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Nowa publikacja
Kilka dni temu ukaza³a siê publikacja historyczna

dotycz¹ca m.in. naszego miasta. 

Festyn na po¿egnanie
Hity ostatnich lat "zapodawa³" Roman B¹k - DJ z Radia Plus. 

Przy stolikach, pod parasolami, 
w cieniu parkowych drzew podrygiwa³o wielu…

Ca³a biblioteka czyta dzieciom...
W ostatnim tygodniu wakacji w MBP odby³y siê zajêcia czytelniczo-plastyczne 

pod has³em "Ca³a Polska Czyta Dzieciom". 

Szóstka dla Parasola
Przy piêknej pogodzie odby³ siê kolejny, szósty ju¿ Turniej

Tañca Towarzyskiego i Œpiewu dla Seniorów".

"Ludzie buduj¹ za du¿o murów a za ma³o mostów" - partnerstwo miast stabilnym mostem do porozumienia.
Pod takim has³em przebiega³a tegoroczna wizyta mieszkañców Egelsbach w Chojnowie.
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* Dom Schrama ma ju¿ nowe, zewnêtrzne ob-
licze. Zdemontowane rusztowania odkry³y odre-
montowan¹ elewacjê, dopieszczenia wymaga
jeszcze zabytkowy portal nad wejœciem.

Wewn¹trz krajobraz te¿ zmienny. Pomieszcze-
nia sanitarne s¹ ju¿ niemal w ca³oœci wykafel-
kowane i wyposa¿one, gros œcian przygotowa-
nych jest do malowania i tapetowania. Insta-
lowany jest system wentylacyjny, renowacji
poddany jest renesansowy portal z piaskowca. 

* Prace rewitalizacyjne przebiegaj¹ teraz w uli-
cy Grottgera. Wykonawca rozebra³ star¹ na-

wierzchniê jezdni i chodników. Obecnie robi siê
tu betonow¹ podbudowê pod nowe nawierz-
chnie i uk³ada krawê¿niki.

* Zakoñczono budowê sieci wodoci¹gowej oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie
ulic Asnyka, Z³otoryjskiej, Parkowej; wyko-
nawca przygotowuje inwestycjê do odbioru.

* Zakoñczono prace przy budowie sieci wodno-
kanalizacyjnej w ul. S³onecznej; na inwestycjê
pozyskano œrodki z WFOŒiGW w kwocie
40.300 z³. 

* Zakoñczono budowê sieci odgazowuj¹cej
sk³adowisko odpadów w Bia³ej. 

Wydzia³ GGiOŒ 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t.
Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 06.09.2011 r. do 27.09.2011 r.:
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Rejtana 2, ul. Ko-
muny Paryskiej 9, ul. Chopina 4, ul. Legnic-

kiej 22 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 88/2011
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 wrzeœnia
2011 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-
ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w
Chojno-wie w terminie do dnia  18.10.2011 r.

Na 1 wrzeœnia
Uroczystoœci zwi¹zane z kolejn¹, w tym roku
72. rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej,
tradycyjnie obchodzono przy obelisku na ul.
Chmielnej. Delegacje miejskiego i gminnego
ko³a Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych,

Zwi¹zku Sybiraków, w³adz miasta i gminy
sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów odda³y ho³d pol-
skim ¿o³nierzom walcz¹cym z najeŸdŸc¹ , par-
tyzantom i ludnoœci cywilnej. 

Za 10 miesiêcy wakacje
Tradycyjnie 1 wrzeœnia dzieci i m³odzie¿ sta-
wi³a siê w swoich szko³ach by rozpocz¹æ kolej-
ny rok swojej edukacji. Czêœæ z nich z ¿alem
¿egna³o wakacje, inni nie mogli doczekaæ siê
spotkania ze „swoimi klasami”. Blisko 130 szeœ-
ciolatków zasiad³o w ³awkach po raz pierwszy.
W Szkole Podstawowej nr 3 jest ich 46, 
w Szkole Podstawowej nr 4 - 82. W chojnow-
skich gimnazjach naukê rozpoczyna blisko 200
pierwszoklasistów: w Gimnazjum nr 1 - 80, 
w Gimnazjum nr 2 - 114.
W sumie w miejskich szko³ach, w tym roku
mamy 1446 uczniów. Przed nimi dziesiêæ mie-
siêcy ciê¿kiej pracy, a potem … znów wakacje. 
¯yczymy wszystkim uczniom oraz nauczycie-
lom sukcesów, powodzenia i obiecujemy, ¿e rok
szkolny minie niepostrze¿enie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dyrekcja Miejskiego Oœrodka Kultury i Rekre-
acji informuje, ¿e spotkanie organizacyjne
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbêdzie siê 
14 wrzeœnia br. o godz.17.00 w kawiarence
MOKSiR w Chojnowie. Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹
Dawn¹
Tytu³ notatki to jednoczeœnie nazwa nowej mu-
zycznej propozycji Miejskiego Oœrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. 23 i 24
wrzeœnia br. (czyli w pi¹tek i w sobotê) mi³oœni-
cy brzmieñ œredniowiecza, renesansu czy ba-
roku bêd¹ mieli jedyn¹ w swoim rodzaju okazjê

pos³uchania „na ¿ywo” zespo³ów specja-
lizuj¹cych siê w tej muzyce. Oprócz gospodarzy
spotkañ, czyli ALL` ANTICO, zobaczymy
i us³yszmy na pewno SALTARELLO z Kalisza
i HORRENDUS z Ciechanowa/Warszawy.
Trwaj¹ jeszcze starania o pozyskanie odpowied-
niej klasy chóru specjalizuj¹cego siê w muzyce
dawnej; mamy nadziejê, ¿e zwieñczone zostan¹
sukcesem.
W pi¹tkowe przedpo³udnie zespo³y zaprezentuj¹
siê w szko³ach podstawowych Chojnowa, chc¹c
rozbudzaæ wœród najm³odszych zainteresowanie
dŸwiêkami przesz³oœci, które w swoim czasie
by³yby mo¿e odpowiednikiem wspó³czesnej
nam dyskoteki, gdy¿ tañcom i zabawie s³u¿y³y.
Do po³udnia muzycy zd¹¿¹ te¿ zaprezentowaæ
siê pensjonariuszom „Niebieskiego Parasola”.
Po po³udniu planowane s¹ dwa koncerty. Pierw-
szy o godz. 18.00 w ogrodowej czêœci lapida-
rium Muzeum Regionalnego bêdzie wyrazem
podziêkowañ dla sponsorów przedsiêwziêcia 
i zaproszonych goœci (obowi¹zuj¹ zaproszenia).
Drugi zamierzono na godz. 21.00 w ogrodach
restauracji „Duszka” i tu ju¿ wstêp bêdzie wolny
dla wszystkich. Gdyby aura nie dopisa³a, oba
popo³udniowe koncerty bêd¹ mia³y miejsce 
w domu kultury przy ul. Ma³achowskiego 7.
W sobotê zamierzono tylko jeden koncert. 
W podnios³ej atmosferze œwi¹tyni pw. Œw. App.
Piotra i Paw³a o godz. 19.00 wszyscy chêtni
bêd¹ jeszcze raz mieli okazjê pos³uchaæ daw-
nych brzmieñ.
MOKSiR wyra¿a wdziêcznoœæ sponsorom,
którzy zdecydowali siê wesprzeæ to oryginalne
przedsiêwziêcie. S¹ to dwa maj¹ce w Chojnowie
siedzibê banki – Bank Spó³dzielczy i Bank Za-
chodni WBK oraz firma Pana Tadeusza Kreta.
Dziêkujemy.
Wiêcej szczegó³ów ju¿ wkrótce na plakatach.

Pierwsza gra terenowa
Od kwietnia tego roku chojnowski samorz¹d
jest beneficjentem unijnego programu pn. „Par-
tnerstwa na rzecz rozwoju”. W ramach projektu
powstaje strategia rozwoju miasta w dziedzinie
sportu, turystyki i rekreacji, a tak¿e formalne
partnerstwo trzech sektorów – spo³ecznego,
publicznego i przedsiêbiorców. Prace nad kon-
struowaniem strategii i partnerskiej umowy
trwaæ bêd¹ niemal do koñca roku. Niedawno
jednak, w ramach warsztatów szkoleniowych,
powsta³ ciekawy produkt. Grupa pracuj¹ca na
warsztatach szkoleniowych stworzy³a pierwsz¹
(z kilku planowanych) grê terenow¹. 
Na ukoñczeniu jest karta Wyprawy Odkryw-
ców, sk³adaj¹c¹ siê z mapy i wskazówek (napi-
sanych wierszem), które w sposób edukacyjny
prowadz¹ po wybranej trasie, prezentuj¹c naj-
ciekawsze jej walory. Ta gra (znana na œwiecie
pod nazw¹ questing) adresowana jest do ka¿de-
go zainteresowanego lokaln¹ histori¹, walorami
przyrodniczymi b¹dŸ atrakcjami przyrodniczo-
kulturowymi. 
Opracowana przez grupê œcie¿ka nawi¹zuje do
najazdu Husytów i w bardzo przystêpny sposób
podaje ciekawe fakty z dziejów grodu nad
Skor¹. Wierzymy, ¿e ta forma poznawania swo-
jej ma-³ej Ojczyzny zainteresuje dzieci i do-
ros³ych nie tylko z naszego miasta. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 16/749 3

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA o g ³ a s z a 
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 10 paŸdziernika 2011 r.  o godz 1100 w lokalu
nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Chojnowie, pl. Zam-
kowy 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 ter-
minie do dnia  5 paŸdziernika  2011 r. (ze wskazaniem nr gruntu).
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej 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 wp³a-
caj¹ca 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 usta-
lonym 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 ludz-
kiego a tak¿e innch warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sani-
tarnych, 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 2012, zgod-
nie ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Pre-
zesa 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 telefo-
nicznie pod numerem 76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

W dniach od 1 do 15 wrzeœnia br. w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie,
pok. nr 9 mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na
rok szkolny 2011/2012 wraz z wymaganymi za³¹cznikami (s³uchacze kole-
giów mog¹ sk³adaæ wnioski do dnia 15 paŸdziernika br.). 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie ró¿nic
w dostêpie do edukacji, umo¿liwienie pokonywania barier dostêpu do edu-
kacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.
Przys³uguje uczniom zamieszka³ym na terenie miasta Chojnowa, w rodzi-
nie, których dochód netto na jedn¹ osobê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê
z³o¿enia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z usta-
w¹ o pomocy spo³ecznej, tj. 351 z³.
Formy przyznawania stypendium:
a) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach eduka-
cyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowa-
ne w szkole w ramach planu nauczania - po przedstawieniu przez wniosko-
dawcê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków
(orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych), 
b) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach eduka-
cyjnych realizowanych poza szko³¹ - po przedstawieniu przez wnioskodaw-
cê dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków
(orygina³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych),
c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podrêczni-
ków i innych pomocy edukacyjnych - realizowane w szczególnoœci za poœ-
rednictwem macierzystych szkó³ poprzez dokonanie przez nie zakupu pod-
rêczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia i za-
akceptowanych przez jego wychowawcê, 
d) czêœciowe lub ca³kowite pokrycie kosztów wynikaj¹cych z pobierania
nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkó³ ponadgimnaz-
jalnych i s³uchaczy kolegiów - po przedstawieniu przez wnioskodawcê
dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie okreœlonych wydatków (orygi-
na³y imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów ksiêgowych), 
e) œwiadczenie pieniê¿ne - tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Choj-
nowa uzna, ¿e udzielenie œwiadczenia w poprzednich formach jest niemo¿-
liwe lub w przypadku s³uchaczy kolegiów - niecelowe. 
Druki wniosków do pobrania od dnia 16.08.2011r. w macierzystych szko-
³ach (teren Chojnowa) oraz w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5
(parter) w godz. 8.00 - 15.00. 

