzami naszego
miasta oraz odwiedzili chojnowskie muzeum.
Kolejnym punktem spotkania by³a wizyta na
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zamku Grodziec i spotkanie z nauczycielami
z SP3. Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³
zespó³ All Antico, pokaz chojnowskiego Bractwa
Rycerskiego oraz gor¹cy ¿urek. Nastêpnego
dnia (w deszczu) zwiedzaliœmy stolicê Dolnego Œl¹ska - Wroc³aw.
Jest to kolejne spotkanie, które przejdzie do
historii szko³y. I tym bardziej cieszy nas zachwyt goœci wygl¹dem kolorowej i bardzo zadbanej szko³y, ich pozytywne opinie o nauczycielach, mieœcie i o Polsce. Wielokrotnie podkreœlali, ¿e szko³a ma duszê, ¿e widaæ, jak
bardzo nauczyciele s¹ ze sob¹ z¿yci. Kolejne
spotkanie odbêdzie siê w paŸdzierniku 2010
w Rumunii. Koordynator z Rumunii Mirela
Murau nie jest pewna, czy oni bêd¹ w stanie
przygotowaæ tak perfekcyjne i pe³ne wra¿eñ
spotkanie. Poprzeczka zosta³a postawiona
wysoko. Jesteœmy dumni z tego, i¿ chojnowska
„Trójka” dziêki Comeniusowi istnieje na mapie
Europy. Lubimy wyzwania i emocje, jakich
dostarcza realizacja projektów miêdzynarodowych, dlatego w przygotowaniu projekt z Dani¹.
Za okazan¹ pomoc materialn¹ i rzeczow¹, za serce,
cierpliwoœæ i obecnoœæ podczas spotkania

projektu Comenius ”Rytm ¿ycia” wyrazy
wdziêcznoœci i szacunku dla:
Pana Starosty Legnickiego Jaros³awa Humennego,
Pani Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty El¿biety
Iwanickiej, Pana Burmistrza Miasta Chojnowa
Jana Serkiesa, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Jana Skowroñskiego, Pani Emilii Grzeœkowiak,
Pana Zbigniewa Halikowskiego, Pana Stanis³awa
Spes, Pana Tomasza Martyniuka, Pani Agnieszki
Kapuœciñskiej, Pani Marioli Jakusik, kasztelana
zamku Grodziec Zenona Bernackiego, zespo³u
All Antico, Bractwa Rycerskiego, dyrekcji SP3,
pracowników obs³ugi i administracji oraz dla
Was Kochani Nauczyciele - k³aniam siê nisko.
Justyna Piróg
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Mali szachowi mistrzowie
W jedn¹ z ostatnich niedziel w Goliszowie
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Legnickiego
w szachach w ró¿nych kategoriach wiekowych.
Szko³ê im. Janusza Korczaka w Chojnowie
reprezentowali przedstawiciele Klubu Mi³oœników Gier Planszowych dzia³aj¹cego w œwietlicy szkolnej.
Nasi kilkuletni zawodnicy przygotowywani
przez pana Jerzego Pud³o i Zbigniewa Bojczuka
zdobyli w kategorii wiekowej do lat 18
wysokie miejsca:
Maciej Galez- kl. II miejsce 3
Alex Lefevur- kl. IV miejsce 4
Jakub Wengrzyn- kl. I miejsce 5
Patryk Orz³owski- kl. III miejsce 7
Marcin Codogni- kl. III miejsce 8
Kacper Szymañski- kl. I miejsce 10
Uczennica kl. I Hanna Chopkowicz otrzyma³a
puchar dla najm³odszego zawodnika i medal
za udzia³ w mistrzostwach jako jedyna dziewczynka.

Za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej
wychowawcy i dzieci ze szkolnej œwietlicy
serdecznie dziêkuj¹ doktorowi Jackowi
Chopkowiczowi za przekazanie naszemu
Klubowi zegarów szachowych oraz Pani
prezes Magdalenie £abudzkiej-Janusz z firmy
Feerum za zakup kijków do œwietlicy, które
s³u¿¹ do uprawiania Nordic Walking.

Wyniki bardzo ciesz¹ i mamy nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku bêd¹ jeszcze lepsze. Opiekê
nad grup¹ na zawodach sprawowa³a pani
Ma³gorzata Horodecka, drugim opiekunem
grupy jest Teresa Mi³uch.
H.M.

