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Œpiewaj¹ce przedszkolaki
Na XI Przegl¹dzie Piosenki
Przedszkolnej „Bambiniada”
wyst¹pi³o 10 przedszkoli.

Teatralna podró¿ w przesz³oœæ
Grupa MDK pos³u¿y³a siê konwencj¹ teatru

plastycznego ³¹czonego z pantomim¹, 
by na II Silebii ukazaæ wydarzenia 

z dziejów Chojnowa.

Moje oczy widz¹ muzykê
Grzegorz nie wie, jak wygl¹da wielobarwna
têcza, jak wygl¹da budz¹cy siê do ¿ycia sad.
Nie wie, bo od siedemnastu lat jest niewidomy.

Rodzimi artyœci
Na VI Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki
wp³ynê³o kilkadziesi¹t prac dwudziestu
autorów. Liczba uczestników, jak na tak
niewielkie miasteczko jest imponuj¹ca.
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Wydzia³ RG
* kontynuowane s¹ prace na ul. ¯eromskiego.
Wykonano nowe chodniki z kostki polbru-
kowej oraz wjazdy na posesje z kostki ka-
miennej. W tej chwili wykonawca robi na-
wierzchniê jezdni z polbruku,

* wzd³u¿ Parku Piastowskiego wymieniany
jest chodnik. Stare p³ytki betonowe wymie-
niane s¹ na kostkê polbrukow¹,

* prowadzona jest rekultywacja tzw. placu
zielnego przy Miejskim Domu Kultury i sta-
dionie KS „Chojnowianki”. Obecnie prowa-
dzone s¹ tu prace niwelacyjne pod przysz³e
tereny rekreacyjne.

* zakoñczono remont budynku kasy biletowej
przy stadionie na ul. Ma³achowskiego. Obiekt
bêdzie s³u¿y³ równie¿ jako szatnia dla korzys-
taj¹cych z nowego boiska wielofunkcyjnego.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
* w dniach od 23.05.2007 r. do 13.06.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. B. Chrobrego 4, ul. Legnic-
kiej 23, ul. Kolejowej 32, ul. Chopina 2, ul. Koœ-
ciuszki 29, ul. D¹browskiego 7 w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 23 maja 2007 r. Nr 63/2007),
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 Choj-
nowie w terminie do dnia 04.07.2007 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
* w dniach od 28.05.2007 r. do 18.06.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - dzia³ka nr 44/1
po³o¿ona przy ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego Nr 5 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 maja
2007 r. Nr 65/2007,
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal miesz-
kalny nr 6 po³o¿ony przy ul. Krasickiego 2 
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 28 maja 2007 r. Nr 66/2007.

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 Choj-
nowie w terminie do dnia 09.07.2007 r.

Wymieñ dowód
Jeszcze tylko kilka miesiêcy bêdziemy mogli
pos³ugiwaæ siê starymi dowodami to¿samoœ-
ci. „Zielone” dowody 1 stycznia 2008r. strac¹
wa¿noœæ. Ka¿dy, kto do tego czasu nie wymie-
ni dokumentu bêdzie mia³ trudnoœci w za³at-
wieniu formalnoœci we wszystkich urzêdach,
nie odbierze listu poleconego i paczki na
poczcie, nie dostanie bankowej po¿yczki, nie
bêdzie móg³ sprzedaæ lub kupiæ mieszkania.
To tylko kilka utrudnieñ jakie stan¹ na drodze
obywatela ze starym dowodem. Jak dot¹d,
blisko 10 milionów Polaków nie wymieni³o
dotychczasowych dowodów, pozostawienie
wymiany dowodu na “ostatni¹ chwilê” mo¿e
spowodowaæ, ¿e w urzêdach utworz¹ siê

ogromne kolejki i nie zd¹¿ymy dokonaæ wy-
miany przed 1 stycznia nowego roku. Dlatego
warto ju¿ dziœ pomyœleæ o wymianie doku-
mentu. Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie przyjmuje od wtor-
ku do pi¹tku w godzinach 7.30 – 15.30 (wtorki
8.00 – 16.00).

K³opotliwe odpady
Powstawanie odpadów staje siê coraz powa¿-
niejszym problemem w skali œwiatowej ze
wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê ludnoœci, zwiêk-
szaj¹c¹ siê produkcjê dóbr konsumpcyjnych
oraz coraz szybszy postêp technologiczny,
powoduj¹cy coraz krótsz¹ „d³ugoœæ ¿ycia”
niektórych grup produktów, szczególnie tych
powszechnego u¿ytku. Statystyczny Polak
produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów
rocznie. Jest to iloœæ zbli¿ona do iloœci odpa-
dów wytwarzanych przez statystycznego
Europejczyk. W tej sytuacji konieczna jest
selekcja odpadów. W Chojnowie od dwóch
lat w okolicach ka¿dego gospodarstwa
domowego stoj¹ pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów. Mieszkañcy przyzwyczaili
siê ju¿ do ich obecnoœci, nauczyli siê te¿
recyklingu i w trosce o œrodowisko selekcjo-
nuj¹ œmieci. K³opot jednak sprawiaj¹ odpady
nietypowe. Nie ka¿dy wie np., ¿e zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny, który nie
powinien trafiaæ na miejskie wysypisko przyj-
mowany jest od mieszkañców w Chojnow-
skim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przy ul. Kraszewskiego 1.
Tego typu urz¹dzenia mo¿na oddaæ te¿ 
w sklepie NEONET przy ul. Wolnoœci. 
ChZGKiM odbierze tak¿e od nas odpady wiel-
kogabarytowe (meble, sprzêt AGD). Niepo-
trzebny sprzêt, po uprzednim ustaleniu dnia 
i godziny odbioru, mo¿na wystawiæ przed
posesjê i zostanie on wywieziony. Odpady
budowlane pochodz¹ce z gospodarstw domo-



wych s¹ natomiast odbierane przez firmy
posiadaj¹ce zezwolenia na odbiór odpadów
komunalnych. Zbiórka zu¿ytych baterii pro-
wadzona jest w chojnowskich szko³ach. 
W SP3, SP4, Gimnazjum nr 1 i 2 zainstalo-
wano odpowiednie pojemniki, które sukcesy-
wnie s¹ opró¿niane.
K³opotliwe odpady nie musz¹ byæ proble-
mem. Pamiêtaj¹c o przepisach prawa i mo¿li-
woœciach przekazania ka¿dego rodzaju niepo-
trzebnych przedmiotów przyczynimy siê do
zahamowania zagro¿eñ dla œrodowiska i zdro-
wia ludzkiego ze wzglêdu na toksycznoœæ,
palnoœæ, wybuchowoœæ czy rakotwórczoœæ
wielu z wytwarzanych przez nas odpadów.