Informacja dla wnioskodawców
Dochody za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku nale¿y
udokumentowaæ poprzez  m.in.: 
- zaœwiadczenie pracodawcy o wysokoœci dochodów netto
uzyskanych w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku, 
- oœwiadczenie wnioskodawcy oraz pozosta³ych cz³onków gos-
podarstwa domowego o wysokoœci dochodów netto uzyskanych
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku, 
- zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy o pozostawaniu bez pracy 
w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku (z prawem lub
bez prawa do zasi³ku) lub oœwiadczenie wnioskodawcy,
- oœwiadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosi¹ganiu docho-
du w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku (dotyczy osób
niezarejestrowanych w Urzêdzie Pracy), 
- decyzja, kserokopia decyzji, zaœwiadczenie z Miejskiego Oœ-
rodka Pomocy Spo³ecznej o otrzymywanych œwiadczeniach
(zasi³ek sta³y, zasi³ek okresowy, zasi³ek rodzinny, zasi³ek pielê-
gnacyjny) – nie nale¿y ujmowaæ zasi³ków celowych, lub oœ-
wiadczenie wnioskodawcy oraz pozosta³ych cz³onków gospo-
darstwa domowego o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych 
z pomocy spo³ecznej,
- decyzja, kserokopia decyzji lub oœwiadczenie o otrzymanym
dodatku mieszkaniowym, 
- zaœwiadczenie z gminy o wielkoœci posiadanego gruntu rol-
nego (hektarów przeliczeniowych) lub oœwiadczenie wniosko-
dawcy,
- wyroki s¹dowe lub ich kserokopie o wysokoœci zas¹dzonych
alimentów, zaœwiadczenia komornika, dowody op³aty alimen-
tów lub oœwiadczenie wnioskodawcy,
- zaœwiadczenie lub oœwiadczenie wnioskodawcy o otrzymy-
wanym innym stypendium, 
- odcinek renty lub emerytury (w przypadku braku odcinka -
decyzja o wysokoœci emerytury lub renty albo jej kserokopia)
lub oœwiadczenie wnioskodawcy oraz pozosta³ych cz³onków
gospodarstwa domowego o wysokoœci renty lub emerytury,
- oœwiadczenie o wysokoœci dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych, 

Informacja dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, oœrodków 
i s³uchaczy kolegiów, zamieszka³ych na terenie miasta Chojnowa, którzy maj¹ zamiar ubiegaæ siê

o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012. 
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Epitafium dla Jurka

Redaktor naczelny - Stanis³aw Horodecki
Jurek pojawi³ siê w “Gazecie...” na pocz¹tku.
By³ pierwsz¹ osob¹, która odpowiedzia³a na
zamieszczon¹ w nr 1 propozycjê wspó³pracy 
i tak ju¿ od wydania (wówczas jeszcze miesiê-
cznika) oznaczonego nr 2 - zwi¹za³ swe zawo-
dowe ¿ycie z “Chojnowsk¹”. Pamiêtam go 
redakcyjnych spotkañ “w kimbolówce”, kiedy

otoczony k³êbami papierosowego dymu (Jurek
by³ wtedy bodaj jedynym niepal¹cym w racz-
kuj¹cym sk³adzie “Gazety...”) przekonywa³
nas do swoich racji b¹dŸ uwa¿nie s³ucha³ tego,
co zaproponowaæ chcieli inni. Pamiêtam te¿ 
z chwil, gdy z miesiêcznika wykonaliœmy
skok na g³êbok¹ wodê, proponuj¹c mieszkañ-
com Chojnowa tygodnik. Sk³ad redakcyjny
ten sam, umiejêtnoœci - jak to u dziennikars-
kich ¿ó³todziobów - ci¹gle nie najwiêksze, ale
pracy i wyzwañ czterokrotnie wiêcej! To wte-
dy Jurek wymyœli³ i wcieli³ w literackie ¿ycie
“Kad³ubka”, to wtedy te¿ opanowa³ niemal do
perfekcji mno¿enie epitetów, które pozwala³y
karmiæ ci¹gle g³odne nowych s³ów szpalty...
Czasem nawet ¿artowaliœmy z tego jego talen-
tu, ale gdy w roku 1994 (a mo¿e 1995?) zg³o-
siliœmy “Gazetê Chojnowsk¹” do ogólnopol-
skiego konkursu dla prasy lokalnej, to jedno 
z siedmiu wyró¿nieñ komisja z³o¿ona z pro-
fesjonalnych dziennikarzy przyzna³a w³aœnie
naszemu tygodnikowi! Po czêœci wiêc Jurko-
wi, gdy¿ stanowi³ on jeden z filarów redakcyj-
nego zespo³u...
PóŸniej kontaktów mieliœmy ju¿ mniej. Ja szu-
ka³em swego miejsca w innych ¿yciowych
zajêciach, Jurek pozosta³ w “Chojnowskiej”.
Czasem jeszcze spotykaliœmy siê przy okazji
miejskich imprez, czasem okazj¹ stawa³y siê
inne zdarzenia, ale brak³o im ju¿ dawnej inten-
sywnoœci... Jurek podupada³ na zdrowiu i choæ
duch - jak mawiaj¹ literackie postaci - jeszcze
by³ rzeœki, to cia³o ju¿ md³e...
Chcê wierzyæ, ¿e w tym lepszym œwiecie, do
którego poszed³, zdrowie go nie opuszcza, 
a zajêcie znalaz³ w “Niebiañskich wieœciach”
czy innym periodyku... Czy nadal podpisuje
siê “Kad³ubek”? Za jakiœ czas bêdê siê móg³
przekonaæ...
Jerzy - dziêkujê i pamiêtam!

Redaktor naczelna - El¿bieta Sandecka-
Pultowicz
Jurku - za szybko odszed³eœ. Nie napisa³eœ
jeszcze wszystkich artyku³ów. Tyle tematów
czeka³o na Twój felieton… Pozosta³o nam ju¿
tylko wspomnienie i strony dawnych gazet 
z Twoj¹ twórczoœci¹. Na zawsze pozostaniesz
jednak naszym chojnowskim Kad³ubkiem.
Teraz rozpocz¹³eœ pisaæ swój ostatni roz-
dzia³… 
Pamiêtam pierwsze kolegium redakcyjne, któ-
re w owym czasie odbywa³y siê w prywatnych
mieszkaniach. Mia³am stawiæ siê u Pana Józe-
fowicza, ale z powodu ogromnego stresu i po-
my³ki zapuka³am do drzwi Pana… Józefczuka.
Taki ma³y drobiazg. Lecia³am potem przez pó³
miasta na ul. D¹browskiego, gdzie odbywa³o
siê spotkanie. Wtedy po raz pierwszy mia³am
okazjê poznaæ nie tylko Pana Jurka, ale ¿yj¹c¹
jeszcze wtedy jego ¿onê. Pani Ewa odesz³a
niestety jakiœ czas póŸniej, co bardzo wstrz¹-
snê³o Panem Jerzym. Myœlê, ¿e do koñca ¿y-
cia nie móg³ siê pogodziæ z jej strat¹. 
Przepracowaliœmy wspólnie siedem lat. Uczy³
mnie redakcyjnego ¿ycia, pisania pierwszych
artyku³ów, korekty. Zawsze s³u¿y³ rad¹ i po-
moc¹. Posiada³ tzw. lekkie pióro. Wystarczy³
u³amek sekundy, aby w natchnieniu przela³
swoje myœli na papier, a dok³adniej rzecz uj-
muj¹c na komputer. Pisz¹c felietony u¿ywa³
pseudonimu „Kad³ubek”. Inne teksty podpisy-
wa³ JJ. Nawi¹zuj¹c do filmowego kapitana
Klossa, ukuliœmy dla niego w redakcji nowy
przydomek JJ 23, choæ niewiele mia³ z agenta.
Nie potrafi³ siê obra¿aæ. Wszystkie konflikty
umia³ za³agodziæ i obróciæ w ¿art. Na podorê-
dziu zawsze mia³ jak¹œ anegdotê i potrafi³ 
w mig roz³adowaæ napiêt¹ atmosferê. Potrafi³
z siebie za¿artowaæ. No, i muszê wspomnieæ,
¿e by³ ogromnym ³akomczuchem. Uwielbia³
s³odkoœci w ka¿dej postaci. By³ szarmancki
wobec kobiet. Nie sk¹pi³ komplementów, 
w czym pomaga³ mu zawsze dobry humor i ta-
lent krasomówczy. 
Mo¿e zdradzê tu pewien szczegó³, ale Pan Je-
rzy nigdy nie by³ brze¿añczykiem, choæ przez
wiele osób by³ tak odbierany. Wszystko wziê-
³o siê st¹d, ¿e piêknie opisywa³ wspomnienia
mieszkañców Brze¿an, którzy osiedlili siê na
Dolnym Œl¹sku. Nigdy nie próbowa³ prosto-
waæ tej informacji, czu³ siê przez to akcepto-
wany i podobnie jak brze¿añczycy, pokocha³
Chojnów. 
Pan Jerzy zawsze bêdzie stanowi³ niezwykle
istotn¹ czêœæ moich wspomnieñ o redakcji, 
a tamten wspólnie spêdzony czas zaliczam do
niezwykle twórczych i mi³ych. 

Redaktor naczelna - Emilia Grzeœkowiak
„Nie umiera ten, kto w pamiêci ¿ywych
pozostaje”.
Ciep³y, dobry, serdeczny…taki zostanie 
w mojej pamiêci. 
Szanowa³ ludzi - z ich u³omnoœciami, wadami,
z³ymi humorami. Denerwowa³ siê tylko
wtedy, gdy innym szacunku dla bliŸnich bra-
kowa³o. Pracuj¹c z nim zrozumia³am jak wa¿-
ne s¹ spo³eczne relacje, jak fajnie jest pomagaæ
innym, ile satysfakcji czerpie siê z ¿yczliwoœci
i o ile wiêcej ¿yczliwoœci¹ mo¿na zdzia³aæ.
Imponowa³ mi pamiêci¹ do imion, nazwisk,
funkcji i treœci artyku³ów. Pamiêta³ ka¿d¹ pub-
likacjê jaka ukaza³a siê w Gazecie Chojnow-
skiej. Bez problemu wskazywa³ rok, miesi¹c 
i numer gazety z poszukiwanym artyku³em. 
W tej kwestii by³ niesamowity.
Kiedy przeszed³ na emeryturê, jego pasj¹ sta³
siê Internet. Na Naszej Klasie i Facebooku
mia³ setki znajomych, z którymi wymienia³
pogl¹dy, komentowa³ lokalne wydarzenia lub
po prostu rozmawia³ o codziennych sprawach.
Dla ka¿dego mia³ serdeczne s³owo, przesy³a³
mi³e komputerowe ikonki - sprawia³ wra¿enie
jakby by³ ¿ywo zainteresowany losami ka¿-
dego z nich. Nie zapomina³ o okolicznoœcio-
wych ¿yczeniach. Imieniny, urodziny, œwiê-
ta… - esemesowe ¿yczenia od Jurka zawsze
przychodzi³y do mnie jako pierwsze. 
Kilka tygodni przed Jego œmierci¹ poprosi³am,
by spisa³ swoje wspomnienia zwi¹zane z prac¹
w redakcji. W przysz³ym roku bêdziemy ob-
chodziæ dwudziestolecie, a On o gazecie wie-
dzia³ najwiêcej. Wspó³tworzy³ j¹, najd³u¿ej
by³ z ni¹ zwi¹zany i co tu du¿o mówiæ mia³ 
z nas najlepsz¹ pamiêæ. Ucieszy³ siê na tê pro-
pozycjê, ale nie przeczytamy ju¿ Jego wspom-
nieñ. To my wspominamy Jego. 
Dla mnie by³ i pozostanie „dobrym wujasz-
kiem”, od którego wiele siê nauczy³am, któ-
rego bêdê ciep³o wspominaæ i któremu wiele
zawdziêczam.
Dziêkujê Ci Jurku!

18 sierpnia, w wieku 65 lat zmar³ Jerzy Józefowicz – wieloletni redaktor 
i redaktor naczelny Gazety Chojnowskiej. Rodzina, przyjaciele i znajomi
po¿egnali Go 20 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Chojnowie. 