Kabaretowy czwartek
W czwartek 8 kwietnia w Miejskim Oœrodeku Kultury Sportu i Rekreacji
odby³a siê 4 edycja “Pekaesów” - Przegl¹du Kabaretów Szkó³ Œrednich.
Patronat nad imprez¹ sprawowa³ starosta legnicki pan Jaros³aw
Humenny.
W przegl¹dzie udzia³ wziêli przedstawiciele 4 grup: “Na czworaka” ,
“Kisielu” , “Sztywne glany” oraz “Byle do przodu”. Poziom wystêpów
by³ bardzo wyrównany. Uczestnicy zaskoczyli ró¿norodnoœci¹ swoich
skeczy oraz ich bardzo dok³adnym przygotowaniem, jednak przede
wszystkim uda³o im siê osi¹gn¹æ priorytetowy cel ka¿dego kabaretu,
którym jak wiadomo jest rozœmieszenie publicznoœci. W programie,
obok fragmentów wystêpów znanych kabaretów, pojawi³y siê tak¿e
autorskie skecze m³odych chojnowskich wykonawców. Widzowie,
którzy przyszli ogl¹daæ pocz¹tkuj¹cych artystów nie mogli byæ zawiedzeni poziomem ich gry, zreszt¹ liczne wybuchy œmiechu oraz
gromkie brawa to dowód, ¿e publicznoœæ bawi³a siê po prostu bardzo
dobrze.
Impreza odbywa³a siê w przyjacielskiej, zabawowej atmosferze, jednak,
jak to zwykle na przegl¹dach bywa, trzeba by³o wy³oniæ zwyciêzców
i rozdzieliæ miêdzy nimi nagrody. Tego trudnego zadania podjêli siê
goœcie specjalni, którymi w tym roku byli Marcin G¹sowski i Micha³
£ysiak z kabaretu “Œwierszczychrz¹szcz”. Jurorzy to nietuzinkowi
i jak ma³o kto znaj¹cy siê na kabaretowym fachu, o czym œwiadcz¹
ich liczne sukcesy, takie jak np. Grand Prix oraz nagroda publicznoœci
na przegl¹dzie kabaretowym JAPKO w Lublinie w 2007 r., Grand
Prix na III Ogólnopolskim Festiwalu Skeczy i Ma³ych Form Teatralnych
w Warszawie w tym samym roku, I miejsce na Kabaretowych
Mistrzostwach Œwiata w Warszawie oraz I miejsce, nagroda publicznoœci oraz nagroda telewidzów na 24 przegl¹dzie kabaretowym
PAKA w Krakowie w 2008 r. czy wreszcie I miejsce i tytu³
DeBeŒciaka na VIII D¹browskiej Œciemie Kabaretowej w D¹browie
Górniczej w roku 2009.
Sêdziowie jako kryteria oceny podali przede wszystkim poziom
œmiesznoœci skeczu, a tak¿e iloœæ w³o¿onej pracy, pomys³owoœæ
i inwencjê twórcz¹ (programy autorskie by³y oceniane wy¿ej ni¿ te

10

odtwórcze), oraz umiejêtnoœci sceniczne. Na tej podstawie przydzielone zosta³y nastêpuj¹ce miejsca:
1 miejsce: “Byle do przodu”
2 miejsce ex aequo : “Sztywne glany” oraz “Kisielu”
3 miejsce: “Na czworaka”
Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali nagrodami i dyplomami.
Zwyciêzcy otrzymali miniwie¿ê, zdobywcy drugiego miejsca- radiomagnetofony, a trzecie miejsce nagrodzone zosta³o pami¹tkowym obrazem.
Po rozdaniu nagród na scenê wyszli goœcie specjalni ze “Œwierszczychrz¹szcza”. Nowatorski i bardzo nietypowy program, polegaj¹cy na
dostosowaniu gestów oraz mimiki twarzy do dŸwiêków lec¹cych
z playbacku bardzo spodoba³ siê publicznoœci, która nie chcia³a “wypuœciæ” artystów ze sceny, gdy wystêp dobieg³ koñca. Ostatni¹ czêœci¹
przegl¹du by³y warsztaty, które utytu³owani goœcie poprowadzili dla
swoich m³odszych kolegów z chojnowskich kabaretów. Mamy
nadziejê, ¿e nasi wykonawcy skorzystali z udzielonej im lekcji, dziêki
czemu V edycja “Pekaesów” bêdzie jeszcze bardziej zabawna.
£ukasz D¹browski

GAZETA CHOJNOWSKA NR 8/718

Wszystko o galaktycznych szpiegach:
sukces chojnowian w Legnicy
14 kwietnia, w Legnickiej Bibliotece Publicznej
odby³ siê fina³ konkursu czytelniczego „Wszystko mo¿e siê zdarzyæ”. 20 uczestników tego
etapu - uczniów z klas II i III szkó³ podstawowych powiatu legnickiego - odpowiada³o
na pytania dotycz¹ce ksi¹¿ki Anny Onichimowskiej „Galaktyczni szpiedzy”. Chojnów
reprezentowa³y uczennice SP 4: Julia
Zawadzka z kl. II oraz Weronika Bielecka
i Natalia Ma³ecka z kl. III.