Nie by³o fina³u
Zapowiadany na 30 maja Fina³ Pucharu
Polski na szczeblu okrêgu legnickiego, który
mia³ siê odbyæ na stadionie „Chojnowianki”
zosta³ odwo³any. Powodem by³y wzglêdy bez-
pieczeñstwa i niespe³nienie przez Okrêgowy
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Legnicy wymogów
organizacyjnych imprez masowych.
- Z naszych informacji wynika³o, ¿e bêdzie to
impreza o podwy¿szonym ryzyku – mówi
komendant Komisariatu Policji w Chojnowie
Leszek Witkowski. – Organizator nie dope³-
ni³ procedur okreœlonych przy tego typu przed-
siêwziêciach i nie uzyska³ zgody na przepro-
wadzenie fina³ów. 

Do zobaczenia za rok
To ju¿ osiemnasta wizyta by³ych chojnowian
w grodzie nad Skor¹. 24 maja burmistrz przy-
wita³ w naszym mieœcie 26. osobow¹ grupê,
która spêdzi³a w Polsce kilka dni. Ka¿dego
roku by³ych chojnowian jest jednak coraz
mniej. Ich miejsca zajmuj¹ kolejne pokolenia,
które pragn¹ skonfrontowaæ rodzinne opo-
wieœci z rzeczywistoœci¹. 
- Odnalaz³am i rozpozna³am tu kilka uliczek,
o których wielokrotnie opowiada³a mi mama
– mówi jedna z m³odszych uczestniczek. - To
niesamowite uczucie spacerowaæ po miejs-
cach, gdzie kiedyœ nasi rodzice siê wycho-
wywali.
Goœcie zawsze podkreœlaj¹ ¿yczliwoœæ z jak¹
spotykaj¹ siê wœród mieszkañców Chojnowa.
Ograniczeniem w nawi¹zaniu bardziej przy-
jaznych stosunków jest tylko bariera jêzy-
kowa. O rozwoju naszego miasta goœcie do-
wiaduj¹ siê podczas spotkañ z w³adzami
miasta. ¯ywo interesuj¹ siê prowadzonymi 
i planowanymi inwestycjami, pytaj¹ o proble-
my, opowiadaj¹ o wra¿eniach odbieranych
przy ka¿dej kolejnej wizycie.
Tradycj¹ wizyt niemieckiej grupy s¹ odwie-
dziny w szkole Podstawowej nr 4. Uczniowie
tej placówki ka¿dego roku przygotowuj¹ na
przyjazd goœci krótki program artystyczny, 
w zamian otrzymuj¹ filmowe nagranie z po-
przedniej wizyty. Tym razem Dieter Schroeder
– Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa 

i wieloletni organizator wyjazdów przekaza³
szkole kuferek z nagraniami wystêpów m³o-
dzie¿y pocz¹wszy od 1998 roku. Cenny dla
szkolnej spo³ecznoœci zbiór bêdzie z pewnoœ-
ci¹ wielokrotnie odtwarzany.

Wizyta Niemców w Chojnowie to nie tylko
sentymentalna podró¿ w przesz³oœæ, ale tak¿e
turystyczna wycieczka po Dolnym Œl¹sku.
Goœcie zwiedzaj¹ okoliczne miasta, poznaj¹
historie regionu.
Mimo, i¿ co roku Dieter Schroeder zapowia-
da, ¿e jest to ostatnia ju¿ wycieczka do Choj-
nowa, wierzymy, ¿e tak jak zawsze, w maju
znów bêdziemy witaæ kilkudziesiêciooso-
bow¹ grupê by³ych chojnowian.

Badanie struktury 
gospodarstw rolnych
Urz¹d Statystyczny we Wroc³awiu uprzejmie
informuje, ¿e w dniach od 1 do 30 czerwca
2007 r. na terenie ca³ego kraju zostanie prze-

prowadzone badanie struktury gospodarstw
rolnych. Badanie bêdzie realizowane metod¹
reprezentacyjn¹, co oznacza, ¿e spoœród
wszystkich gospodarstw zosta³a wylosowana
10% grupa wynosz¹ca 200.000 gospodarstw,
która reprezentuje wszystkie grupy producen-
tów rolnych. Podstawê prawn¹ realizacji ba-
dania stanowi rozporz¹dzenie Rady Minist-
rów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie pro-
gramu badañ statystycznych statystyki pub-
licznej na rok 2007 (Dz.U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1219), a tak¿e rozporz¹dzenie Rady
Europejskiej (WE) Nr 571/88 z dnia 28 lu-
tego 1988 r. z póŸniejszymi zmianami, doty-
cz¹ce organizacji Wspólnotowych badañ struk-
tury gospodarstw rolnych.
Udzia³ w badaniu u¿ytkowników wylosowa-
nych gospodarstw rolnych jest obowi¹zkowy.

opr. eg
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- czerwiec, lipiec -

1. Apteka ,,Pod S³oñcem” 10.06.07, 15.07.07

2. Apteka ,,Salix”: 17.06.07, 22.07.07

3. Apteka ,,Melisa”: 24.06.07, 29.07.07

4. Apteka ,,Farmed”: 01.07.07

5. Apteka ,,Stokrotka”: 07.06.07, 08.07.07

Godziny dy¿urów:

- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00

- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

Burmistrz Miasta Chojnowa informuje, 
¿e organizuje spotkanie dotycz¹ce prac nad:

1. Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chojnowa 
na lata 2007-2013;

2. Wieloletnim planem Inwestycyjnym na lata 2007 – 2013;
3. Planem Rozwoju Lokalnego miasta Chojnowa.

Spotkanie odbêdzie siê w dniu 12 czerwca 2007r. o godz. 11.00 
w budynku Urzêdu Miejskiego, pokój nr 11.

Na spotkanie zapraszamy mieszkañców Chojnowa, przedstawicieli instytucji,
firm i organizacji spo³ecznych celem zg³oszenia propozycji zadañ do wy-
mienionych programów. 
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Podczas XI Przegl¹du Piosenki Przedszkolnej
„Bambiniada” wyst¹pi³o 10 przedszkoli z te-
renu by³ego województwa legnickiego. Naj-
liczniej reprezentowane by³y Lubin i Legnica,
nie zabrak³o oczywiœcie reprezentantów gos-
podarzy, czyli przedszkoli miejskich nr 1 i nr 3. 
Wystêpy maluchów wzruszaj¹ niemal ka¿de-
go. Tu nie ma rutyny, perfekcyjnego przygo-
towania i zawodowstwa. Jest za to natural-
noœæ, spontanicznoœæ i tyle wdziêku ile mo¿e
mieæ kilkulatek. Wra¿enie artystyczne, bez
w¹tpienia podnosi³y niebanalne kostiumy 
(z pewnoœci¹ pieczo³owicie przygotowane

przez opiekunów lub rodziców) i rytmiczna
choreografia. Wszyscy wspaniale siê bawili –
publicznoœæ, która oklaskiwa³a ma³ych artys-
tów i artyœci, którzy z dum¹ prezentowali swoje
umiejêtnoœci.
Jury w sk³adzie Bogumi³a Wawrzyñska (Leg-
nica), Luiza Œciœlewska (Lubin) i Jadwiga
Zderska (Chojnów) podkreœli³o wysoki po-
ziom prezentacji i to zarówno wokalnych, jak
i tanecznych. Jurorki uzna³y te¿, co wzbu-
dzi³o zrozumia³y aplauz publicznoœci, ¿e przy
tak du¿ym zaanga¿owaniu wszystkich wy-
konawców, swoistym grzechem by³oby na-

gradzanie kolejnych prezentacji miejscami.
XI Bambiniada zakoñczy³a siê wiêc zwy-
ciêstwem wszystkich przedszkoli. 
Organizatorzy (MDK wsparte przez starostê
legnickiego), zadbali o to, by drobne upomin-
ki otrzyma³o ka¿de z wystêpuj¹cych dzieci, 
a by³o ich oko³o 150. Nagrody dosta³o te¿ ka¿de
z przedszkoli, a pi¹tkê szczególnie wyró¿-
niaj¹cych siê wokalistów uhonorowano do-
datkowo maskotkami. 