Urodzi³ siê w Bytomiu. Wiele lat spêdzi³ w Miliczu, który chêtnie wspomina³. Do Chojnowa
przywiod³a Go mi³oœæ. Tu za³o¿y³ rodzinê i wspólnie z ¿on¹, która zmar³a przedwczeœnie,
wychowywa³ córkê i syna. Tu ¿y³ i pracowa³, a gród nad Skor¹ sta³ siê Jego ma³¹ ojczyzn¹.
Ostatnich kilkanaœcie lat pracy zawodowej zwi¹za³ z Gazet¹ Chojnowsk¹. By³ jednym z pier-
wszych redaktorów, potem tak¿e redaktorem naczelnym. By³ najlepszy w pisaniu felietonów.
Pod pseudonimem Kad³ubek, w krótkich tekstach, utrzymanych w osobistym tonie, z lekk¹
ironi¹, wyra¿a³ w³asny punkt widzenia. Inteligentny, oczytany, by³ skarbnic¹ wiedzy i nieoce-
nion¹ pomoc¹ dla kolegów i kole¿anek. 
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17 sierpnia Chojnów obieg³a wieœæ o ska¿e-
niu wody w miejskich wodoci¹gach. Komu-
nikaty og³aszane przez policjê i stra¿ po¿arn¹
przez megafon, informacje wyklejone w klat-
kach bloków, podawane w Internecie i me-
diach mówi³y o nieprzydatnoœci wody do ce-
lów spo¿ywczych i higienicznych. 
Dzieñ wczeœniej Sanepid w ramach rutyno-
wych badañ pobra³ próbki wody w trzech
miejscach miasta. Stwierdzono w nich ponad-
normatywne wartoœci bakterii grupy coli i Es-
cherichia coli. Faks od Pañstwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Legnicy 
z informacj¹ o ska¿eniu wody z wodoci¹gu
sieciowego w Chojnowie wp³yn¹³ do urzêdu
o godz. 9.51.
Wieœæ wzbudzi³a niepokój. Wszyscy zastana-
wiali siê co siê sta³o, jak d³ugo zakaz u¿ywa-
nia wody zostanie utrzymany, czy od dawna
jest ska¿enie?
W urzêdzie miejskim rozdzwoni³y siê telefo-
ny. Mieszkañcy zadawali mnóstwo pytañ, za-
siêgali szczegó³owych informacji. S³u¿by
miejskie, na ile by³o to mo¿liwe, udziela³y
wyczerpuj¹cych odpowiedzi. Nikt jednak,
jeszcze wtedy, nie potrafi³ powiedzieæ kiedy
zakaz zostanie uchylony i sk¹d pochodzi
Ÿród³o ska¿enia. 
Zaraz po tym jak otrzymano komunikat 
o ska¿eniu wody z Sanepidu, uruchomiono

Zespó³ Reagowania Kryzysowego. Prioryte-
tem by³o zorganizowanie cystern z wod¹.
Wyznaczono miejsca ich lokalizacji i wkrótce
w mieœcie stacjonowa³o 6 cystern zaopatru-
j¹cych mieszkañców w wodê. Wozy przyje-
cha³y z jednostki wojskowej w Œwiêtoszowie,
legnickiej stra¿y po¿arnej oraz z legnickiego 
i lubiñskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów 
i Kanalizacji. W akcjê osobiœcie zaanga¿o-
wali siê dowódcy s³u¿b mundurowych. Choj-
nów odwiedzi³ genera³ Cezary Podlasiñski –
dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej 
w Œwiêtoszowie, na miejscu by³ te¿ komen-
dant Miejski Stra¿y Po¿arnej bryg. mgr in¿.

Adam Konieczny oraz z-ca dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo-Gaœniczej w Chojnowie
m³. kpt. in¿. Andrzej Rogalski.
Dodatkowo stra¿acy z komendy powiatowej
ze Zgorzelca wspólnie ze stra¿akami choj-
nowskimi uruchomili na Skorej stacjê uzdat-
niania wody. Widok beczkowozów, mo¿li-
woœæ bezproblemowego pozyskania wody 
i energicznych mundurowych, uspokoi³y nas-
troje. W sklepach zniknê³y kolejki za mine-
raln¹, w urzêdzie rzadziej dzwoni³ telefon 
i tylko w rozmowach towarzyskich ska¿enie
by³o tematem nadrzêdnym. 

W tym samym czasie odka¿ano wodê w wo-
doci¹gach. Sanepid pobiera³ próbki, bada³,
wydawa³ opinie. Procedury w takich sytu-
acjach wymagaj¹ wielokrotnego badania wo-
dy, a samo uzyskanie wyniku, to wielogo-
dzinny proces. Pozostawa³o cierpliwie czekaæ
i mieæ nadziejê, ¿e to wszystko nie potrwa
zbyt d³ugo. Na forach internetowych proro-
kowano kilka tygodni, wyliczano ofiary za-
truæ, roztaczano wizje epidemiologicznej
katastrofy. Na szczêœcie chojnowianie z wiê-
kszym zaufaniem podchodzili do doniesieñ
oficjalnych ni¿ do wywodów kilku malkon-
tentów.

Od pocz¹tku „akcji woda”, komisja z³o¿ona
ze s³u¿b miejskich i gminnych szuka³a Ÿród³a
ska¿enia. Zlokalizowano je na prywatnej po-
sesji w Michowie, gdzie nieopró¿niane od lat
szambo przelawa³o siê na grunt i sp³ywa³o na
tereny wodonoœne. Podobn¹ sytuacjê odkryto
na kilku jeszcze posesjach. Natychmiast przy-
st¹piono do dezynfekcji i p³ukania sieci.
Wypompowano i zdezynfekowano wapnem
miejsca gromadzenia œcieków szamba i dzi-
kie rozlewiska. Jednoczeœnie p³ukano ca³odo-
bowo miejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹ poprzez
otwarcie hydrantów ulicznych. Poinformowa-
no tak¿e odpowiednie instytucje (WIOŒ,
SANEPID, Policjê i nadzór budowlany 
w Legnicy) o koniecznoœci przeprowadzenia
kontroli na wszystkich posesjach wsi Mi-
chów. Sprawê zg³oszono tak¿e do prokuratu-
ry. 

18 sierpnia kolejny raz samochody z mega-
fonami kr¹¿y³y po mieœcie. Tym razem
og³aszaj¹c odwo³anie zakazu u¿ywania
wody. Zalecono jednak, aby przez kilka
najbli¿szych dni profilaktycznie wodê prze-
gotowywaæ. 

Woda z beczkowozów sprawdza³a siê 
w przypadku u¿ytkowania spo¿ywczego, nie
wystarcza³a jednak do k¹pieli. Tym wiêksza
by³a zatem radoœæ. K¹piel pod prysznicem
lub „moczenie” w wannie, zmy³o ostatecznie
nieprzyjemne wra¿enia po akcji WODA.

W tych dniach bardzo pomocne okaza³y siê
media. Prasa, radio, telewizja informowa³y
chojnowsk¹ spo³ecznoœæ o przebiegu dzia³añ 
i  bie¿¹cej sytuacji. 

Podziêkowania
Nad sprawnym przebiegiem akcji, przez
kilkadziesi¹t godzin czuwa³y s³u¿by wojsko-
we, stra¿y po¿arnej i Chojnowskiego Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz urzêdu. Po zakoñczeniu akcji burmistrz
spotka³ siê z osobami, które w ró¿ny sposób
zaanga¿owane by³y w dzia³ania, dziêkuj¹c
im, w imieniu w³asnym i mieszkañców, za
nieocenion¹ pomoc i wzorow¹ wspó³pracê. 
Za poœrednictwem gazety w³adze miasta
serdecznie dziêkuj¹ tak¿e mieszkañcom
Chojnowa za cierpliwoœæ, zrozumienie 
i spo³eczn¹ postawê podczas kilku nie³at-
wych dla miasta dni.
Za szybk¹ reakcjê i dobr¹ wspó³pracê, s³owa
podziêkowania, chojnowski samorz¹d kieru-
je równie¿ do wójta gminy Chojnów Mie-
czys³awa Kasprzaka, sekretarz gminy El¿-
biety £ukaszewskiej i dyrektora Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Gabriela Tokarza.

eg
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Na ostatnim posiedzeniu miejskich radnych, które odby³o siê
25 sierpnia, zapoznano siê m.in. z osi¹gniêciami kulturalno-
sportowymi jednostek podleg³ych. O swojej dzia³alnoœci 
w okresie 2010-2011 mówili: dyrektor MBP Barbara
Landzberg, dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki, przed-
stawicielka Muzeum Regionalnego Maria Myszograj i repre-
zentanci klubów sportowych – prezes KS „Chojnowianka”
Ma³gorzata Cz³onka, Andrzej Matuszewski – UKS „Jedynka”,
Bartosz Gêbala - UKS „Oriens”, Eugeniusz Bobiowski -
„Oriens MTB”.

Miejska Biblioteka Publiczna

W bibliotece miejskiej zaobser-
wowano znacz¹cy wzrost
u¿ytkowników korzystaj¹cych
bezp³atnie ze stanowisk kompu-
terowych, za osi¹gniêcie uznano
tak¿e wzrost œrodków na zakup
zbiorów. Biblioteka mo¿e
pochwaliæ siê szerokim wachlarzem dzia³alnoœci edukacyjno-kultural-
nej. Oprócz prowadzonych tu od kilku lat cyklicznych form
dzia³alnoœci: Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, Chojnowskiego Klubu
Literackiego, Galerii M³odych, wprowadza siê tak¿e nowe -
„Biblioteczna Akademia Malucha”, „Komputerowy Œwiat dla
Ka¿dego”, spotkania autorskie, konkursy, koncerty.
Pracownicy tej placówki chêtnie anga¿uj¹ siê w ró¿nego typu projek-
ty, szkolenia, warsztaty. Podnosz¹c w³asne kwalifikacje, tworz¹ i rea-
lizuj¹ atrakcyjne programy dotowane przez Uniê. 
Uczestnictwo w Programie Rozwoju Bibliotek
-uczestnictwo w warsztatach planowania pracy biblioteki i przygo
towanie Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2010-2013,

-uczestnictwo w szkoleniu specjalistycznym z zakresu mutimediów 
i nowoczesnej komunikacji,

-w konkursie „Spotkajmy siê w bibliotece” Burmistrz Miasta 
Chojnowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie otrzymali 
dyplom „Tutaj marzy siê o bibliotekach”- za najwiêksz¹ liczbê 
zg³oszeñ na konkurs,

- pozyskanie w 2010 r. i 2011 r. dotacji w programie „Akademia 
Orange dla bibliotek” na edukacjê oraz popularyzacjê i zwiêkszenie 
wykorzystania Internetu przez pracowników i u¿ytkowników bi-
blioteki.

Muzeum Regionalne

Ta jednostka prowadzi dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ i oœwiatow¹,
organizuje warsztaty, prelekcje, konferencje, spotkania, koncerty.
W omawianym okresie pracownicy muzeum oprowadzili 98
wycieczek, zorganizowali 3 koncerty z udzia³em zespo³u
„All’Antico”, chóru „Skoranta” i zespo³u uczniowskiego z Gimna-
zjum nr 1.
Tradycyjnie w okresie przed Wielkanoc¹, od 15 do 19 marca, zorgani-
zowano dla dzieci i m³odzie¿y z Chojnowa i terenu gminy warsztaty.
Uczestniczy³o w nich 408 uczniów. Warsztaty obejmowa³y pokaz
zdobienia i formowania szk³a na gor¹co, praktyczn¹ naukê wykony-
wania pisanek i kraszanek oraz wykonywania ozdób technik¹ origami.
W oparciu o zbiory muzealne odby³o siê kilkanaœcie lekcji wychowa-
nia plastycznego oraz 2 lekcje historii. 30 paŸdziernika 2010 r. odby³o
siê w lapidarium spotkanie harcerzy przy ognisku .