Podczas oczekiwania na werdykt Jury wszystkie
dzieci mia³y okazjê uczestniczyæ w spotkaniu
z autork¹ konkursowych ksi¹¿ek - Ann¹
Onichimowsk¹. Pani Anna barwnie opowiada³a
o pracy pisarza, czyta³a fragmenty swoich
ksi¹¿ek i zachêca³a zgromadzone dzieci do
wymyœlania w³asnych, bajkowych historii.
Po tej czêœci nast¹pi³o to, na co wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekali - og³oszenie wyników
fina³u konkursu zorganizowanego w ramach

corocznych obchodów legnickiego œwiêta
ksi¹¿ki „Bli¿ej Ksi¹¿ki” i wrêczenie nagród.
Z ogromn¹ radoœci¹ us³yszeliœmy, ¿e chojnowskie dzieci zajê³y kolejno:
I miejsce Julia Zawadzka
III miejsce Natalia Ma³ecka
V miejsce Weronika Bielecka
Serdecznie gratulujemy dziewczynkom tak
dobrych miejsc zdobytych w konkursie i ¿yczymy
dalszych sukcesów. Ogromne podziêkowania
i gratulacje nale¿¹ siê tak¿e Pani El¿biecie
Rusieckiej - nauczycielowi bibliotekarzowi
SP 4, która w³o¿y³a ogrom pracy w przygotowanie dziewczynek do tego konkursu.
M.L.

Aktualnoœci
szachowe
Nasz zawodnik Marian Barabasz zwyciê¿a
w Powiatowym Turnieju Szachowym w Lubinie.
42.szachistów uczestniczy³o w Turniej Szachowy o Mistrzowstwo Powiatu Lubiñskiego,
który rozegrano systemem szwajcarskim.
9 rund czas gry 15 minut dla zawodnika.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje gra naszego
zawodnika Mariana Barabasza kat. II+ ranking
1800. W tym dniu by³ w bardzo dobrej dyspozycji - wygra³ 8 partii, jedn¹ zremisowa³.
G³ówny faworyt Piotr Goluch kat. I ++ ranking
2100, zaj¹³ drugie miejsce. Czo³owe pi¹te
miejsce zaj¹³ nasz zawodnik Piotr Maœlanka.
Koñcowa tabela 5 zawodników:
Marian Barabasz MDK DANY Chojnów 8,5 pkt
Piotr Goluch Turów Bogatynia 7,5 pkt
Jakub Kaczmarczyk BKS Boles³awiec 6,5 pkt
Miros³aw Jakubowski Lubin jun. 6 pkt
Piotr Maœlanka MDK DANY Chojnów 6 pkt
W zwi¹zku z tragedi¹ w Smoleñsku, Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Szachowy odwo³a³ planowane
na dzieñ 11. IV. 2010 rozgrywki III Ligi
Dolnoœl¹skiej. Ostatnie dwie rundy zostan¹
rozegrane we Wroc³awiu w innym terminie
wyznaczonym przez DZszach.
Jerzy Pud³o
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,,Dzieñ teatru w jedynce”
30 marca w Gimnazjum nr 1 po raz czwarty
odby³y siê obchody Miêdzynarodowego Dnia
Teatru. Celem przedsiêwziêcia by³o zainspirowanie uczniów do zespo³owej twórczoœci
scenicznej, wzbudzenie zainteresowañ teatrem,
poszerzenie wiedzy w zakresie podstawowych
pojêæ z nim zwi¹zanych, przygotowanie do
œwiadomego odbioru dzie³ teatralnych, a przede
wszystkim dobra zabawa.
Ju¿ na kilkanaœcie dni przed apelem, w szkole
da³o siê odczuæ wyj¹tkow¹ atmosferê. W zaciszu
swych sal jedenaœcie klas pod opiek¹ wychowawców przygotowywa³o siê do wystêpu na
scenie MOKSiR- u.

Chojnackiej z kl. I b za rolê Czerwonego Kapturka,
Justynie Tymczyszyn z kl. II e za postaæ urzêdnika
i Marcinowi Krupie z kl. III c za niepowtarzalny
g³os. Wyró¿niono równie¿ barwne kostiumy
i dekoracje kl. I b oraz grê aktorsk¹ III c.
Ponadto podczas apelu nagrodzono laureatów
konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas
II, który odby³ siê w szkole 19 marca.
I miejsce zajê³a reprezentacja klasy IIa Tomek Jakubiak i Magda Wydrych, II miejsce
Andrzej Kuczyñski i Dawid Pok³adek z kl. II b,
III miejsce Marek Leœniak i Mirek Rajczyk
z kl. II e.
Og³oszono tak¿e wyniki plebiscytu na najpopu-