sh

To jedna z tych imprez, która gromadzi w sali MDK t³umy i chocia¿ radosna,
wyciska z oczu ³zy.
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Koncert dla MAM, jaki odby³ siê w Miejskim Domu Kultury, to inicja-
tywa zespo³ów artystycznych dzia³aj¹cych przy MDK i cz³onków
Warsztatu Terapii Zajêciowej.
28 maja, na scenie sali widowiskowej, wyst¹pi³y zespo³y taneczne –
Du¿y i Ma³y Karambol, duety tej formacji oraz grupa teatralna „Antrakt”.
Koncert rozpocz¹³ siê rytmami disco. Przeplata³y je ¿yczenia i poetyckie
laurki. Na zakoñczenie widzowie obejrzeli spektakl teatralny - pan-
tomimê pt. „ Z dziejów dawnego Chojnowa” w wykonaniu m³odych
aktorów i debiutuj¹cych w tej roli cz³onków WTZ. 
Elwira K¹dzio³ka – instruktor grupy teatralnej „Antrakt” serdecznie
dziêkuje panu Andrzejowi Pyrzowi – kierownikowi Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Chojnowie za wszelk¹ pomoc, s³owa otuchy i wsparcie.

eg
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£zy wzruszenia i najszczersze bra-
wa by³y uhoronowaniem wielo-
dniowych wysi³ków zwi¹zanych
z przygotowaniem przez dzieci 
z Miejskiego Przedszkola Nr 1 uro-
czystoœci Œwiêta Matki. Dzieñ
26 maja od wielu lat budzi wiele
emocji zarówno wœród mam, jak
i ich pociech. Dla ka¿dego przed-
szkolaka dzieñ ten jest œwiêtem
najbardziej wyj¹tkowym ze wszys-
tkich mu znanych. Podkreœla bo-
wiem wiêzi i wartoœci, które od-
czuwa najmocniej, choæ nie po-
trafi ich jeszcze zwerbalizowaæ.
Jednym z najoczywistszych i naj-
prostszych dlañ sposobów uœwiêce-
nia tego szczególnego dnia jest za-
anga¿owanie w przygotowanie
nawet drobnych uroczystoœci. 
W oczach dziecka urastaj¹ one
wówczas do rangi pañstwowych
ceremonii. Wspólne przygotowa-
nie rekwizytów, nauka tekstów,
choreografii, liczne próby i pot-
kniêcia, to ju¿ nie tylko zabawa,
lecz du¿a odpowiedzialnoœæ.
Przedszkolaki, czuj¹c wagê swej
roli i widz¹c w niej mo¿liwoœci
wyra¿enia swych najwiêkszych
emocji, ze szczególn¹ ochot¹
podejmowa³y siê coraz to no-
wych zadañ. Ka¿da grupa dzieci
pragne³a uczciæ to œwiêto jak
najlepiej. Panie z przedszkola
przygotowa³y s³odki poczê-
stunek, przy którym odbywa³y
siê wystepy dzieci. W treœci re-
pertuaru, obok utworów powsta-

³ych ostatnimi laty, stanê³y teksty
dobrze znane i z powodzeniem
funkcjonuj¹ce w naszej kulturze.
One to obudzi³y wiele wspomnieñ
i wywo³a³y najwiêksze wzruszenia.
Inscenizacje zosta³y zwieñczone
wrêczeniem drobnych upomin-
ków, wykonanych w³asnorêcz-
nie przez dzieci. Wszelkie osi¹g-
niêcia prezentowano z ogromn¹
dum¹, potêgowan¹ przez p³yn¹-
ce prosto z serca oklaski. Tym
dniem niew¹tpliwie cieszyli siê
nie tylko zaproszeni goœcie, lecz
tak¿e mali aktorzy. Pami¹tk¹ uro-
czystoœci, obok zbioru rêkodzie³
pozostan¹ liczne fotografie,
rejestruj¹ce jej przebieg. Ca³oœci
towarzyszy³a serdeczna i weso³a
atmosfera, przy której zdawa³a
siê gasn¹æ trema dzieci, zwi¹za-
na ze scenicznym debiutem. Wspól-
na zabawa, odbywaj¹ca siê po
wystêpach przedszkolaków,
trwa³a jeszcze doœæ d³ugo. A roz-
rzewnione mamy z pewnoœci¹ bêd¹
o nej pamiêtaæ przy obchodzonym
w czerwcu Dniu Dziecka.

Maj to dla przedszkolaków czas
wytê¿onej pracy. Wszystkie dzieci
przygotowuj¹ siê do niezwykle
mi³ej uroczystoœci jak¹ jest Dzieñ
Matki, a w przygotowania wk³a-
daj¹ wiele wysi³ku. Z zapa³em
wykonuj¹ upominki, laurki, ucz¹
siê piosenek, wierszyków i z nie-
cierpliwoœci¹ czekaj¹ na ten ra-
dosny dzieñ. Tradycyjnie jak
ka¿dego roku, wszystkie mamu-
sie pojawi³y siê w przedszkolu,
gdzie przy s³odkim poczêstunku
mia³y okazjê podziwiaæ swoje po-
ciechy podczas wystêpów i wspól-
nej zabawy. Dzieci natomiast,
szczêœliwe, ¿e maj¹ przy sobie naj-
ukochañsz¹ osobê sk³ada³y z ser-
ca p³yn¹ce ¿yczenia:

Kochana mamo, dziœ œwiêto Twoje
Przyjmij radosne ¿yczenia moje
¯eby ci s³onko ³adnie œwieci³o
¯eby ci zdrowie d³ugo s³u¿y³o
¯ebyœ k³opotów nigdy nie mia³a
tego ci ¿yczy gromadka ca³a.