Jednoczeœnie, w tym czasie organizowano wystawy czasowe
uzupe³niaj¹ce cenne ekspozycje sta³e. Frekwencja by³a lepsza ni¿ 
w roku ubieg³ym i wynios³a 3200 osób.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji

W roku 2010 Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji realizowa³
od stycznia do czerwca projekt telewizji internetowej „Chojnews”,
który grantem nagrodzi³a Ogólnopolska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y.
W drugiej po³owie roku 2010 placówka wziê³a udzia³ w konkursie
Narodowego Centrum Kultury pod nazw¹ „Dom Kultury+”. W efek-
cie pozytywnej oceny projektu dom kultury zakwalifikowano jako
jeden z 50 oœrodków w skali kraju, do udzia³u w projekcie.
W roku 2010 placówka zorganizowa³a ³¹cznie 114 imprez. Mieszcz¹
siê tu organizowane przez MOKSiR przegl¹dy - tañca, piosenki,
kabaretowy, teatralny, czy przedszkolny. S¹ w tej liczbie wydarzenia
takie jak WOŒP czy Dzieñ Babci i Dziadka. Szacuje siê, ¿e w skali
roku liczba osób korzystaj¹cych z „imprezowej” oferty placówki 
z pewnoœci¹ przekracza 20 tysiêcy osób.
W MOKSiR funkcjonuj¹: 4 zespo³y taneczne, 2 grypy teatralne, 
6 grup muzycznych, chór Skoranta, zespó³ muzyki dawnej
All’Antico, pracownia tkacka, sekcja szachowa, sekcja modelarska,
sekcja bryd¿owa. Ka¿da z tych grup ma ogromny dorobek i wiele
nagród rangi regionalnej i krajowej.
W roku 2011 uruchomiono tu Uniwersytet Trzeciego Wieku, do
którego akces zg³osi³y 53 osoby.
Od grudnia 2009 roku na portalu internetowym www.moksir.cho-
jnow.eu zaczêto umieszczaæ filmiki z ró¿nych wydarzeñ maj¹cych
miejsce w placówce, b¹dŸ mieœcie, które ogl¹dane by³y blisko 160
tys. razy.

Klub Sportowy „Chojnowianka”

W sezonie rozgrywek 2010/2011 Klub Sportowy „Chojnowianka”
Chojnów bra³ udzia³ w rozgrywkach ligowych na szczeblu okrê-
gowym OZPN Legnica.
W rozgrywkach udzia³ bra³o piêæ grup wiekowych:
Senior Liga Okrêgowa – utrzymanie w grupie
Junior starszy Liga Okrêgowa – rozgrywki zakoñczono na IV miejscu
Junior M³odszy Liga Okrêgowa- utrzymanie w tabeli 
Trampkarz Liga Terenowa - I miejsce w grupie 
Orlik Liga Terenowa Orlik 2000 zajmuj¹c III miejsce w grupie.
Ponadto grupa Senior bra³a udzia³ w Turnieju o Puchar Polski
dochodz¹c w rozgrywkach do æwieræfina³u rundy wojewódzkiej.
Grupy Orlik w sezonie zimowym uczestniczy³y w rozgrywkach
Halowej Ligi Orlików na szczeblu OZPN Legnica zajmuj¹c IV
miejsce.
Grupa Trampkarzy uczestniczy³a w Halowej Lidze Trampkarzy zaj-
muj¹c VII miejsce.

Uczniowski Klub Sportowy „Oriens”

Klub dzia³aj¹cy przy Gimnazjum nr 2 prowadzi szkolenie siatkarskie
trzech grup ch³opców. W klasach I gimnazjum maj¹ one charakter
wstêpnego szkolenia siatkarskiego. Klasy II i III gimnazjum bra³y
udzia³ w rozgrywkach Kaczawskiej Ligi Amatorskiej Pi³ki Siatkowej
KLAPS – Junior organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Z³oto-
ryi i w rozgrywkach organizowanych przez Szkolny Zwi¹zek
Sportowy. Ch³opcy z gimnazjum razem z I klas¹ szko³y œredniej 
w sezonie 2010/2011 brali udzia³ w lidze Kadetów Najstarsza grupa
ch³opców ze szkó³ œrednich w sezonie 2010/2011 bra³a udzia³ w lidze
Juniorów Zawodnicy tej sekcji brali tak¿e udzia³ w kilku turniejach 
i meczach towarzyskich. W miesi¹cu sierpniu 2011 r. zosta³ zorgani-
zowany obóz przygotowawczy dla juniorów na w³asnych obiektach
sportowych.
W grudniu 2010 powsta³ samodzielny Klub Kolarski o nazwie
„Oriens MTB”. 
Zawodnicy klubu ³¹cznie startowali w 26 zwodach CC, dwa razy 
w kolarstwie prze³ajowym i raz w kolarstwie szosowym.
Chojnowianie reprezentowali nasze miasto miêdzy innymi na
zawodach w Zielonej Górze, Turawie, Z³otym Stoku, Ostrzycach ko³o
Kartuz, Le¿ajsku. Bielawie.
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NNaa  IIXX  sseessjjii
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

W okresie sprawozdawczym szkoleniem objêtych by³y 44 zawodnicz-
ki – uczennice Szko³y Podstawowej nr 4. Dziewczêta w okresie jesieñ
2010 - wiosna 2011 bra³y udzia³ w rozgrywkach w ramach
wspó³zawodnictwa sportowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
„Dolny Œl¹sk” odnosz¹c nastêpuj¹ce sukcesy w Lubinie – I miejsce w
Finale Sfery Legnickiej dystansuj¹c zespo³y z Legnicy, Lubina 
i G³ogowa i Wroc³awiu - III miejsce w Finale Mistrzostw Dolnego
Œl¹ska.
Zespó³ dziewcz¹t bra³ udzia³ w silnie obsadzonym XXXI
Miêdzynarodowym Turnieju Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców 
o „Puchar Lajkonika” w Krakowie zajmuj¹c w kategorii wiekowej do
lat 13 – XI miejsce.
W turnieju Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej w Polkowicach
wyst¹pi³y najm³odsze adeptki pi³ki rêcznej tj. dziewczynki rocznika
2000 (IV klasa) zajmuj¹c w rozgrywkach rocznika starszego 
V miejsce.

Sprawozdanie 5/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 16 czerwca 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Kontynuowane s¹ prace przy Rewitalizacji Rynku. 
2. Trwaj¹ prace wykoñczeniowe  i elewacyjne zwi¹zane z adaptacj¹
Domu Schrama.
3. Zakoñczono budowê sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Z³otoryjskiej, Parkowej; wyko-
nawca przygotowuje inwestycjê do odbioru.
4. Prowadzone s¹ prace przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej 
w ul.S³onecznej; na inwestycjê pozyskano œrodki z WFOŒiGW 
w kwocie 40.300 z³. (po¿yczka 26.900 z³. i dotacja 13.400 z³.). 
5. Zakoñczono budowê sieci odgazowuj¹cej sk³adowisko odpadów 
w Bia³ej. 
6. Og³oszono przetarg nieograniczony na remont dachu w budynku
Przedszkola nr 3. 
7. Uruchomiono prace spo³ecznie u¿yteczne dla 25 osób bezrobotnych
w okresie od 17 sierpnia do 16 grudnia b.r. 
8. Wymieniono nawierzchniê chodnika na ul.D¹browskiego na
odcinku od ul. Ma³achowskiego do posesji nr 32. 
9. Zaadaptowano pomieszczenia piwnicy budynku Urzêdu Miejskiego
na archiwum. 
10. Usuniêto materia³ izolacyjny stropów na strychu Biblioteki w celu
umo¿liwienia wykonania ekspertyzy uszkodzeñ. 
11. Wykonano g³adziowanie pomieszczeñ w Szkole Podstawowej 
nr 4. 
12. Na ulicach miejskich pomalowano pasy dla pieszych. 
13. Naprawiono uszkodzenia po awariach na ul. Sobieskiego,
Komuny Paryskiej, Spacerowej, D¹browskiego i Ciemnej. 
14. Zamontowano przês³a ogrodzeniowe przy szatni MOKSiR. 
15. Trwaj¹ prace przy konserwacji rowów melioracyjnych w grani-
cach miasta. 
16. Wykonano szafy licznikowe dla zespo³u gara¿y przy ul. Parkowej. 
17. Wykaszano tereny przeznaczone pod budownictwo z us³ugami
przy ul. Sikorskiego. 
18. Wyremontowano ogrody zabaw w zakresie wymiany elementów
konstrukcyjnych i siode³ek w huœtawkach. 
19. Wydzielono œciankami dzia³owymi czêœæ strychu przy ul. Drzy-
ma³y 2 (ok. 70 m2)  na lokal mieszkalny do sprzeda¿y. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
m.in.:
1. Przeprowadzono przetargi na sprzeda¿:
- prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci zabudowanej

po³o¿onej w obrêbie 2, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 
o powierzchni 2082 m2 wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni, wiaty
stalowej oraz parkingu o nawierzchni betonowej, zakoñczony
wy³onieniem nabywcy,
- prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej w obrêbie 2, oznaczonej numerami geodezyjnymi 22/53 
i 22/54 o ³¹cznej powierzchni 6320 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku
magazynowego oraz dwóch zbiorników ¿elbetonowych, zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. D¹browskiego –
Witosa – oba zakoñczone wynikiem negatywnym, 
- dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ przy ul. D³ugosza - zakoñczony
wynikiem negatywnym,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹dowej 4 - zakoñczony
wynikiem negatywnym.
2. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci og³oszenia 
o przetargach na sprzeda¿:
- dwóch nieruchomoœci zabudowanych gara¿ami, po³o¿onych przy ul.
W. Witosa oznaczonych numerami dzia³ek 21/22 i 21/23 (przetarg
ustny ograniczony),
- nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej przy ul. Chmielnej 
w Chojnowie oznaczonej numerem geodezyjnym 460/5 o pow. 
7746 m2.
3. Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najem-
ców.
4. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dzia³kê
pod mieszkalnictwo jednorodzinne przy ul. Broniewskiego.
5. Sprzedano w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków
zagospodarowania posiadanej nieruchomoœci dzia³kê przy ul. £okiet-
ka.
6. Wydano 4 decyzje na przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczys-
tego w prawo w³asnoœci na rzecz osób fizycznych.
7. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul. Broniewskiego – wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
dwóch zagra¿aj¹cych drzew gatunku œwierk dla osoby fizycznej 
z obowi¹zkiem nasadzenia 4 drzew.
8. Przeprowadzono trening alarmowania i ostrzegania. 
9. Koordynacja dzia³añ i dostarczanie wody pitnej dla mieszkañców 
w zwi¹zku ze ska¿eniem wody w sieci wodoci¹gowej miasta
Chojnowa. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 109 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 97 wniosków, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 14.455,46 z³, (wydano 93 decyzje
pozytywne i 4 decyzje negatywne). Za miesi¹c VII i VIII 2011
wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 97.968,99 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 153 wnioski, wydano 178 dowodów
osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 44 decyzje administracyjne, 2 zaœwiadczenia do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹, 27 zaœwiadczeñ do œlubu konkorda-
towego.
2. Sporz¹dzono: 13 aktów urodzenia, 30 aktów ma³¿eñstwa, 23 akty
zgonu.
3. Za³atwiono 172 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci i USC, 
2 korespondencje konsularne, 188 wniosków o wydanie odpisów z akt
stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 165 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Wys³ano 3 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie.
6. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego (z³ote
gody). 
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Pod takim has³em przebiega³a kolejna wizyta mieszkañców Egelsbach
w Chojnowie.
24 sierpnia do naszego miasta przyjecha³a 36.osobowa grupa z nie-
mieckiego miasta partnerskiego z burmistrzem Rudim Moritzem na
czele. 
Goœcie przyjechali na zaproszenie w³adz miasta i Chojnowskiego
Stowarzyszenia Miast Partnerskich. 
Ka¿da taka wizyta - zarówno Niemców u nas, jak i chojnowian 
w Egelsbach - objêta jest unijnym projektem budowy spo³eczeñstwa
obywatelskiego Europy. W tym roku, w ramach projektu, zaplano-
wano kilka wycieczek, spotkañ i prelekcji. 
Goœcie przyjechali do Chojnowa w œrodê póŸnym popo³udniem. Na
placu Zamkowym przywitali ich cz³onkowie Chojnowskiego Sto-
warzyszenia Miast Partnerskich. Tego dnia, po wspólnej kolacji,
zostali rozlokowani w zaprzyjaŸnionych domach, czêœæ z nich
nocowa³a w hotelu w Piotrowicach. 