Warto zauwa¿yæ, ¿e z roku na rok impreza cieszy
siê coraz wiêkszym zainteresowaniem,
a poniewa¿ ma charakter konkursu, wszystkim
zale¿y na tym, ¿eby pokazaæ siê z jak najlepszej
strony.
Apel rozpocz¹³ siê krótkim wstêpem na temat
historii teatru, póŸniej nadszed³ czas na przedstawienia, które zaprezentowano wed³ug
nastêpuj¹cej kolejnoœci:
kl. II a ,,Randka w jasno”- wych. p. A. Œwidurski
kl. I c ,,Plan lekcji”- wych. p. E. Myszograj
kl. III c ,,Grunt to rodzinka!”- wych. p. Rup
kl. II d ,,Janek i tato”- wych. p. A. Szczypiñska
kl. III a ,,Dres i anio³”- wych. p. K. Dominiak
kl. II b ,,Jaœ i Ma³gosia”- wych. p. D. Wo³oszyn
kl. II e ,,Ona i on”- wych. p. M. Inglot
kl. III d ,,Lekcja gimnastyki”- wych. p. B. Szaban
kl. I a ,,Familiada” - wych. p. M. Bodnar
kl. I d ,,M¹¿ i ¿ona”- wych. p. W. Hoszowska
kl. I b ,,Czerwony Kapturek szuka ksiêcia”wych. p. E. Wo³oszyn
Trzeba przyznaæ, ¿e poziom przygotowanych
inscenizacji by³ bardzo wyrównany i jury
(w sk³adzie: p. wicedyrektor M. Czapska,
p. A. Rozmus - katechetka, B. Sopkowicz
i J. Wiœniowska - uczennice kl. III b nale¿¹ce
do szkolnego ko³a teatralnego) mia³o niema³y
problem z wytypowaniem trzech pierwszych
miejsc. W rezultacie konkurs wygra³a kl. III a,
II miejsce zajê³a kl. II b, a miejsce III- II a.
Przyznano tak¿e nagrody indywidualne: Paulinie
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Polish Fiction
zabrzmi ponownie
Chyba w niewielu miastach w pobliskiej okolicy,
powstaj¹ sprzyjaj¹ce warunki do wydawania
p³yt zespo³ów muzycznych. Po sukcesie opiniotwóczym kr¹¿ka “Reprodukcje” zespo³u
REPUTACJA, wydawa³o siê, ¿e nasz¹ chojnowsk¹ rodzim¹ fonografiê opanuje pewien
zastój. ¯ycie nie znosi pró¿ni. W szczególnoœci zaœ w zaciszach naszego MOKSiR-u.
Okaza³o siê bowiem, ¿e ju¿ jakiœ czas temu
kie³kowa³ pomys³ nad studyjnymi nagraniami
chojnowskiej grupy - Polish Fiction.
Zespó³ ten istnia³ w latach 2003-2007. Czy
po trzech latach niebytu ca³y p³ytowy plan
mo¿e dojœæ do skutku? Okaza³o siê, ¿e mo¿e!
G³ównymi pomys³odawcami i koordynatorami tej akcji byli: Mateusz Sieniek - perkusista
grupy i Grzegorz Kruk - muzyk i g³ówny
realizator nagrañ. Przez ca³y miesi¹c trwa³y
próby i poszczególne sesje nagraniowe.
W nagraniach udzia³ wzi¹³ g³ówny trzon zespo³u. Zaproszeni zostali tak¿e muzycy Prologu i Reputacji.
Na kr¹¿ku znajdzie siê 12 utworów pochodz¹cych z ró¿nych lat istnienia grupy. Œwiat³o
dzienne ujrz¹ te¿ utwory premierowe. Ca³oœæ
utrzymana bêdzie w ramach rocka alternatywnego. Styl ten jest mieszank¹ punk rocka,
reggae i psychodelii. Zdecydowana wiêkszoœæ
materia³u na p³ycie to kompozycje w³asne.
Ci, którzy pamiêtaj¹ charyzmatycznego wokalistê Micha³a Œwierczka, na pewno z p³yty
bêd¹ zadowoleni.
Ale to nie koniec niespodzianek zwi¹zanych
z zawartoœci¹ tego kr¹¿ka... W chwili obecnej
trwaj¹ ostatnie mixy, remixy i remastering
ca³ego materia³u. Potem przyjdzie czas na
sfinansowanie tego przedsiêwziêcia (sponsorzy
mile widziani). Z chwil¹ ukazania siê p³yty,
jako pierwsi poinformujemy opiniê publiczn¹
naszego miasta.
P. M.
PODZIÊKOWANIA
O dobry nastrój podczas sesji nagraniowych
zadbali: Jurek “Smok” Krakowski, Pizzeria
“Piccolo Mondo” oraz Kebab “Alladyn”.