Zarówno dla mam jak i dla dzieci
by³ to dzieñ wyj¹tkowy, pe³en
radoœci i wzruszeñ. Na pewno na
d³ugo pozostanie wszystkim 
w pamiêci.
Iwona Nowicka, Urszula Czapli

***
Na Dzieñ Dziecka

Dzieñ Dziecka, to wiadomo - nie-
zapomniane prze¿ycia. W tym
roku dzieci z naszego przedszko-
la zaczê³y œwiêtowaæ ju¿ 31 maja,
kiedy to do przedszkola przyje-
cha³ Teatr Humoru z plenerowym
przedstawieniem „Weso³e igrasz-
ki”. Có¿ to by³a za zabawa!!! Ta-
necznym krokiem przez Hiszpa-
nie, Kubê, Amerykê - tañce kon-
kursy…, a potem odpoczynek
przy kie³baskach z grilla.
4 czerwca dalszy ci¹g - tym razem
atrakcj¹ by³ dmuchany zamek, na
którym wszystkie dzieci mog³y
siê wyskakaæ do woli.

Iwona Faluta Borys

Dzieñ  Mamy  
w  Przedszkolu  Miejskim  Nr  1

Œwiêtowanie w Przedszkolu nr 3
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Na II Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego
Œl¹ska „SILEBIA” swój udzia³ zapowiedzia³y cztery
zespo³y teatralne. Do weteranów mo¿na by³o zaliczyæ
Gimnazjum z Grêbocic oraz grupê teatraln¹ dzia³aj¹c¹
przy MDK (prezentowa³y siê na pierwszej edycji „Silebii”),
debiutantami mia³a byæ Szko³a Podstawowa ze Œcina-
wy oraz klasa teatralna ze Szko³y Podstawowej nr 4 
w Chojnowie. 
Przypomnijmy, ¿e „Silebia” ma w zamierzeniach orga-
nizatorów odkrywaæ przed m³odymi aktorami oraz wi-
dzami piêkno baœni i legend zwi¹zanych z Dolnym
Œl¹skiem. Poniewa¿ szczególnie premiowane maj¹ byæ
historie zwi¹zane z „ma³¹ ojczyzn¹”, oba chojnowskie
zespo³y odwo³a³y siê do lokalnej przesz³oœci. 
Klasa teatralna z SP4 w barwnym, kostiumowym wido-
wisku przypomnia³a postaæ Wolfa Bo¿ywoja - renesan-
sowego pana na NiedŸwiedzicach i mecenasa rozbu-
dowy czêœci chojnowskiej œwi¹tyni NMP (obecnie œw.
ap.Piotra i Paw³a). 

Grupa teatralna z MDK pos³u¿y³a siê z kolei konwen-
cj¹ teatru plastycznego ³¹czonego z pantomim¹, by uka-
zaæ wydarzenia z dziejów Chojnowa na przestrzeni
wieków. Sceny prac, budowania dobrobytu i pomyœlnoœ-
ci mieszkañców przeplata³y wiêc gwa³towne i krwawe
obrazy, w których lœni¹ca czerwieni¹ œmieræ zbiera³a
swe okrutne ¿niwo. 

Pech sprawi³, ¿e na przegl¹d nie dotar³ ani zespó³ z Grê-
bocic (awaria autobusu), ani Szko³a Podstawowa ze
Œcinawy (jak uda³o nam siê ustaliæ przyczyn¹ nieobecnoœ-
ci sta³a siê choroba a¿ pi¹tki g³ównych wykonawców).
W tej sytuacji jury pod przewodnictwem studenta
PWST we Wroc³awiu, pana Marcina Pêpusia postano-
wi³o nie przydzielaæ miejsc i obie chojnowskie prezen-
tacje nagrodziæ równorzêdnymi „Silebiami” i nagroda-
mi rzeczowymi. 

sh

Teatralna podró¿ w przesz³oœæ
Czterodniowa przygoda rozpoczê³a siê 
2 maja 2007 r. zbiórk¹ na dworcu PKP 
w Chojnowie o godzinie 7.00. 
O 7.16 wyruszyliœmy poci¹giem do Leg-
nicy, a stamt¹d szynobusem do Kamieñca
Z¹bkowickiego. W Legnicy do³¹czy³ do
naszej dru¿yny komendant Hufca hm Artur
Reichert.
Podró¿ minê³a szybko pod znakiem œpie-
wania i wpatrywania siê w zmieniaj¹ce
siê za szyb¹ krajobrazy.
Z Kamieñca Z¹bkowickiego udaliœmy siê
znów poci¹giem do Bystrzycy K³odzkiej. 

Po drodze mieliœmy okazjê jechaæ ciem-
nym tunelem. Z Bystrzycy K³odzkiej do
Marianówki podwióz³ nas nadzwyczaj
uprzejmy kierowca busa. Po zakwaterowa-
niu i posileniu siê udaliœmy siê w teren.
Celem naszej wêdrówki by³o Sanktua-
rium Matki Bo¿ej Przyczyny Naszej Ra-
doœci na Górze Maria Œnie¿na. Na miejs-
cu zwiedziliœmy przepiêkny koœció³ek,
poznaliœmy historiê cudownej figury 

z Maria Zell i poszliœmy drog¹ krzy¿ow¹
na Igliczn¹. Na koniec dnia wspólnie
zasiedliœmy do kolacji przy ognisku,
œpiewaliœmy piosenki.

Nastêpnego dnia po œniadaniu znów
spakowaliœmy siê do busów i krêtymi
drogami dotarliœmy do Kletna. Tam obej-
rzeliœmy pokaŸn¹ i nadzwyczaj intere-
suj¹c¹ wystawê minera³ów i skamienia-
³oœci w Muzeum Ziemi. Uprzejmy prze-
wodnik okaza³ siê starym harcerzem,
zaprosi³ nas powtórnie, pokaza³ bardzo
dziwne instrumenty: miêdzy innymi róg
australijski i drumlê, na zewn¹trz napot-
kaliœmy dinozaury.
Nastêpnie udaliœmy siê do Jaskini Nie-
dŸwiedziej. Tam podziwialiœmy cuda na-
tury procesów krasowych, które zapie-
ra³y dech w piersiach i na niejednym
wywar³y mocne wra¿enie. Jaskinia ta
odkryta w XX w. jest jedn¹ z najpiêk-
niejszych i najbardziej chronionych w Polsce,
ma trzy poziomy, my zwiedzaliœmy dru-
gi, a trzeci choæ najpiêkniejszy jest jesz-
cze badany. Widzieliœmy wiele koœci zwie-
rz¹t jaskiniowych (miêdzy innymi nie-

dŸwiedzia, lwa i hieny jaskiniowej) stare
jak œwiat nacieki, które zmusza³y do
refleksji (zmar³y nietoperz zamkniêty na
wieki w stalagmicie). Mamy nadziejê, 
¿e jeszcze odwiedzimy tê jaskiniê po³o¿o-
n¹ na zboczu góry Stromej. PóŸniej zwie-
dzaliœmy star¹ proradzieck¹ Kopalniê
Uranu w Kletnie, której historia siêga
œredniowiecza (wydobywane tam by³y
rudy ¿elaza). Uran zosta³ tam odkryty
jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹, a po
roku 1945 plany znajduj¹cych siê tam
z³ó¿ dosta³y siê w rêce Rosjan, którzy roz-
poczêli eksploatacje. Pracuj¹cy tam gór-
nicy umarli z powodu pylicy. W póŸ-
niejszym czasie wydobywano w niej fluo-
ryt metod¹ grabie¿cz¹. Dopiero niedaw-
no udostêpniono do zwiedzania tylko
czêœæ istniej¹cej kopalni. Widzieliœmy
plany kopalni: góra jest podziurawiona
wzd³u¿ i w poprzek. 
Po powrocie i spo¿yciu obiadu poszliœ-
my na górê (jedn¹ z Trzech Kopek), roz-
poznawaliœmy roœliny. Wieczorem malo-
waliœmy ciekawe obiekty do kroniki, ogl¹-
daliœmy film o samarytance.