Czwartek rozpoczêto Msz¹ œw. w intencji partnerstwa i przyjaznych
stosunków polsko-niemieckich. Eucharystia by³a podnios³a. Ce-
lebrowa³ j¹ w dwóch jêzykach ks. Jaros³aw Górecki daj¹c wyraz
wspólnoty modlitewnej. Mszy œw. towarzyszy³ wokal solistki z Egels-
bach Kathariny Heinz z akompaniamentem Tomasza Susmêda.
Profesjonalny operetkowy g³os, wspania³e t³o muzyczne i œwietna
akustyka zrobi³y du¿e wra¿enie na uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwie.
Tu¿ po mszy ks. Tadeusz Jurek witaj¹c goœci w naszym mieœcie ciep³o
mówi³ o potrzebie takich kontaktów, o wspólnej przysz³oœci, tole-
rancji i porozumieniu.
W podobnym tonie przebiega³ kolejny punkt wizyty - spotkanie 
z w³adzami miasta. Odby³o siê ono w Sali Edukacyjnej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Sekretarz Miasta Brygida Mytkowska oraz prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski - przedstawiciele strony
polskiej - serdecznie przywitali mieszkañców Egelsbach wyra¿aj¹c
nadziejê udanego, niezapomnianego pobytu w naszym regionie. Ze
strony niemieckiej swoje wyst¹pienie mia³ burmistrz Egelsbach Rudi
Moritz oraz przewodnicz¹cy egelsbachskiego stowarzyszenia miast
partnerskich Horst Miltenberger. W tym miejscu zaplanowano tak¿e
krótkie wyk³ady na temat idei partnerstwa, wzajemnych relacji oraz,
jak g³osi³a myœl przewodnia wizyty, burzenia murów i budowania
mostów we wspólnej Europie. Do burzenia stereotypów nawi¹zywa³a
tak¿e wizyta w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Piotrowicach,
gdzie udowadniano jak twórcza i kreatywna mo¿e byæ niepe³no-
sprawnoœæ, jak du¿y potencja³ maj¹ ludzie dotychczas spychani na
spo³eczny margines, jak wiele mog¹ osi¹gn¹æ gdy tylko poda im siê
pomocn¹ d³oñ, wska¿e kierunek i wesprze silnym ramieniem, aby nie
musieli izolowaæ siê od innych w czterech œcianach swoich mieszkañ. 
W pi¹tek goœcie z Niemiec wraz z cz³onkami ChSMP odwiedzili
stolicê Dolnego Œl¹ska. 

Kilka godzin we
Wroc³awiu, to niewie-
le, aby pochwaliæ siê
dobrodziejstwem na-
szego regionu, ale
starczy³o czasu na
zwiedzanie Ostrowa
Tumskiego, Auli Leo-
poldyna i Oratorium
Marianum na Uniwer-
sytecie Wroc³awskim,
terenów Hali Stulecia
oraz na spacer po kli-
matycznym Rynku.
Tej wycieczce towa-
rzyszy³o has³o - „aby
budowaæ przysz³oœæ
trzeba znaæ historiê 
i wyci¹gaæ z niej
wnioski”.
Wyprawa poœwiêcona
ochronie œrodowiska 
i gospodarce lokalnej
oraz pielêgnacji zabyt-
ków mia³a miejsce w sobotê. Goœcie wraz z osobami podejmuj¹cymi,
odwiedzili kopalniê z³ota w Z³otoryi, zwiedzili zamek Grodziec 
w asyœcie kasztelana Zenona Bernackiego, a z lokaln¹ agroturystyk¹
zapoznali siê na farmie danieli w Zamienicach. 

Dzieñ zakoñczy³ siê towarzyskim spotkaniem z taneczn¹ zabaw¹ 
i konkursami podsumowuj¹cymi pobyt.
W niedzielê nasi partnerzy z Niemiec udali siê w drogê powrotn¹ do
Egelsbach. 
Ta wizyta by³a kolejnym spotkaniem mieszkañców naszych miast.
Zawi¹za³y siê ju¿ sta³e znajomoœci, mieszkañcy spotykaj¹ siê, tele-
fonuj¹ do siebie, podtrzymuj¹ znajomoœæ korespondencyjnie.
Powsta³y te¿ nowe przyjaŸnie. Chojnowskie stowarzyszenie w nie-
dalekiej przysz³oœci bêdzie patronowaæ wymianie m³odzie¿y miêdzy
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie a Gesamtschule w Langen.
I taka miêdzy innymi by³a idea podpisania partnerskiej umowy przed
szeœcioma laty. Za³o¿enia siê sprawdzaj¹, ale bez zaanga¿owania ludzi
- ich czasu, pracy i kreatywnoœci - partnerstwo pozosta³oby suchym
zapisem na papierze. 

eg

„Ludzie buduj¹ za du¿o murów a za ma³o mostów” 
- partnerstwo miast stabilnym mostem do porozumienia
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No i sta³o siê – po¿egnaliœmy wakacje.
Wprawdzie nie ¿egnamy jeszcze lata,
ale i tak smutno, mimo, ¿e aura przez
te dwa miesi¹ce nas nie rozpieszcza³a.
Dopiero kilkanaœcie ostatnich dni kani-
ku³y przypomina³o wakacyjno-letni¹
pogodê. 
W s³oñcu, przy optymalnej pogodzie
odby³ siê ostatni w tym roku festyn.
Po¿egnanie by³o g³oœne. Przez pierw-
szych kilkadziesi¹t minut „ma³y park”
rozbrzmiewa³ dŸwiêkami ró¿nego
gatunku z koñca minionego i po-
cz¹tków obecnego stulecia. Hity ostat-
nich lat „zapodawa³” Roman B¹k - DJ
z Radia Plus. Chocia¿ by³o niezwykle
rytmicznie, a decybeli nie brakowa³o,
chêtnych do pl¹sów na trawiastym par-
kiecie nie by³o. Przy stolikach, pod pa-
rasolami, w cieniu parkowych drzew
podrygiwa³o wielu, ale na publiczne
tañce nikt siê nie zdoby³. 
Krótko przed godzin¹ 19 na scenie
pojawi³a siê lokalna wokalistka Ma³-
gorzata Szklarz. Melodie znanych pol-
skich wykonawców, chocia¿ mniej ryt-
miczne ni¿ disco Romana, przyci¹-

gnê³y zainteresowanych s³u-chaczy
bli¿ej sceny. 
Potem by³ zespó³ Blue Band – choj-
nowskie trio, dzia³aj¹ce przy „Niebies-
kim Parasolu”. Covery rodzimych 
i zagranicznych przebojów nieco roz-
buja³o towarzystwo. 
Kiedy z g³oœników znów pop³yn¹³ g³os
DJ’a, a tu¿ za nim popowo-rockendrol-
lowe rytmy, placyk przed scen¹ zacz¹³
zape³niaæ siê tañcz¹cymi. Z pewnoœci¹
œmia³oœci doda³a im pora dnia rzuca-
j¹ca ju¿ pó³mrok na sylwetki. 

eg

16 wrzeœnia rusza osiemnasta edycja Kampanii
Sprz¹tanie Œwiata – Polska. Tegoroczne has³o
przewodnie akcji brzmi „Lasy to ¿ycie, chroñmy
je”. W ten sposób Fundacja „Sprz¹tanie Œwiata-
Polska” i Fundacja Nasza Ziemia w³¹czaj¹ siê 
w obchody Miêdzynarodowego Roku Lasów,
og³oszonego przez ONZ. 
Zachêcamy do inicjowania lokalnych „sprz¹tañ”
na terenie ca³ej Polski, równie¿ naszego miasta.
Co roku podczas wrzeœniowej akcji w ca³ej Polsce
odbywaj¹ siê przeró¿ne dzia³ania z zakresu akty-
wnej edukacji ekologicznej: likwidacja dzikich
wysypisk, segregowanie zebranych odpadów, za-
k³adanie zieleñców, sadzenie drzew, krzewów 
i kwiatów. Przy okazji akcji rozpoczynane s¹ pro-
gramy edukacji ekologicznej (konkursy, turnieje
wiedzy, happeningi, festyny, festiwale). 

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie œwiado-
moœci ekologicznej Polaków oraz ich odpowie-
dzialnoœci za œrodowisko naturalne. 
Sprz¹tanie œwiata jest czêœci¹ miêdzynarodowego
ruchu na rzecz ochrony œrodowiska Clean up the
World wywodz¹cego siê z Australii. W ruchu tym
uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na ca-
³ym œwiecie. Do Polski ideê „sprz¹tania œwiata”
sprowadzi³a Mira Stanis³awska-Meysztowicz,
za³o¿ycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia 
i Fundacji Sprz¹tanie Œwiata-Polska.
Od 1994 roku, w ka¿dy trzeci weekend wrzeœnia
wraz z milionami wolontariuszy wyruszamy do
lasów, na pobocza dróg, do parków i sprz¹tamy.
To nasza wspólna lekcja ekologii, przy³¹cz siê 
i Ty!

p.

Festyn na po¿egnanie

„Lasy  to  ¿ycie,  chroñmy  je”  
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Po wspania³ym zwyciêstwie w Bitwie Warszaw-
skiej w 1920 roku wydawa³o siê, ¿e to co osi¹-
gnêliœmy jest nieodwracalne. Uwa¿ano wtedy
po-wszechnie, ¿e po 123 latach niewoli zacznie
siê odradzanie naszej pañstwowoœci i odbudowa
kraju. Niestety po dziewiêtnastu zaledwie latach
pokoju okres ten zosta³ brutalnie przerwany 
1 wrzeœnia 1929 roku atakiem III Rzeszy na Pol-
skê. Rozpoczê³a siê druga wojna œwiatowa za-
koñczona totaln¹ klêsk¹ Niemiec hitlerowskich.
Dzisiaj po up³ywie 72 lat trudno jest wnikn¹æ 
w zgubne decyzje z lat trzydziestych oraz wczuæ
siê w myœli i pragnienia ludzi, których decyzje te
dotyczy³y. Ale choæ wiele kwestii pozostaje na-
dal otwartych, nale¿y krytycznie zbadaæ przy-
czyny owych straszliwych zmagañ, w których
zginê³o 55 milionów ludzi i ukazaæ mylne oceny
i b³êdy, winy i cierpienia, bowiem wiedza 
o przesz³oœci u³atwi nam uporaæ siê z przysz³oœ-
ci¹, któr¹ wszystkie narody winne kszta³towaæ.
Wielu rzetelnych historyków uwa¿a, ¿e otwarcie
do drugiej wojny œwiatowej nast¹pi³o nie 
w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, a w Mona-
chium 30 wrzeœnia 1939 roku. Tam sygnatariu-
sze uk³adu: Niemcy, W³ochy, Anglia i Francja
poprzez swoj¹ zgodê na postulaty Hitlera zezwo-
lili na rozbiór Czechos³owacji ³ami¹c postano-
wienia traktatu Wersalskiego z lipca 1920 roku.
Dano wówczas zielone œwiat³o Hitlerowi w jego
kolejnym kroku do wojny. Wersalski ³ad poko-
jowy, maj¹cy utrwaliæ status quo na korzyœæ
zwyciêskich mocarstw, przede wszystkim Fran-
cji i utrzymaæ w karbach III Rzeszê, by³ stop-
niowo podkopywany. Równie¿ utworzony po
raz pierwszy system bezpieczeñstwa zbiorowego
– w postaci Ligi Narodów nie móg³ niemal ni-
czego zmieniæ. Tym bardziej, ¿e jego nieefekty-
wnoœæ zgo³a oœmiela³a faszystów we W³oszech,
militarystów w Japonii i radykalnych socjalistów
w Niemczech do wyst¹pienia z imperialistyczny-
mi aspiracjami. Si³y te d¹¿y³y do nowego strefo-
wego podzia³u regionów surowcowych i osie-
dleñczych w œwiecie, wysuwaj¹c tym samym
roszczenia do panowania nad innymi krajami.
Hitler i jego zausznicy chcieli w istocie pokona-
nia si³¹ pluralizmu europejskiego systemu
pañstw, zdobycia przestrzeni ¿yciowej na
wschodzie i wprowadzenia na kontynencie no-
wego ³adu odpowiadaj¹cego zasadom rasistow-
skiej ideologii hitlerowskiej. Dlatego te¿ robili
wszystko, ¿eby pod wzglêdem wojskowym i du-
chowym przygotowaæ naród niemiecki do nad-
chodz¹cego starcia. Hitler od pocz¹tku zmierza³
do starcia i zaborów. Pierwsze posuniêcie nazis-
tów w dziedzinie polityki zagranicznej i wojsko-
wej podnios³y jego presti¿ w kraju i umocni³y
polityczny fundament jego w³adzy. Do tych po-
suniêæ nale¿a³y wyst¹pienia w 1934 roku z Ligi
Narodów, zawarcie w1934 roku z Polsk¹ paktu 
o nieagresji, wcielenie Saary, wprowadzenie po-
wszechnego obowi¹zku s³u¿by wojskowej, pod-
pisanie uk³adu morskiego z Wielk¹ Brytani¹ 
i utworzenie tak zwanej „osi” Berlin-Rzym-To-
kio. Z pocz¹tkiem 1937 roku Hitler móg³ ju¿
oœwiadczyæ, ¿e Niemcy sta³y siê ponownie mo-
carstwem œwiatowym. Wkroczenie oddzia³ów
niemieckich do Pragi w marcu 1939 oznacza³o