larniejsz¹ aktorkê i aktora, przeprowadzonego
w ramach Dnia Teatru. Zostali nimi: Aneta
Zaj¹c (43 g³osy) i Johnny Depp (28 g³osów).
Tegoroczna impreza na d³ugo pozostanie
w pamiêci m³odzie¿y i nauczycieli.
Niektóre z klas ju¿ dziœ zadeklarowa³y chêæ
udzia³u w kolejnym apelu.
Organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania dyrekcji oraz pracownikom MOKSiR- u
za pomoc w zorganizowaniu Dnia Teatru.
Ko³o teatralne z opiekunem

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- kwiecieñ, maj 2010
1. Apteka , Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 01.05.10, 23.05.10,
2. Apteka , Salix”: tel. 076 81-88-301
02.05.10, 30.05.10,
3. Apteka , Melisa”: tel. 076 81-91-658
03.05.10,
4. Apteka , Farmed”: tel. 076 81-81-136
09.05.10,
5. Apteka , Stokrotka”:
25.04.10, 16.05.10,
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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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej
numerem geodezyjnym 22/53 o pow. 2364 m 2 , wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 55.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 11.000,00 z³.
2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej
numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego (nadziemnego) o pow. u¿ytk. 75 m2
oraz dwóch zbiorników ¿elbetowych o pow. zabudowy 241,5 m2
i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 80.000,00 z³.
Wadium - 16.000,00 z³.

Coraz m³odsi…
Przestêpczoœæ siê zmienia. Zmienia siê
w kilku obszarach. Jednym z nich jest
niestety stale obni¿aj¹cy siê wiek sprawców. Niedawno jeszcze mówi³o siê
o osiemnasto i siedemnastolatkach
pope³niaj¹cych powa¿ne przestêpstwa.
Obecnie s¹ to czternasto i trzynastolatkowie pope³niaj¹cy… no w³aœnie co?

asp. Tomasz Jagielski

***

3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2, wraz ze sprzeda¿¹
budynku portierni o pow. u¿ytk. 85 m2, wiaty stalowej o pow.
zabudowy 202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej o pow.
315,9 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 96.000,00 z³.
Wadium - 19.200,00 z³.
Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Przez nieruchomoœci przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia
dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak
równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci,
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. W
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny o funkcji przemys³owej.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
24 maja 2010 r. o godz. 12.00 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 18 maja 2010 r. na konto Nr 39 8644 0000
00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów (ze wskazaniem numeru dzia³ki). 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¿ 550,00 z³ - dot. dz.
nr 22/53, 800,00 z³ - dot. dz. nr 22/54 i 960,00 z³ - dot. dz. nr 22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr 22/54
i 22/70 jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt
10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 24 czerwca 2009 r., drugi 15 wrzeœnia 2009 r., trzeci 9 grudnia 2009 r.,
czwarty 22 marca 2010 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.
Nieruchomoœci mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.04-18.05.2010 r.
w godz. 10.00 do 14.00. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 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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wiatu osoby poni¿ej siedemnastego roku
¿ycia pope³ni³y ponad dwadzieœcia procent wszystkich zg³oszonych przestêpstw.
Pomimo dobrego rozpoznania i czêstych
zatrzymañ m³odocianych z³odziei i w³amywaczy przez policjantów skala zjawiska
roœnie. St¹d ci¹g³e proœby do w³aœcicieli
pojazdów o nie pozostawianie na widoku
rzeczy wartoœciowych. Przys³owie:
„okazja czyni z³odzieja” jest wci¹¿ aktualne.

Z ksi¹¿ki wydarzeñ

W œwietle naszego prawa osoba w tym
wieku nie pope³nia przestêpstwa. Pope³nia
czyn karalny niezale¿nie czy jest to w³amanie, kradzie¿ czy rozbój.
Na terenie naszego powiatu policjanci
zatrzymuj¹ dos³ownie codziennie uczniów
gimnazjów, którzy s¹ sprawcami w³amañ
i drobnych kradzie¿y. Nie s¹ to przypadkowi z³odzieje. To ju¿ wyrafinowani
przestêpcy, bo tak ich jednak bêdê nazywa³, dobrze znaj¹cy swój fach. Wybicie
szyby w samochodzie i wyci¹gniêcie
radioodtwarzacza lub zamontowanej
w nim nawigacji satelitarnej to dla nich
kilka sekund. Walka z tego typu przestêpczoœci¹ czêsto przypomina walkê z wiatrakami. M³ody cz³owiek kradnie, trafia
do oœrodka szkolno-wychowawczego,
z którego po pewnym czasie wychodzi
lub jest zwalniany na przerwê wakacyjn¹.
W czasie tej przerwy nadal kradnie i ko³o
siê zamyka.
Tragiczne jest równie¿ to, ¿e spotykane s¹
przypadki ca³kowitej akceptacji tego typu
zachowañ przez rodziców. Ba, czasami
m³odociany z³odziej jest po prostu jedynym ¿ywicielem rodziny. Mowa tu oczywiœcie o rodzinach skrajnie patologicznych, gdzie na stole codziennie króluje
czysta wyborowa lub wino patykiem pisane.
Jeœli rodzice nie reaguj¹ to co zrobiæ ma
szko³a? A co zrobiæ ma policja, która tak
naprawdê powinna byæ na szarym koñcu
je¿eli chodzi o wychowanie i kontakty
z dzieæmi?
A jaka jest skala tej przestêpczoœci? Otó¿
w ubieg³ym roku na terenie naszego po-