Kolejnego dnia po œniadaniu ruszyliœmy
przez góry do Miêdzygórza – Polskiej
Szwajcarii. Najpierw zwiedziliœmy Ogród
Bajek pe³en baœniowych postaci i zacza-
rowanych miejsc.
PóŸniej ju¿ w Miêdzygórzu podziwialiœ-
my ze wszystkich stron wodospad Wilczki
i zaporê na rzece (Zbiornik Retencyjny
w Miêdzygórzu). Po Œcie¿ce Zbójeckiej
wróciliœmy na obiad. Nastêpnie poszliœ-
my na boisko i do wyczerpania graliœmy

na ³¹ce pe³nej mleczy w siatkówkê i w pi³-
kê no¿n¹. Kolacjê spo¿yliœmy przy og-
nisku œpiewaj¹c do póŸnej nocy i zapoz-
naj¹c siê z miejscow¹ dru¿yn¹ wêdrownicz¹. 

Ostatniego dnia po œniadaniu spakowa-
liœmy siê i wyjechaliœmy do Bystrzycy
K³odzkiej. Tam d³ugo zwiedzaliœmy miasto,
widzieliœmy pomnik Œw. Trójcy, Ratusz,
Koœció³ pod wezwaniem Œw. Micha³a
Archanio³a, Bramê Wodn¹ i RzeŸnicz¹.
Byliœmy na wierzy widokowej, z której
roztacza³ siê piêkny widok. Wst¹piliœmy
równie¿ do Muzeum Filumenistycznego
(gdzie ka¿dy zaopatrzy³ siê w zapa³ki). 
O godzinie 14.15 wyjechaliœmy z Bystrzy-
cy K³odzkiej do Kamieñca Z¹bkowic-
kiego, a stamt¹d szynobusem do Legnicy.
Tam opuœci³ nas komendant. Dopiero 
o 20.00 ruszyliœmy z Legnicy do Chojno-
wa. W domu byliœmy chwil kilka po
zachodzie s³oñca.

Danuta Lipa

Nasz pobyt w Marianówce 
ko³o Bystrzycy K³odzkiej
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Moje  oczy  widz¹  muzykê

Grzegorz Dowgia³³o jest jednym z tych miesz-
kañców naszego miasta, którego specjalnie
przedstawiaæ nie trzeba. Gazeta Chojnow-
ska wielokrotnie pisa³a ju¿ o, jak go nazwa-
liœmy w pierwszym artykule “ma³ym Cho-
pinem z Chojnowa”. Ju¿ wtedy, dziesiêæ lat
temu, to porównanie nie by³o przesadzo-
nym. Grzeœ wykazywa³ zdolnoœci muzycz-
ne ju¿ jako trzylatek. Piêknie œpiewa³, wkrót-
ce te¿ zacz¹³ siêgaæ po instrumenty. Us³y-
szane melodie bez problemu odtwarza³ na
pianinie czy syntezatorze. Odkry³, ¿e spra-
wia mu to ogromn¹ przyjemnoœæ, bliscy
spostrzegli, ¿e Grzeœ ma pewne predys-
pozycje. Jego niecodzienny talent i absolut-
ny s³uch potwierdzili nauczyciele Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewido-
mych we Wroc³awiu, gdzie szeœcioletni Grzeœ
rozpocz¹³ podstawow¹ edukacjê. Ten etap
w jego ¿yciu by³ chyba tym prze³omowym.
Zmieni³ nie tylko dotychczasowy tryb ¿ycia
- Grzegorz musia³ z dnia na dzieñ staæ siê
samodzielny, z dala od znajomych, blis-
kich, przyjació³ - ale i rozpocz¹³ lawinê
sukcesów. 

Jolanta Dowgia³³o - mama Grzegorza z du-
m¹ opowiada o jego artystycznej karierze.
W domu, na honorowym miejscu stoj¹ dwa
segregatory wype³nione licznymi wycinka-
mi prasowymi z gazet lokalnych i ogólno-
krajowych oraz wieloma dyplomami z ró¿-
nego rodzaju konkursów, przegl¹dów, itp.
Grzegorz nie tylko gra na wielu instrumen-
tach, nie tylko œpiewa, ale i sam aran¿uje
znane i lubiane standardy, sam te¿ pisze
s³owa i muzykê w³asnych utworów. 
Jako jedenastolatek zda³ celuj¹co egzamin
do Szko³y Muzycznej Dla Dzieci Niewido-
mych i S³abowidz¹cych w Krakowie i tu
rozwija³ swój talent anga¿uj¹c siê jednoczeœ-
nie w wiele inicjatyw spo³ecznych. Wœród
zbieranych dyplomów s¹ tak¿e listy gratula-
cyjne i podziêkowania za pomoc w przygo-
towaniu koncertów, wystêpów czy aran-
¿acjê muzyczn¹ kolêd nagranych przez
seniorów krakowskich domów pomocy
spo³ecznej. 

„Pozna³em Grzesia na egzaminie wstêpnym
– pisze o swoim uczniu nauczyciel krakow-
skiej szko³y Piotr Marczak. Po egzaminie
rozleg³y siê brawa z r¹k nauczycieli, taki
mimowolny odruch, który nie zdarza siê
nigdy”. Jego mi³oœæ do muzyki, talent i za-
anga¿owanie doceni³a Fundacja Jolanty 
i Aleksandra Kwaœniewskich „Porozumienie
bez barier”. Grzegorz z r¹k prezydentowej
odebra³ przyznane mu stypendium, kilka lat

póŸniej prezydent Krakowa uhonorowa³ go
Stypendium Edukacyjnym Sto³ecznego
Królewskiego Miasta Krakowa. 
Dziœ, osiemnastoletni Grzegorz, w krakow-
skim œrodowisku muzycznym, jest postaci¹
doskonale znan¹. Czêsto koncertuje. Gra³
m.in. dla ekipy filmowej „W11” i „Dete-
ktywów”, dla pi³karzy Cracovii. Po jednym
z takich wystêpów otrzyma³ zaproszenie do
Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki – muzycznej imprezy dla niepe³-
nosprawnych Anny Dymnej, emitowanej 
w polskiej telewizji. Nagranie w czerwcu, 
a tu¿ po nim kolejne presti¿owe wydarzenie
- wspólny koncert ze znanym jazzmanem
Piotrem Wyle¿a³em. 
Harmonogram zajêæ Grzegorza jest bardzo
napiêty. Zdarza siê, ¿e niektóre z nich koli-
duj¹ ze sob¹, wówczas najwiêkszym prob-
lemem Grzesia jest wybór.