decyduj¹cy zwrot ku wojnie. Hitler nadal niena-
sycony, skupi³ teraz ca³¹ swoj¹ uwagê na Polsce.
Od 1935 próbowa³ on pozyskaæ Warszawê na
rzecz wspólnej walki przeciw Zwi¹zkowi Ra-
dzieckiemu. Jednak¿e z pocz¹tkiem 1939 roku
musia³ rozstaæ siê z t¹ myœl¹, poniewa¿ czo³owi
polscy mê¿owie stanu nie zamierzali daæ siê
sprowokowaæ do roli narzêdzia narodowosocja-
listycznych Niemiec. Odrzucili oni ¿¹dania Hit-
lera w sprawie Gdañska i „korytarza” z 21 marca
1939 roku. Dziesiêæ dni póŸniej Wielka Brytania
og³osi³a deklaracjê zawieraj¹c¹ gwarancjê dla
Polski, a w œlad za ni¹ og³osi³a Francja. Wielka
Brytania, która przez lata próbowa³a ocaliæ pokój
za pomoc¹ polityki ustêpstw wobec III Rzeszy,
obecnie by³a zdecydowana po³o¿yæ tamê hitle-
rowskiej polityce ekspansjonizmu. W odpowie-
dzi na to Hitler – po tym, kiedy 23 marca wcieli³
do Rzeszy K³ajpedê zawar³ 28 kwietnia niemiec-
ko-brytyjski uk³ad morski i niemiecko-polski
pakt o nieagresji, równoczeœnie zawar³ sojusz
wojskowy z W³ochami. W tym samym czasie
zintensyfikowa³ negocjacje z Moskw¹ w celu
otrzymania wolnej rêki w dzia³aniach przeciw
Polsce. Poniewa¿ Hitler by³ gotów zap³aciæ
okreœlon¹ przez Stalina cenê za powstrzymanie
siê Zwi¹zku Radzieckiego od reakcji na dzia³a-
nie Niemiec. Cen¹ t¹ by³y wp³ywy Zwi¹zku
Radzieckiego w pañstwach ba³tyckich, wschod-
niej czêœci Polski i Besarbii. 23 sierpnia 1938
roku dosz³o do zawarcia miêdzy Niemcami 
i Zwi¹zkiem Radzieckim spektakularnego paktu
o nieagresji. W tajnym dodatkowym protokole
obie strony okreœli³y strefy swoich interesów 
w Europie Wschodniej. Na pytanie, czy w trak-
cie tajnych rozmów prowadzonych wtedy, rz¹d
radziecki da³ faktycznie do zrozumienia, ¿e nie
mia³by ¿adnych zastrze¿eñ wobec wojny Nie-
miec przeciw Polsce, brak jest udokumentowa-
nej odpowiedzi. W ka¿dym razie jednak nie spo-
sób zaprzeczyæ temu, ¿e pakt Hitler-Stalin u³at-
wi³ napaœæ Niemiec na Polskê.
Hitlera mo¿na by³o powstrzymaæ, ale tego nikt
nie zrobi³. Dzieñ 31 sierpnia 1939 roku by³ ostat-
nim dniem pokoju – dzieñ pe³en najgorszych
przeczuæ i obaw. Potwierdzi³y siê one 1 wrzeœnia
1939 roku. Na Polskê najecha³a znakomicie
uzbrojona i wyposa¿ona w najnowoczeœniejsze
œrodki techniczne armia hitlerowskich Niemiec.
Zacz¹³ siê okres niezwykle ofiarnych walk
obronnych. Wróg z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹
stosowa³ zasady wojny totalnej. By³a zapowiedŸ
masowych mordów, które nast¹pi³y w dalszych
miesi¹cach i latach. Przez 36 dni opuszczona
przez sprzymierzeñców Polska stawi³a samotnie
czo³o wrogowi. Cios zadany nam 17 wrzeœnia
przez Zwi¹zek Radziecki oznacza³ kres nadziei
na dalsz¹ skuteczn¹ obronê.
Niepodleg³oœæ, któr¹ odzyskaliœmy po 123 latach
niewoli znowu utracono. Pamiêtamy wszyscy tê
chwilê, kiedy po wrzeœniowej katastrofie zna-
leŸliœmy siê obezw³adnieni. Kiedy zaczê³o mijaæ
nasze odrêtwienie, z naszego mózgu i serca,
zewsz¹d, gdzie tkwi³a choæ iskierka energii
wydziera³ siê rozpaczliwy krzyk: kto winien?
Kto winien, ¿e w ci¹gu dwudziestu lat naszego
¿ycia pañstwowego potrafiliœmy wokó³ siebie

zebraæ tylu wrogów i w chwili walki o nasze ist-
nienie zostaliœmy sami. Kto winien, ¿e pró¿na
by³a ofiara tych naszych braci co polegli i pró¿na
ofiara naszej krwi? Kto winien, ¿e jesteœmy rzu-
cani, jak bezdomne zwierzêta na pastwê losu 
i skazani ka¿dy na w³asne si³y? Ale rodzi³y siê
dalsze, nastêpne pytania: co dalej? Wielka nasza
tragedia otworzy³a nam oczy i wskaza³a, ¿e my
wszyscy nie jesteœmy bez winy i musimy po-
nieœæ odpowiedzialnoœæ. I los kaza³ nam ponieœæ
straszliw¹ karê. Lecz poni¿eni do roli niewol-
ników nie zatraciliœmy wiary, ¿e taki stan rzeczy
trwaæ nie mo¿e, ¿e musimy go zmieniæ. ¯e bê-
dziemy musieli walczyæ, je¿eli nie chcemy
zgin¹æ, jako naród. To by³ nakaz i decyzje
naszych gor¹cych serc. Kochaliœmy Polskê
wszyscy bez ró¿nicy przekonañ, bez wzglêdu na
to w czym widzimy Jej szczêœcie. To by³ pierw-
szy cel wspólny nam wszystkim. Ale wróg by³
potê¿ny. Rozum wskazywa³ nam sojuszników
i z nimi wiernie i uczciwie szliœmy ramiê w ra-
miê, aby doprowadziæ walkê do zwyciêskiego
koñca. M¹droœæ naczelnego wodza stworzy³a
nam pewnoœæ zwyciêstwa, a wielka nasza trage-
dia wypali³a z nas wszystko co z³e.
Dziœ na progu XXI wieku patrzymy na polski
wrzesieñ sprzed 72 lat wzbogaceni wiedz¹ histo-
ryczn¹, osobistymi prze¿yciami jego uczestni-
ków, losami naszych rodaków i doœwiadczenia-
mi ca³ego narodu. Spogl¹damy na bolesny i bo-
haterski rozdzia³ II wojny œwiatowej- polski
rozdzia³ tej najokrutniejszej z wojen minionych
stuleci, której skutki wry³y siê w œwiadomoœæ
wielu pokoleñ Polaków, zawa¿y³y na kszta³to-
waniu powojennej pañstwowoœci. Pamiêæ wrzeœ-
nia, jak cieñ historycznego sumienia pozwoli³a
Polakom odnaleŸæ drogê do prawdziwej wolnoœ-
ci i suwerennoœci. Leg³a u podstaw decyzji 
o cz³onkostwie w NATO i przyst¹pienia do
pañstw Wspólnoty Zjednoczonej Europy. Myœlê,
¿e dzisiaj, jak nigdy dotychczas mamy prawo 
i obowi¹zek mówiæ z dum¹ o doœwiadczeniach 
i wnioskach p³yn¹cych z polskiego wrzeœnia
1939 roku.
Od tamtych wydarzeñ dzieli ju¿ nas ¿ycie niemal
trzech pokoleñ, a przecie¿ Wrzesieñ jest wci¹¿
wra¿liwy miejscem naszych wspomnieñ,
wspomnieñ uczestników walk i naszej zbiorowej
œwiadomoœci. Wrzesieñ 1939 roku jest dla
naszego narodu Panteonem, jest wci¹¿ histori¹
¿yw¹, otwart¹ i oddzia³uj¹c¹ na teraŸniejszoœæ.
Sta³o siê z tej przyczyny, ¿e do naszego czasu
nie móg³ byæ wszechstronnie naœwietlony od
strony zdarzeñ i okolicznoœci, nie móg³ byæ oce-
niony na tle pe³nej prawdy, wiêc do koñca
emocjonalnie prze¿yty przez Polaków, jako
wspólnotê. Oddzia³ywa³ i po czêœci nadal odd-
zia³uje na bardzo wa¿n¹ strefê stosunków pol-
sko-rosyjskich. W³aœnie ta bowiem czêœæ wojny
wrzeœniowej- agresja ZSRR na Polskê 17 wrzeœ-
nia i wszystkie jej tragiczne nastêpstwa by³y
zas³oniête kurtyn¹ milczenia, b¹dŸ ordynarnie
sfa³szowane. Te i zapewne jeszcze inne, nie
wymienione tu przyczyny sprawiaj¹, ¿e rocznice
wrzeœnia wywo³uj¹ wci¹¿ ¿yw¹ reakcjê. Ale
przecie¿ nawet wtedy, gdy tamte tygodnie stan¹
siê czêœci¹ historii ju¿ zamkniêtej, bez naocz-
nych œwiadków, ¿ywych ludzi, pozostanie 1939
rok wydarzeniem wielkim- zarówno rozmiarem
poœwiêcenia w obronie niepodleg³oœci kraju, jak
i tragizmu narodowego doœwiadczenia.

Prezes Zarz¹du ZKRPiBWP 
por. in¿. Jan Borysionek

11  wwrrzzeeœœnniiaa
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Kilka dni temu nak³adem wydawnictwa UNI-
FOT Andrzeja Bobika z Chojnowa, ukaza³a
siê nowa publikacja historyczna dotycz¹ca
m.in. naszego miasta,  pt. “Pionierskie Lata
na Ziemi Z³otoryjskiej (1945 - 1948)”.
Autor mgr Leopold Wokotrub, przesiedleniec
ze Wschodu z okolic Tarnopola, emerytowa-
ny nauczyciel historii (w latach 1968 - 1974
pracowa³ w Konradówce, póŸniej w Z³oto-
ryi), na podstawie materia³ów archiwalnych 
i wspomnieñ osadników, przedstawia ich
losy, ciê¿k¹ pracê w pierwszych dniach po II
wojnie œwiatowej. W publikacji jest bardzo
du¿a iloœæ archiwalnych fotografii oddaj¹-
cych klimat tamtego okresu. Serdecznie za-
praszamy do zapoznania siê z ksi¹¿k¹, która
jest do nabycia w ksiêgarni, muzem, bibliote-
ce i kioskach, a tak¿e w drukarni UNIFOT.

fragment ze wstêpu
(…) Poznawanie epizodów z historii regio-
nalnej wzbogaca znacz¹co osobowoœæ cz³o-
wieka, rozwija myœlenie i korelacjê wydarzeñ

w czasie oraz wyzwala pozytywne uczucia do
bliskich nam miejscowoœci i osi¹gniêæ kultur-
alnych. Okres piastowski dziejów Dolnego
Œl¹ska i minione dziesi¹tki lat historii po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej dostarczaj¹
mnóstwo chwalebnych wydarzeñ, by eksp-
nowaæ w mediach polskoœæ tych ziem, 
a w szko³ach wzbogacaæ program podsta-
wowy historii o wybrane treœci danego re-
gionu, miejscowoœci, i nie zadowalaæ siê
niekiedy jedynie mniej istotnymi zdarzeniami
z dziejów okresu czeskiego…, czy niemiec-
kiego (…)

(…) Na przyk³adzie powiatu z³otoryjskiego
stara³em siê ukazaæ proces powojennych
przesiedleñ i osadnictwa, oraz przeobra¿eñ
spo³ecznych, gospodarczych i politycznych
dokonanych przez naszych rodaków pod
kierunkiem miejscowej administracji, w
wrunkach stacjonowania wojska radziec-
kiego.