* W ramach wspó³pracy z innymi jednostkami policji, 31 marca funkcjonariusze
Referatu Kryminalnego Komisariatu
Policji w Chojnowie, zatrzymali 29.letniego mieszkañca Chojnowa, podejrzewanego o to, i¿ 30.03.2010 r. w³ama³ siê
do samochodu marki VW Golf na terenie
miejscowoœci Jawor. Zatrzymanego przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, którzy prowadz¹ postêpowanie w niniejszej sprawie.
* 7 kwietnia oko³o godziny 12.10 dy¿urny otrzyma³ informacjê, i¿ kierowca samochodu marki Mitsubishi, poruszaj¹cego
siê ul. Drzyma³y jest najprawdopodobniej pod wp³ywem alkoholu.
W zwi¹zku z powy¿szym we wskazane
miejsce zostali skierowani funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych, którzy
w podwórzu przy ul. Chopina zatrzymali
do kontroli w/w samochód.
Nastêpnie kierowca przedmiotowego
pojazdu zosta³ przebadany na zawartoœæ
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Badanie wykaza³o, i¿ w organizmie 40.
letniego mieszkañca Chojnowa jest 3,35
promila alkoholu. Mê¿czyznê zatrzymano i osadzono w miejskiej izbie
wytrzeŸwieñ w Legnicy.
Ponadto ustalono, i¿ kierowca jad¹c
samochodem marki Mitsubishi spowodowa³ dwie kolizje drogowe w wyniku
czego uszkodzi³ zaparkowane na pobliskich parkingach samochody marki
Ford Focus oraz Volkswagen Golf.
Za prowadzenie pojazdu pod wp³ywem
alkoholu sprawcy gro¿¹ 2 lata pozbawienia wolnoœci. Funkcjonariusze sprawdzaj¹, czy zachowanie kierowcy nie
sprowadzi³o bezpoœredniego niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia innych
osób. Je¿eli oka¿e siê, ¿e tak by³o,
mê¿czyŸnie mo¿e groziæ kara do 8 lat
pozbawienia wolnoœci.
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Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny parterowy
w Chojnowie na ul. Broniewskiego 10, o pow.
220 m2 (5 pokoi, 4 gara¿e), na dzia³ce przemys³owo-budowlanej o pow. 29 ar. Wiadomoœæ:
tel. 694-102-630.
Sprzedam dom w budowie w Goliszowie,
dzia³ka 20 ar, nadaje siê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ np. na warsztat samochodowy, z³omowisko,
stolarniê, itd. Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.
Sprzedam dom przy ul. Kiliñskiego o pow.
180 m2, parterowy, gara¿e, na dzia³ce 5 ar, nie
wymaga remontu. Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

DROBNE

przy ul. Samorz¹dowej, wymienione okna,
drzwi antyw³amaniowe, kafelki, parkiet, przedpokój zabudowany, ciep³o, spokojnie, mili
s¹siedzi. Wiadomoœæ: tel. 509-479-377.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
w starym budownictwie o pow. 56 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka - po kapitalnym remoncie, na
wiêksze 3-4 pokojowe równie¿ w starym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 601-649-393.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, 2
koje, pow. 53,5m2 przy ul. Sikorskiego w
bli¿u Biedronki, na kawalerkê w nowym
downictwie. Wiadomoœæ: tel. 787-484-873
889-410-886.

popobulub

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi (sprzeda¿ kwiatów, zniczy, parking) - dojazd od drogi
asfaltowej przy drugim nowym wejœciu na
cmentarz w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹,
o pow. 7 ar w Chojnowie, ul. Mickiewicza (w kierunku Boles³awca). Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam dom + warsztat w Jerzmanowicach k. Chojnowa, o pow. 290 m2 i 110 m2
warsztat + gara¿. Ca³oœc wybudowana w 1998r.,
na dzia³ce 0,6ha, du¿o zieleni, ogród, sad,
basen, altany. Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-41
lub 601-799-573.

Kupiê mieszkanie 2.pokojowe w Chojnowie,
na parterze, preferowane nowe budownictwo
w okolicy Rynku. Wiadomoœæ: tel 696-903-554

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej
z rozpoczêt¹ budow¹, stan zerowy, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 783-033-169.