– To go bardzo deprymuje – wyjaœnia
mama – Wszelkie sytuacje stresowe powo-
duj¹, ¿e syn zamyka siê w sobie. Dla niego
nauka, konkursy, koncerty – wszystko jest
równie istotne, dlatego coraz wiêcej obowi¹z-
ków i zobowi¹zañ zaczyna mnie niepokoiæ.
Talent i popularnoœæ mog¹ byæ k³opotliwe.
Grzeœ nie lubi udzielaæ wywiadów, czer-
wieni siê gdy go chwal¹, irytuj¹ go niedo-
stateczne jeszcze, jego zdaniem, umiejêt-
noœci, dziwi¹ go liczne nagrody i zaszczyty. 
Wra¿liwy, uczuciowy ch³opak do dziœ g³ê-
boko prze¿ywa zarówno pora¿ki jak i suk-
cesy. Kiedy jednak stoi przy instrumencie 
i mo¿e œpiewaæ wkracza w œwiat dla wielu
nieznany. Zapomina o troskach, nie czuje
tremy, oddaje siê ca³y s³yszanym dŸwiêkom
i znów mo¿e swoimi oczami ogl¹daæ muzykê.

eg

Grzegorz nie wie, jak wygl¹da wielobarwna têcza, jak wy-
gl¹da budz¹cy siê do ¿ycia sad, ile kolorów maj¹ kwitn¹ce
klomby. Nie wie, bo od siedemnastu lat jest niewidomy.
Straci³ wzrok, jako kilkumiesiêczne dziecko. Nie widzi
œwiata w naszy rozumieniu, ale ogl¹da go przez pryzmat
muzyki. Jako szeœciolatek zapyta³ pierwszy raz dlaczego
nie widzi? Nie czeka³ na odpowiedŸ, wyartyku³owa³ j¹ sam
- ““ttoo  nniicc,,  mmoojjee  oocczzyy  wwiiddzz¹¹  mmuuzzyykkêê””..
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„Tylko pomagaj¹c innym, pomagamy sobie
tylko ochraniaj¹c innych, sami znajdujemy ochronê
tylko troszcz¹c siê o innych, sami stajemy siê przedmiotem troski”

/J. Ratzinger/

Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Chojnowie by³ organizatorem „Dnia Jubilata” 
- uroczystoœci, która od kilku lat sta³a siê tradycj¹ tutejszego Oddzia³u.
Imprezê zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: kol. Stanis³awa Janczyn - Ho-
norowy Prezes Oddzia³u ZNP, Pan Jan Serkies - Burmistrz Chojnowa,
Pani Barbara Jasiñska - Wójt Gminy Chojnów, Pani El¿bieta Iwanicka
- Dyrektor Dzia³u Edukacji Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele
sekcji zwi¹zkowych, Zarz¹du Oddzia³u, a tak¿e nowi cz³onkowie ZNP.
Impreza odby³a siê 25 maja w „Sali Edukacyjnej” Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie.
Na pocz¹tku kol. Miros³awa Spes przywita³a wszystkich przyby³ych 
i zaprosi³a do wys³uchania wystêpu chóru „ALLEGRO” ze Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie pod kierunkiem Pana Zenona
Chmielewskiego. Wspania³y wystêp zosta³ nagrodzony hucznymi
brawami. 
Nastêpnie g³os zabra³a kol. Ewa Wiêcek - Prezes Oddzia³u ZNP 
w Chojnowie, która w skrócie przypomnia³a historiê ZNP. Pani Prezes
przypomnia³a te¿, ¿e na uroczystoœci s¹ 3 pokolenia nauczycieli - po-
cz¹wszy od 20-letniego sta¿u zwi¹zkowego a¿ do 50-go i wiêcej. To
w³aœnie dziêki takim dzia³aczom, ich wytrwa³oœci i zaanga¿owaniu
Oddzia³ przetrwa³ 32 lata.
Uroczystoœæ poœwiêcona by³a Jubilatom - dzia³aczom Zwi¹zku, którzy
mogli poszczyciæ siê piêkn¹ d³ugoletni¹ kart¹ przynale¿noœci zwi¹z-
kowej.
Spotkanie by³o zatem okazj¹ do wyró¿nienia tych, którzy przez wiele
lat, spo³ecznie dzia³ali na rzecz zwi¹zku.
Uchwa³¹ Zarz¹du Oddzia³u ZNP z dnia 16.05. 2007 r. zosta³a wy-
ró¿niona za:

40-letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹
- kol. Anna Szaja - emer. nauczyciel SP w Krzywej

30-letni¹:
- kol. Irena Kijowska - emer. nauczyciel SP w Okmiananch
- kol. Anna Krê¿el - pracownik Przedszkola Miejskiego Nr 1 i 3 w Chojnowie
- kol. Magdalena Springer - nauczyciel Powiatowego Zespo³u Szkó³ 

25-letni¹:
1. kol. Dorota Czech-Tielman - emer. nauczyciel Szko³y Podstawowej 

w NiedŸwiedzicach
2. kol. Ewa Ku³aga - nauczyciel Szko³y Podstawowej w Okmianach
3. kol. Miros³awa Spes - nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie
4. kol. Czes³awa Wojtala - nauczyciel l Szko³y Podstawowej w Budziwojowie
5. kol. Irena Odziñska - nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie
6. kol. El¿bieta Ferenc - nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie
7. kol. Ewa Ka³u¿na - nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie
8. kol. Irena Butyñska - nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie
9. kol. Barbara Majoch - nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie
10. kol. Krystyna Tomalska - n-l Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie

20-letni¹:
1. kol. Ewa Wiêcek - nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, 

Prezes Oddzia³u ZNP w Chojnowie,
2. kol. Alicja Szczypiñska - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie.

Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne oraz pami¹tkowe statuetki.

Na uroczystoœci powitano te¿ nowych cz³onków ZNP: kol. Martê
Markowicz - pracownika administracyjnego Szko³y Podstawowej w Krzy-
wej, kol. Annê Grabek nauczycielkê SP-4 w Chojnowie, kol. Urszulê
Suchodolsk¹ - nauczycielkê SP-3 w Chojnowie oraz kol. Izabelê
Hibner - nauczycielkê SP-3 w Chojnowie, którzy otrzymali z r¹k
prezesa Oddzia³u Ewy Wiêcek legitymacje zwi¹zkowe i listy gratula-
cyjne.