Leopold Wokotrub

NNoowwaa  ppuubblliikkaaccjjaa

W pi¹tkowe popo³udnie 2 wrzeœnia odby³ siê
pierwszy w Chojnowie finisa¿. Finisa¿ czyli
uroczyste zakoñczenie wystawy.
Przez ca³y sierpieñ mo¿na by³o ogl¹daæ 
w Galerii M³odych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej prace Kacpra Kurzawy, absol-
wenta Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Koper-
nika w Chojnowie, a obecnie ucznia II LO 
w Legnicy. Na swojej wystawie zaprezen-
towa³ wiersze i piêkne rysunki wykonane
wêglem i kred¹. 
To ju¿ druga wystawa Kacpra, tym razem
indywidualna. Poprzednia, która odby³a siê
dwa lata temu pt. „Stanê siê tym, co jest mi
bliskim”, by³a po³¹czona z wystaw¹ prac
Natalii Kupczyñskiej i Tomasza Kupca. 
„Jak mi³e s¹ powroty...” - tymi s³owami
powita³a przyby³ych goœci dyrektor Barbara
Landzberg , która w kilku zdaniach
przybli¿y³a jego osobê i twórczoœæ. Mi³o
by³o znowu spotkaæ Kacpra i jego najbli¿-
szych. Jego rysunki i wiersze wywar³y na
ogl¹daj¹cych ogromne wra¿enie.
¯yczymy mu w przysz³oœci du¿o sukcesów,
nie tylko artystycznych !

at

W ostatnim tygodniu wakacji w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chojnowie odby³y
siê zajêcia czytelniczo-plastyczne pod has-
³em „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”. Przez
cztery dni dzieci s³ucha³y fragmentów ksi¹-
¿ek wybranych z kanonu literatury dzieciê-
cej, a po uwa¿nym wys³uchaniu z wielk¹
ochot¹ i radoœci¹ tworzy³y ma³e plastyczne
arcydzie³a.
Po przeczytaniu „Lotty z ulicy Awantur-
ników” A. Lingren dziewczynki budowa³y
ma³e pokoiki Lotty, a ch³opcy wielopiêtro-
we pomieszczenia ze strychami. W szalon¹,
kolorow¹ podró¿ z Kozio³kiem Mato³kiem
ca³a grupa wyruszy³a drugiego dnia. 
Przepiêkn¹ wspóln¹ pracê dzieci mo¿na
ogl¹daæ w Dziale Dzieciêcym biblioteki.
Portrety naszych ulubieñców- piesków pow-
sta³y po przeczytaniu „Ferdynanda Wspa-
nia³ego” L.J. Kerna, a najradoœniejszy by³
ostatni dzieñ, kiedy wszyscy mogli wykazaæ
siê pomys³owoœci¹ i talentami tworz¹c
osobliwe i wyj¹tkowe stwory z ró¿nych
materia³ów. Za podpowiedŸ pos³u¿y³o dzie-
ciom kilka rozdzia³ów z ksi¹¿ki M. Wojt-
yszki „Bromba i inni”.
Na koniec zajêæ zosta³ og³oszony konkurs
na piosenkê, która mog³aby staæ siê waka-
cyjnym hymnem. Sabina Kargul i Izabela
¯adkowska wykaza³y siê nie lada talentem 
i jeszcze tego samego dnia tekst piosenki
by³ gotowy:

"Lato kolorowe"
W bibliotece siê zjawia wielkimi krokami 
i œwiat nasz przepe³nia piêknymi barwami.

Niebieskie jest niebo i rzeka, i morze,
biblioteka jest tak¿e w ¿ó³tym kolorze.
Czerwona jest ró¿a i mamy sukienki,
truskawki, porzeczki, a tak¿e wisienki.
Lato, lato, lato kolorowe!
Lato, lato, lato tak weso³e.
Panie siê ciesz¹, ¿e dzieci
maj¹ chêæ przychodziæ do biblioteki.
Zielone s¹ drzewa, parasol na pla¿y,
a tak¿e biblioteka, która nam siê marzy.
Bia³a jest pi³ka i wata cukrowa,
muszelki na brzegu i ³ódka ¿aglowa.
Nasza biblioteka jest ca³a kolorowa,
dzieci lubi¹ tu przychodziæ i piêknie malowaæ. 

Wszystkim dzieciom, które s³ucha³y, malowa³y,
klei³y i wycina³y serdecznie dziêkujemy. A teraz
apel – zbierajcie kasztany, ¿o³êdzie, patyczki, orze-
chy, bo ju¿ nied³ugo - jesienn¹ por¹ - bêdziemy siê
bawiæ skarbami przyrody. Zapraszamy.

at

„Jestem tutaj, 
poniewa¿ jestem tutaj”Ca³a  biblioteka  

czyta  dzieciom...
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Przy piêknej pogodzie, 2 wrzeœnia (pi¹tek) na
terenie Niebieskiego Parasola odby³ siê „VI
Turniej Tañca Towa-rzyskiego i Œpiewu dla
Seniorów”. W tym roku goœciliœmy 13
Domów Pomocy Spo³ecznej z Dolnego

Œl¹ska. Goœciem specjalnym by³ legendarny
piosenkarz Piotr Szczepanik. Mottem
tegorocznego spotkania by³y s³owa z jego
piosenki „Chcê kochaæ, chcê marzyæ, chcê
œniæ”.
Coroczny cykl takich imprez sprawia, ¿e
niepe³nosprawnoœæ wcale nie musi byæ smut-
na. Podopieczni DPS pokazali swoje umiejêt-
noœci taneczne i wokalne. 
W przerwach miêdzy konkursami publicz-
noœæ bawi³a chojnowska wokalistka Ma³go-
rzata Szklarz.

Turniej mia³ oczywiœcie formê konkursu, nie
mog³o zatem obejœæ siê bez jury i werdyktów.
Tancerze i wokaliœci od wielu tygodni przy-
gotowywali swoje prezentacje. Doceniaj¹c
pracê ka¿dego z nich oceniaj¹cy przyznawali
wysokie noty, a ich suma wy³oni³a najlep-
szych.

Sêdziowie czêœci tanecznej (par) - Jagoda
Zderska, instruktor tañca MOKSiR, El¿bieta
Borysewicz, dyrektor Szko³y Podstawowej nr
4 i menager Piotra Szczepanika Gra¿yna Ro-
maniak - mieli bardzo trudne zadanie. 
W tej kategorii pierwsze miejsce zajê³a para
nr 6 z DPS dla dzieci i m³odzie¿y Opolnice
Daria Mazurkiewicz i Andrzej Wadoñ. Na
drugim miejscu uplasowa³a siê para nr 4 z
DPS G³ogów Jadwiga Pietka i Franciszek
Ostropolski. III miejsce zajê³a para nr 10 
z DPS Jawor Maria Cichoñ i Maria Ropo-
wicz. Przyznano tak¿e wyró¿nienie za po-
mys³ oraz strój. Otrzyma³ je DOPR Niebieski
Parasol i ŒDS Piotrowie. 
Obok duetów, o laury walczy³y tak¿e zespo³y
taneczne. 

Jury w sk³adzie Mieczys³aw Kasprzak - wójt
gminy Chojnów, kierownik MOPS w Lubi-
nie Stanis³awa Lewandowska oraz kierownik
ŒDS Piotrowice Mariola Pyrz ocenia³o przy-
gotowanie, uk³ad i ogólne wra¿enie artysty-
czne. W tej kategorii najlepsi okazali siê tan-
cerze z DPS Opolnica, tu¿ za nimi znaleŸli siê
podopieczni z DOPR Niebieski Parasol, br¹z
zdoby³ zespó³ z DPS Prz¹œnik.

W jury wokalnym zasiad³ sam Piotr Szcze-
panik - goœæ specjalny, patron Turnieju, bur-
mistrz Jan Serkies, oraz radna Krystyna
Czapska. Laureatem zosta³ Kamil Nowaczyk
(DPS Opolnica), II miejsce zaj¹³ Krzysztof
Bia³ek (DPS Prz¹œnic), a trzeci¹ lokatê uzys-
ka³ Mieczys³aw Ma³ecki (DPS Jawor).
Wyró¿nienie wyœpiewa³a sobie Daria
Mazurkiewicz (DPS Opolnica). 

Nie o rywalizacjê tu jednak chodzi³o, a o do-
br¹ zabawê, trochê luzu i humor.
Zaproszeni goœcie nie zawiedli: burmistrz
Chojnowa Jan Serkies, wójt Gminy Chojnów
Mieczys³aw Kasprzak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Skowroñski i inni podnieœli
rangê ca³ego spotkania. 
GwoŸdziem imprezy by³ recital Piotra Szcze-
panika. Parkiet zaroi³ siê od par. Przypom-
nia³y siê tamte prywatki. Niezapomniane
przeboje sprawi³y, ¿e niejednemu ³ezka 
w oku siê zakrêci³a. 
Za organizacjê i pomys³ tej imprezy p. Ma³-
gorzacie Cz³once i jej ekipie z Niebieskiego
Parasola nale¿y siê szóstka. 
A gdy emocje nieco ju¿ opad³y do zabawy
przygrywa³ zespó³ Blue Band.

pm

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA og³asza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej  w Chojnowie, przeznaczonych

pod zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2  w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci
wymienionych w wykazie, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00021565/8:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci
przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji (gara¿e).
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 11 paŸ-
dziernika 2011 r.  o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, po-
twierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym
ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie
nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatko-
wo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetar-
gu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 
6 paŸdziernika 2011 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu (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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w
górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 40,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowied-
nim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w usta-
lonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 9 listopada 2010 r., drugi 22 marca
2011 r., trzeci 25 maja 2011 r.
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 telefon-
icznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pub-
licznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Szóstka  dla  Parasola
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Na ³amach Waszej gazety z dnia 19.08.2011 r. nr 15 ukaza³ siê ob-
szerny artyku³ o Jubileuszu 65-lecia Klubu Sportowego „Chojno-
wianka”. O historii powstania klubu. W artykule tym podano, ¿e opar-
to j¹ na tekstach moich i pana Witolda £oska. W czêœci artyku³u, czyli
kalendarium podano, ¿e w latach 1947 r. dru¿yna chojnowska od-
nios³a zwyciêstwo w spotkaniu z K.S. „Dziewiarz” Legnica w sto-
sunku 7:1 otó¿ jest to nieprawda, wynik spotkania by³ odwrotny to
dru¿yna z Legnicy wygra³a 7:1. Du¿e wra¿enie na kibicach wywar³a
gra goœci, gdy¿ w jej szeregach gra³o wielu by³ych zawodników
ligowych z dru¿yn dawnej wschodniej czêœci Polski, przyby³ych do
Legnicy z Lwowa, Stanis³awowa, Borys³awia, Drohobycza i innych

miejscowoœci. S¹ jeszcze wœród mieszkañców Chojnowa osoby, które
to spotkanie ogl¹da³o i ja do nich nale¿ê. Ja w swoich notatkach –
Pocz¹tki pi³karstwa w Chojnowie z marca 1994 r. na stronie 3.
opisa³em to spotkanie i napisa³em „nic te¿ dziwnego, ¿e spotkanie
zakoñczy³o siê wysokim zwyciêstwem pi³karzy z Legnicy w stosunku
7:1”.
Prosi³bym Redakcjê o sprostowanie b³êdnie podanego wyniku w/w
spotkania.

Z powa¿aniem
Mieczys³aw Wojciechowski

Od redakcji:
Naturalnie prostujemy tê wa¿n¹ dla ka¿dego kibica informacjê. Doda-
my tylko, ¿e kalendarium wydarzeñ, w którym zawarta jest historia
naszego klubu, otrzymaliœmy od wydawcy okolicznoœciowej ulotki.
Dziêkujemy za tê uwagê. 