Kupiê lokal handlowy w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-82-73 lub 606-332-536.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 53m2
+ 4m2 piwnica. Mieszkanie na parterze przy
ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny uk³ad pomieszczeñ, du¿y pokój z balkonem, ma³y pokój,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, toaleta, po
remoncie - nowe okna i drzwi wewnêtrzne.
Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 13 m 2
przy ul. Kolejowej 30. Wiadomoœæ: tel. 604-607-652.

Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ pod
kamienicê wraz z projektem i pozwoleniem na
budowê w Chojnowie przy ul. D³ugosza,
pow. 200 m2. Wiadomoœæ: tel. (76) 819-12-78
lub 694-102-630.

Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie, po remoncie, o pow.
48 m2, przy ul. Kiliñskiego, IVp., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica, balkon. Cena 135.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 889-192-286.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym budownictwie o pow. 48 m2 w Chojnowie,
ul. Rynek. Wiadomoœæ: tel. 606-178-636
po godz. 19.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe w Chocianowie, s³oneczne, IV piêtro, balkon, blisko centrum - 135.000 z³. Wiadmomoœæ: tel. 696-903-554.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie, stare budownictwo, dobra lokalizacja
(blisko centrum), o pow. 60,5 m 2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, Ip., cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 662-262-706.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2 w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia w bloku
+gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar),
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 793-680-145
lub 792-242-114.
Sprzedam mieszkanie w Chocianowie
(powiat polkowicki), po kapitalnym remoncie,
3 pokoje, pow. 55 m2, balkon, ³adne osiedle,
cena 145 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 608-393-747.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, pierwsze
piêtro, stare budownictwo, atrakcyjna dzielnica,
pow. 57 m2. Wiadomoœæ: tel. 605-376-171.
Sprzedam lub wynajmê 3.pokojowe mieszkanie w nowym budownictwie o pow. 55 m2,
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Szukam lokalu do wynajêcia o pow. ok. 100 m2,
na dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹. Wiadomoœæ: tel. 665-730-161.
Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do 3600 m2,
czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.

Us³ugi
Wszelkie us³ugi sprz¹taj¹ce - pranie dywanów
i kompletów wypoczynkowych, sprz¹tanie
mieszkañ (tak¿e po remoncie), pranie i odkurzanie samochodów, sprz¹tanie klatek schodowych, sprz¹tanie nagrobków. Wiadomoœæ:
tel. 791-404-799.

Praca
Zatrudniê pielêgniarkê na umowê o pracê
(pe³ny etat). Praca od godz. 7.00 do 15.00
w Z³otoryi. Wiadomoœæ: tel. 606-965-832.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 11 ar,
z projektem, rozpoczêt¹ budow¹ - stan „0”,
kierownik budowy op³acony do zakoñczenia
inwestycji, w Rokitkach, blisko akwenu, dzia³ka
ogrodzona. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.
Sprzedam dzia³kê budowlano-rekreacyjn¹
w Rokitkach, pow. 26 ar z murowanym budynkiem do adaptacji, wodoci¹g i pr¹d przy dzia³ce,
cena 39,00 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 885-161-989.
Kupiê dzia³kê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na terenie Chojnowa o powierzchni od 10 do 15 ar.
Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Inne
Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.
Tanio sprzedam kuchenkê gazow¹ “Amika”
z elektrycznym piekarnikiem - ma³o u¿ywana.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145.

GALERIA-STUDIO-SYNTEZA

KUP W CHOJNOWIE

ul. Sikorskiego 12; 076/819-64-85

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10.00 - 18.00
* RÊKODZIE£A LUDOWE
* WE£NA ZDROWOTNA
* SZK£O ARTYSTYCZNE
* SZK£O U¯YTKOWE
* CERAMIKA
* OBRAZY
* WIKLINA
* INNE
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S³ysza³em, ¿e jest bank który
p³aci swoim Klientom! Czy to jest
prawda? Jak to mo¿liwe?

Zadzwoñ
lub wyœlij sms
o treœci OFE na numer
693-623-620.