Pani Prezes pogratulowa³a wszystkim Jubilatom, tym m³odszym i star-
szym i ¿yczy³a wszystkiego najlepszego na nastêpne lata, a przede
wszystkim zdrowia i ¿yczliwoœci wœród najbli¿szych.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê poczêstunkiem i lampk¹ szampana.

„Jubileusz  zwi¹zkowców”

W kwietniu 2007 m³odzie¿ PZS mia³a kolej-
n¹ okazjê spotkaæ siê z m³odzie¿¹ zaprzyjaŸ-
nionej szko³y z Verdun we Francji. W wy-
jeŸdzie uczestniczyli przedstawiciele ró¿nych
typów szkó³ PZS w Chojnowie: Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, Technikum Hodowli
Koni, Technikum Rolniczego, Liceum Eko-
nomicznego i Liceum Agrobiznesu. Uczniom
towarzyszyli ich nauczyciele: pani Agnieszka
Robak, pani Halina RzeŸnik-Konopa – t³u-
macz i wicedyrektor PZS pan Zdzis³aw Szy-
maszek.
Nasi przyjaciele z Francji stanêli na wysokoœ-
ci zadania - program, który przygotowali, by³
bardzo zró¿nicowany i zadowoli³ wszystkich
uczniów, mimo i¿ reprezentowali ró¿ne typy
szkó³. Tak wiêc by³o trochê historii, albo-
wiem mogliœmy zwiedziæ historyczne miasto
Verdun wraz z polami bitewnymi i cytadel¹.
Zapoznaliœmy siê z histori¹ bitwy pod Verdun.
Zwiedziliœmy tak¿e Nancy z przepiêknym

placem Stanislas i dowiedzieliœmy siê, jak
wiele mieszkañcy tego miasta zawdziêczaj¹ na-
szemu rodakowi, Stanis³awowi Leszczyñskiemu.
Odwiedziliœmy tak¿e kilka gospodarstw agro-
turystycznych i ekologicznych, w których miêdzy
innymi dowiedzieliœmy siê, jak produkuje siê
ser kozi. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê
wizyta u producenta owoców i win. W czasie
tej wizyty opowedziano nam, jak wytwarza
siê wina i szampany. A po wizycie zostaliœmy
zaproszeni na degustacjê.
Miêliœmy te¿ okazjê zwiedziæ centrum hipo-
terapii i zapoznaæ siê ze sposobami leczenia 
i terapii ró¿nych schorzeñ zarówno u dzieci,
jak i doros³ych.
Podczas wycieczki mieliœmy piêkn¹ pogodê,
przy której Lotaryngia wyda³a siê wspania-
³ym regionem. Doskona³e humory nie opusz-
cza³y nas.
Wiêkszoœæ z nas jeszcze lepiej zrozumia³a, ¿e
naprawdê warto poznawaæ jêzyki obce, a ci, 

którzy ucz¹ siê jêzyka francuskiego miêli do-
skona³¹ okazjê, aby sprawdziæ swoje umiejêt-
noœci komunikacyjne. Okaza³o siê, ¿e nasze
umiejêtnoœci jêzykowe pozwalaj¹ nam
porozumieæ siê z m³odzie¿¹ z Francji.
Ju¿ dziœ z niecierpliwoœci¹ czekamy na na-
stêpny wyjazd do Verdun, a najbli¿sze spot-
kanie z Francuzami ju¿ we wrzeœniu, kiedy to
grupa uczniów z EPL Agro w Verdun przy-
jedzie do naszego miasta.

Uczestnicy wycieczki do Verdun

Kolejny wyjazd grupy m³odzie¿y Powiatowego Zespo³u Szkó³ do Verdun
we Francji w ramach realizacji projektu „Socrates-Comenius”
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,,Dzieñ Dobry moje Bobry” - takimi s³owami
kiedyœ rozpoczê³o siê kolejne notowanie listy
Przebojów Programu 3. Powitanie by³o skiero-
wane do pewnego harcerskiego zastêpu z Choj-
nowa, biwakuj¹cego na obozie w Mrze¿ynie.
Nawet z obozu harcerskiego wysy³a³o siê
kartki pocztowe, g³osuj¹c na swoje ulubione
przeboje. 
Mijaj¹ lata, mijaj¹ wieki. Zmieniaj¹ siê nastroje,
w³adza, premierzy oraz prezydenci. A na falach
eteru radiowej trójki od 25 lat niezmiennie
Lista Przebojów. I jej prowadz¹cy.
,,Dzieñ dobry wieczór. Tu Marek NiedŸwiecki.
Przed nami kolejne wydanie listy”. Ten cha-
rakterystyczny g³os. Od zawsze. Od kilku ju¿
lat w tzw. ciep³ych miesi¹cach, notowanie
listy zamiast w studio przy ul. Myœliwieckiej
3/5/7, s¹ nadawane gdzieœ z Polski. Zazwyczaj
z atrakcyjnych miast turystycznych. Proszê
wiêc sobie wyobraziæ, ¿e kolejne wydanie
listy -1321- zosta³o zorganizowane w Leg-
nicy. A pretekstem, by³ odbywaj¹cy siê w³aœ-
nie festiwal „Legnica Cantan”. Przy wspania-
³ej pogodzie, na dziedziñcu Legnickiego Cen-
trum Kultury, zebra³ siê t³um ludzi. Tam
gdzie pojawi³ siê popularny ,,NiedŸwiedŸ” od
razu roi³o siê od ³owców autografów i fotore-
porterów. Nasza ekipa ubrana w koszulki ra-
diowej trójki, wzbudzi³a nie lada sensacjê. Na
scenie zaœ odprawiano kolejne pozycje z listy.
Przypomniano te¿ pewien numer sprzed wielu,
wielu lat grupy A’HA ,,Take on me”. Kto pamiê-
ta, jak to leci to wie, ¿e to bardzo dynamiczny
utwór. Nie puszczano jednak orygina³u, tylko 

poproszono na scenê chór, bodaj¿e z £om¿y.
Wykonanie a capella wypad³o bardzo cieka-
wie i zabawnie. Cz³onkowie chóru ubrani byli
normalnie, na luzie. Dla oka efekt wizualny
po prostu ,,debeœciarski”. Takich „zagrywek”
w trakcie trwania imprezy, by³o jeszcze kilka.
Nie uda³o siê niestety, przeprowadziæ wywiadu
z Markiem NiedŸwieckim, ale kilka s³ów za-
mieniæ - to owszem. Byt samej listy jest nie-

zagro¿ony. Myœli siê ju¿ te¿ o nastêpcach Marka.
Ci co kupuj¹ kolekcje trójkowych p³yt musz¹
byæ przygotowani na nowe wydatki. Ale to za
jakiœ czas. Uda³o siê zaskoczyæ pana Marka
pewnym pytaniem - utwory jakiego kompo-
zytora, utrzymywa³y siê najd³u¿ej na pierw-
szych miejscach listy? Ten osobliwy rekord
nale¿y do Grzegorza Ciechowskiego. 
A przed nami kolejne pi¹tki z List¹ Przebojów.
I oby tak dalej.