Z nadziej¹ i niepokojem czekaliœmy na kolejny mecz „Chojnowianki”.
Tym razem szykowa³ siê pi³karski klasyk - pojedynek z “Górnikiem“
Z³otoryja. Obawy by³y uzasadnione. Dwie z rzêdu pora¿ki ligowe.
Czara goryczy zaczê³a siê przelewaæ, gdy po blisko 20 minutach na
tablicy wyników goœcie prowadzili ju¿ 2:0. W tym momencie trener
Rabanda zrobi³ dwie zmiany. Baszczak zaliczy³ istne wejœcie smoka.
Po kilku sekundach w solowej akcji zdoby³ kontaktowego gola. Po
przerwie, po wykonaniu rzutu ro¿nego, piêkn¹ g³ówk¹ trafi³ do bram-
ki Górników Œwiat³oñ. Potem obie dru¿yny chcia³y przechyliæ szalê
zwyciêstwa na swoj¹ korzyœæ. Nie uda³o siê. Cieszy ten remis i pos-
tawa naszej dru¿yny. Tak ma³o brakowa³o do zwyciêstwa.

KS Chojnowianka Chojnów – B³êkitni Koskowice 2:3 (1:2)
Amator Wierzchowice – KS Chojnowianka Chojnów (1:0)
KS Chojnowianka Chojnów - Górnik Z³otoryja 2:2 (1:2)

Rozpoczê³a siê te¿ walka o Puchar Polski. Pierwszym przeci-
wnikiem chojnowskich pi³karzy by³ A klasowy “Konrad”
Konradówka. Na wyjeŸdzie “Chojnowianka” wygra³a 3:0. 
Gratulujemy!

pm

Terminy najbli¿szych rozgrywek

Zamet Przemków – Chojnowianka Chojnów 10/11.09.11r.

Chojnowianka Chojnów - Sparta Grêbocice 14.09.11r.

KuŸnia Jawor - Chojnowianka Chojnów 17/18.09.11r.

Chojnowianka Chojnów - Orla W¹sosz 24/25.09.11r.

(Ÿród³o http://chojnowianka.za.pl/terminarz.htm)

W sierpniu treningi wznowi³y grupy m³odzie¿owe KS Chojnowianki.
Pierwszy sparing rozegra³a grupa m³odzików (rocznik 1999-2000) 
z dru¿yn¹ Amico Lubin. Mecz odby³ siê w Chojnowie i sta³ na wysokim
poziomie. Zarówno goœcie jak i gospodarze stworzyli wiele okazji do strze-
lenia bramek, co mog³o podobaæ siê licznie zgromadzonym kibicom. 
Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:1 dla Chojnowianki. Strzelcami
bramek byli Wo³oszyn Jakub (1), Pisarski Micha³ (2) oraz Laskowski
Kacper (1). 

Nasi m³odzicy wyst¹pili w sk³adzie: Szczepanowski, Niemczyk, Sku³a, Wo³o-
szyn, Jêdraszczyk, Zakrzewski, Pisarski, Laskowski, Mietelski, Sobczak,
Nosal, Jagielski, Lewicki, Nosal Dariusz.
Trener: Piotr Seheniewicz

ps

LLiisstt  ddoo  rreeddaakkccjjii
- Sprostowanie -

Pi³ka  no¿na

Sezon 
rozpoczêty



Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w Starym £omie wraz z zabu-
dowaniem, 1 ha dzia³ki, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 506-088-140.

Sprzedam domek na wsi - Pyskowice 5 k/ Z³oto-
ryi, dzia³ka 25 a, cena 250 tys. z³. Do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 608-829-237. 

Sprzedam dom w Rokitkach po generalnym re-
moncie na zadbanej 8 arowej dzia³ce, mo¿e byæ
dwurodzinny, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 794-972-854.

Sprzedam mieszkanie 26,8 m2, pokój, kuchnia,
³azienka, w dobrej lokalizacji, blisko centrum
handlowego. Bez poœredników. 
Wiadomoœæ: tel. 530-185-801.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, w bloku II p.,
pow. 79,6 m2, 3 pokoje, kuchnia z jadalni¹, od-
dzielnie ³azienka i wc, przestronny przedpokój,
du¿y zabudowany panelami balkon, do mieszkania
nale¿y piwnica. Cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 661033421. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2.pokojowe
w starym budownictwie, o pow. 62 m2.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, pow. 70 m2

w nowym budownictwie, ul. Paderewskiego 30F/1.
Wiadomoœæ: tel. 604-594-517 lub 608-690-883.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa, pow.
50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 2 piwnice, po kup-
nie mieszkanie wolne. Tylko powa¿ne oferty.
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 774-361-135.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 
69,5 m2, 4 pokoje, kuchnia, balkon, ³azienka, wc,
Ip., w bloku spó³dzielczym. 
Wiadomoœæ: tel. 669-914-424. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow. 
61,3 m2 w Chojnowie, na ul. Samorz¹dowej, IVp.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno wc, plastiko-
we okna, œrodkowe, du¿y balkon, budynek ociep-
lony, piwnica 6,6 m2, cicha, spokojna okolica +
dzia³ka pod gara¿, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 609-990-946.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœciowe
w Chojnowie, po³o¿one w spokojnej okolicy, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka i wc osobno, pow.
52,1 m2, IVp., nowe okna, pod³ogi drewniane (mo-
zaika pod³ogowa), g³adŸ, œwie¿o odnowione, s³o-
neczne, du¿y balkon, piwnica, parking przy bloku,
obok piêkny, bogato wyposa¿ony plac zabaw dla
dzieci, cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 693-926-049 lub 665-707-026. 

Sprzedam 3.pokojowe mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 64,40 m2, I piêtro, ul. Bohaterów Powstania
Warszawskiego, po remoncie (w rozliczeniu mo¿e
byæ kawalerka). 
Wiadomoœæ: tel. 607-244-369 lub 785-660-232.

Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m2, Ip., po
kapitalnym remoncie, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 604-672-111 po godz. 18. 

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ o pow. 36,3 m2,
IVp., przy ul. Samorz¹dowej w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 692-361-464.

Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2, Ip., dobra
lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 530-185-801.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow. 52,10 m2

przy ul. Maczka w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 663-672-843. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie (nowe budow-
nictwo), atrakcyjna okolica (blisko szko³y i base-
nu), Ip., s³oneczne, œrodkowe, ciep³e, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, balkon, piwni-
ca, w³asnoœciowe - nie zad³u¿one. Kuchnia i przed-
pokój w nowoczesnej zabudowie, nowe okna,
drzwi i inne elementy wystroju mieszkania, pow.
50 m2, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 608-693-675. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokitkach,
pow. 39 m2 + gara¿, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow. ok. 39 m2.
Wiadomoœæ: tel. 76 817-88-87. 

Sprzedam mieszkanie 90 m2 w Chojnowie i dzia³-
kê budowlan¹ o pow. 7 arów, pe³ne uzbrojenie. 
Wiadomoœæ: tel. 607-819-228 lub 724-675-672. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, blisko cen-
trum, w³asnoœciowe, bezczynszowe, dwupozio-
mowe, 3 pokoje. Mieszkanie komfortowe sk³ada-
j¹ce siê z du¿ego salonu po³¹czonego z aneksem
kuchennym i przedpokojem, na piêtrze 2 pokoje 
i ³azienka. Pod³ogi wy³o¿one glazur¹ oraz panela-
mi, okna plastikowe i drewniane. Mieszkanie nie
wymaga odœwie¿enia, cena 240 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 606-445-208 lub 692-769-391.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze
w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka, 63 m2,
IIp., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539- lub
608-287-451.

Sprzedam mieszkanie w bloku w Chojnowie, przy
ul. P. Skargi, pow. 57 m2, 3 pokoje, kuchnia, jadal-
nia, stan idealny. 
Wiadomoœæ: tel. 663-734-384.

Sprzedam mieszkanie w Legnicy (Tarninów - cen-
trum miasta, blisko Parku Miejskiego), pow. 
123 m2, IIp. 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, przed-
pokój, du¿a piwnica, wszystkie okna PCV, ogrze-
wanie eta¿owe, elektryczne. W cenie mieszkania
meble kuchenne z czêœciowym wyposa¿eniem.
Zdjêcia mieszkania mo¿na obejrzeæ w otodom.pl-
nr og³oszenia 102 541 35. Cena 385 tys. z³ - do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 502-793-310 lub 
505-655-126 w godz. 16 - 22. 

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 68 m2 w starym budownictwie, wysoki
parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie
gazowe z gara¿em. 
Wiadomoœæ: tel. 660-449-687.

Do wynajêcia mieszkanie przy ul. Samorz¹dowej,
Ip., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, toaleta.
Wiadomoœæ: tel. 888-188-005.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia na terenie
Chojnowa na d³u¿szy okres, proszê o sk³adanie
propozycji. 
Wiadomoœæ: tel. 512-924-042. 

Poszukujê do wynajêcia mieszkania 2.poko-
jowego. Wiadomoœæ: tel. 796-056-936. 

Wynajmê lokal o pow. 50 m2 przy ul. Kazimierza
Wielkiego 1 w Chojnowie na dzia³alnoœæ hand-
low¹ b¹dŸ us³ugow¹. 
Wiadomoœæ: tel. 782-551-320. 

Praca
Zatrudniê fryzjerkê/fryzjera. Wymagane du¿e
doœwiadczenie w zawodzie oraz umiejêtnoœæ
samodzielnej pracy. Osoba komunikatywna, mi³a
w kontakcie z klientem. List motywacyjny oraz
CV mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio w salonie "Elits"
ul. Sikorskiego 12, Chojnów lub drog¹ elektro-
niczn¹ na adres elits@onet.eu. 
Wiadomoœæ: tel. 663-651-362.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie przy
ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2,
1.104 m2, 935 m2, 933 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 9 arów przy
trasie na Lubin na nowo powsta³ym osiedlu
Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 607-415-894.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam dzia³ki budowlane 10 arowe na Kolonii
Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 arow¹ z bu-
dynkiem 80 m2 w Rokitkach, teren ogrodzony,
pr¹d, woda, atrakcyjna lokalizacja. 
Wiadomoœæ: tel. 606-825-085. 

Rokitki - dzia³ka 26 ar z pozwoleniem na rozbu-
dowê stoj¹cego na niej budynku i budowê nowego
domu, media przy dzia³ce, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 885-161-989. 

Inne
Kupiê grunt rolny, mo¿e byæ blisko zabudowañ, 
w przystêpnej cenie. 
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526. 

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam pianino marki "Legnica", stan bardzo
dobry, po przegl¹dzie i strojeniu, cena 2500 z³.
Wiadomoœæ: tel. 885-280-280. 

Mam do sprzedania dwa wózki dzieciêce - space-
rowy i g³êboki. Cena 30 z³/szt. Stan bardzo dobry.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                 999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998; 76 8567471
Policja – 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –   994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                           76 852 39 00
Informacja PKP – (42) 19 436
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53
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O G R O D Z E N I A
kute

BALUSTRADY
BRAMY
z napêdem

z monta¿em i na wymiar

Metaloplastyka

czynne: pon.-pi¹t.: 8.00-16.00
tel. 76/81 91 855, 602 520 787

www.shark-stal.pl

Dariusz Putyra "SHARK"
GOLISZÓW 64a (budynek by³ego SKR-u)

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe 
"Narzêdziowiec" Sp. zo.o. 

w Chojnowie
tel. 76 81-86-491 wew. 17

Wymagania:
*  wykszta³cenie minimum œrednie techniczne;
*  znajomoœæ oprogramowania CAD-CAM.

zatrudni
Technologa ds. produkcji narzêdzi 

specjalnych i oprzyrz¹dowania

Biuro Pomocy Prawnej
"Lexunica"

- porady prawne,
- pisma procesowe,
- sporz¹dzanie umów,
- obs³uga przedsiêbiorców,
- odszkodowania,
- pomoc zad³u¿onym.

Chojnów; ul. Kolejowa 12e, 
I piêtro (naprzeciw MOPS)

czynne: pn. - pt. 15.30 - 18-30
telefon: 507-052-910, 505-896-735
faks: 76 721-61-38; www.lexunica.pl



„Ludzie buduj¹ za du¿o murów a za ma³o mostów” 
– partnerstwo miast stabilnym mostem do porozumienia