Tak, to prawda. Teraz jest to mo¿liwe! Wystarczy za³o¿yæ konto Pakiet z nowym Kontem Wydajesz &
Zarabiasz w Banku Zachodnim WBK
Jak to mo¿liwe, ¿e bank bêdzie
mi p³aci³?
Zak³adaj¹c nowe Konto Wydajesz
& Zarabiasz Bank Zachodni WBK
zap³aci Ci:
* 100 z³ - ka¿demu, kto w terminie
od 1.03.2010 r. do 30.04.2010 r.
za³o¿y nowe Konto Wydajesz & Zarabiasz, wraz z us³ugami bankowoœci
elektronicznej BZWBK24 oraz kart¹
p³atnicz¹. Z oferty mog¹ skorzystaæ
osoby, które w ostatnich 12 miesi¹cach nie posiada³y konta osobistego
w z³otych w Banku Zachodnim WBK
i które w ka¿dym z dwóch kolejnych
miesiêcy zapewni¹ wp³ywy na konto
min. 1000z³. Szczegó³y promocji
w regulaminie.
* 1% co miesi¹c - otrzymasz z powrotem na swoje Konto Wydajesz &
Zarabiasz 1% wartoœci wszystkich
p³atnoœci dokonanych Kart¹ Wydajesz
&Zarabiasz. Swoj¹ kart¹ mo¿esz
p³aciæ na ca³ym œwiecie (np. w sklepach, na stacjach benzynowych,
w restauracjach) lub w Internecie np. p³ac¹c w sklepach internetowych,
na aukcjach lub rezerwuj¹c hotele
czy bilety lotnicze. P³ac¹c kart¹,
po prostu kupujesz wszystko 1%
taniej. Miesiêczna op³ata za kartê
wynosi tylko 3 z³.
Na co jeszcze mogê liczyæ,
zak³adaj¹c nowe konto
Wydajesz&Zarabiasz?
* Bankomaty w ca³ej Polsce za darmo - teraz wyp³acaj¹c gotówkê Kart¹
Wydajesz&Zarabiasz ze wszystkich
bankomatów w ca³ej Polsce, nie
zap³acisz ¿adnej prowizji.
* Konto 0 z³ - jeœli co miesi¹c wp³ynie na Twoje konto minimum 1000 z³,
nie pobierzemy od Ciebie op³aty za
jego prowadzenie. W przeciwnym
wypadku pobierzemy op³atê 7 z³.
* Wygodny dostêp do konta 24
godziny - przez Internet, telefon
stacjonarny i komórkowy- dziêki
us³ugom BZWBK24 zawsze wiesz,
ile masz na koncie i - niezale¿nie od
tego, gdzie jesteœ - mo¿esz wykonaæ
potrzebne trensakcje bankowe.
* £atwo dostêpny limit kredytowy
- dla osób uzyskuj¹cych regularne
wp³ywy z tytu³u dochodów

Od 1 czerwca zapraszamy
do biura
przy ul. Kopernika 4
* Bezpieczne zakupy w Internecie
- dziêki us³udze 3D Secure, która
chroni przed ryzykiem nieuprawnionego u¿ycia karty, Twoje zakupy
w Internecie s¹ jeszcze bardziej bezpieczne.
* Dodatkowe zyski na Lokacie Swobodnie Zarabiaj¹cej - przelewaj¹c
w dowolnym momencie swoje nadwy¿ki finansowe na rachunek lokaty,
zapewnisz sobie dodatkowy zysk,
ale i swobodê ewentualnych wyp³at.
Lokata Swobodnie Zarabiaj¹ca to
lokata, która oferuje atrakcyjne oprocentowanie i pozwala na wyp³atê
pieniêdzy w dowolnym momencie razem z naliczonymi odsetkami.
Jak mogê otworzyæ nowe Konto
Wydajesz&Zarabiasz?
Konto otworzysz w ka¿dym oddziale Banku Zachodniego WBK
lub w placówce partnerskiej Banku
Zachodniego WBK. Wystarczy mieæ
przy sobie dowód osobisty. Wniosek
o konto mo¿esz równie¿ z³o¿yæ
przez Internet na lub dzwoni¹c do
doradców: 1 9999.
Jeœli chcesz przenieœæ konto z innego
banku, pomo¿emy Ci w za³¹twieniu
wszelkich formalnoœci - podczas
wizyty w placówce poinformuj tylko
doradcê o chêci przeniesienia konta.
W ramach pomocy nasi doradcy:
* na Twój wniosek poinformuj¹ pracodawcê, urz¹d skarbowy i innych
kontrahentów o nowym numerze
Twojego rachunku,
* uruchomi¹ zlecenia sta³e i polecenie
zap³aty, pomog¹ przenieœæ listê odbiorców, z której korzysta³eœ w bankowoœci
internetowej w poprzednim banku,
* przedstawi¹ mo¿liwoœci przeniesienia limitu kredytowego z innego
banku lub udzielenia limitu w koncie.
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Ziemia Œwiêta - podró¿ ¿ycia

- z fotograficznej wystawy Krystyny Czapskiej

KAPLICA BO¯EGO GROBU

KOŒCIÓ£ PRYMATU

BET SHEAN

ZIEMIA OBIECANA

STARE MIASTO JEROZOLIMY
PO TYCH KAMIENIACH ST¥PA£ JEZUS

WIDOK NA GÓRÊ OLIWN¥

ŒWI¥TYNIA NA FUNDAMENTACH DOMU ŒW. PIOTRA