P.M.

,,WYDANIE 1321”

W ¿yciu jak w serialu. Niespodziewane zwro-
ty w akcji tworz¹ now¹ przysz³oœæ. W ubieg-
³ym miesi¹cu, poœwiêciliœmy artyku³ o m³o-
dym i utalentowanym wokaliœcie z Chojnowa
- Mariuszu Jureczko. Œpiewaj¹cy pi³karz, przy-
gotowywa³ siê w³aœnie do startu, w znanym
programie muzycznym - ,,Szansa na Sukces”.
Mia³ stan¹æ w szranki konkursowe w reper-
tuarze grupy KOMBI. Gdy jednak wszyscy
ogladaliœmy ten wyemitowany ju¿ w któr¹œ 
z niedziel program, to nieŸle siê rozczarowa-
liœmy. Nie zobaczyliœmy Mariusza. Nie do-
jecha³? Rozchorowa³ siê, albo jakieœ inne
fatum? Nic z tych rzeczy. Szefowa ,,Szansy
na Sukces” – El¿bieta Skrêtkowska w trakcie
prób przed wystêpem chojnowianina, stwier-
dzi³a ni mniej, ni wiêcej, ¿e jego talent wo-
kalny, jest za dobry jak na zespó³ KOMBI! 
Z rek¹ na sercu trzeba przyznaæ, ¿e tamto
wydanie programu, sta³o naprawdê na wyso-
kim poziomie. Nie by³o tzw. œmiesznych nie-
porozumieñ jakie czasami autorzy serwowali
widzom.
Tym samym, po wakacjach, Mariusz ponow-
nie uda siê do Warszawy. Do tego czasu,

zapadnie decyzja, piosenki jakich zespo³ów,
us³yszymy na szklanym ekranie. W grê
wchodzi repertuar D¯EMU, PERFECTU lub
IRY. Intuicja podpowiada, ¿e byæ mo¿e
bêdzie to D¯EM. Wszystko to jednak oka¿e
siê póŸniej. Po warszawskiej przygodzie 
z piosenk¹ Mariusz Jureczko, wcale nie spo-
cz¹³ na laurach. W Polkowicach wzi¹³ udzia³ 
w Przegl¹dzie Pieœni Religijnej i Patriotyczne
i zdoby³ pierwsz¹ nagrodê. Akompaniowa³
mu Tomek Susmêd, znany ogó³owi z zespo³u
TRIO £ÓDZKO - CHOJNOWSKIE, które
wykonuje utwory Jacka Kaczmarskiego. Taki
duet, gwarantuje ka¿dy sukces. A ju¿ napew-
no kolejn¹ szansê na sukces. Czego serdecz-
nie Mariuszowi ¿yczymy. ¯yczymy tak¿e ka-
riery pi³karskiej. Od wrzeœnia, bêdziemy
mieli do czynienia z pi³karskim piosenkarzem,
bowiem Mariusz przenosi siê do Lubina, gdzie
bêdzie uczêszcza³ do szko³y o profilu sporto-
wym. Graj¹c w naszym klubie „Chojnowian-
ki” wpad³ w oko ³owcom talentów ,,Zag³êbia
Lubin”. Kto wie czy ju¿ za kilka miesiêcy
Mariusz Jureczko, nie bêdzie gra³ w dwóch
zespo³ach. Ten pi³karski ma ju¿ zaklepany.

A drugi - rockowy - kto wie czy nie powsta-
nie. I to na bazie, m³odych chojnowskich mu-
zyków. Plany te powoli nabieraj¹ rumieñ-
ców... Perspektywa wylansowania siê w zna-
nym telewizyjnym programie, jest kapitalnym
bodŸcem. Przyk³ad Szymona Wydry, mówi
sam za siebie.

pm

,, ,,KKoollee jjnnaa     SSzzaannssaa     nnaa     SSuukkcceess””
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Ju¿ po raz szósty chojnowskie œrodowisko plastyczne spotyka siê
na wystawie przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Choj-
nowie. Obecna wystawa wpisuje siê w obchody Dni Chojnowa 
i koresponduje z organizowanym przy tej okazji, po raz pi¹ty,
Festiwalem Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego. 
Idea powo³ania do ¿ycia forum spotkañ i wymiany doœwiadczeñ
artystycznych od dawna nurtowa³a tutejsze nieliczne, ale doœæ aktywne
œrodowisko. Tym oczekiwaniom wysz³o naprzeciw Muzeum
Regionalne inicjuj¹c w roku 1990 wystawê pod nazw¹ – Przegl¹d
Chojnowskiej Plastyki. Pocz¹tkowo by³y one organizowane niere-
gularnie. Wa¿n¹ cezurê stanowi rok 1999, od tego czasu nastêpuj¹
one co dwa lata. 
Przegl¹dy w za³o¿eniu œrodowiska mia³y byæ otwarte dla wszyst-
kich, bez wzglêdu na przygotowanie i wykszta³cenie artystyczne.
Tej zasady konsekwentnie przestrzegamy, nie odrzucaj¹c prac
pocz¹tkuj¹cych twórców, którzy nota bene czêsto wykazuj¹ du¿¹
dojrza³oœæ i wra¿liwoœæ. Muzeum nie organizuje komisji kwalifika-
cyjnych, autor pozostaje niejako cenzorem i krytykiem swoich
prac. Uwa¿amy tê otwartoœæ za specyficzn¹ cechê przegl¹dów,
któr¹ warto kontynuowaæ. Prace autodydaktów wisz¹ wiêc obok
dzie³ profesjonalistów, co nieczêsto mo¿na spotkaæ w galeriach. 
Na VI Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki wp³ynê³o kilkadziesi¹t prac
dwudziestu autorów. Liczba uczestników, jak na tak niewielkie
miasteczko jest - mo¿na rzec - imponuj¹ca, i co wa¿niejsze utrzy-
muje siê na zbli¿onym poziomie. Warto w tym miejscu przypom-
nieæ, ¿e w I Przegl¹dzie Chojnowskiej Plastyki wziê³o udzia³ zaledwie
szeœæ osób. Nast¹pi³ wiêc od tego czasu wyraŸny progres, który
œwiadczy o tym, ¿e tego typu przegl¹d potrzebny jest œrodowisku, 
a za³o¿enia, które leg³y u jego podstaw , jak na razie s¹ nadal aktualne.
Nie mo¿na w tym krótkim wstêpie pomin¹æ sta³ych uczestników 
i animatorów idei przegl¹dów. Nale¿¹ do nich: Gra¿yna Wróbel,
Zbigniew Halikowski, najbardziej aktywny w tym œrodowisku, 
i Ireneusz Józefczuk. Niektórzy tylko efemerycznie uczestniczyli 
w organizowanych przegl¹dach. Niekiedy wynika³o to z chwilowej
erupcji potencji twórczej, ale czêsto by³o spowodowane koniecz-
noœci¹ migracji. W ci¹gu kilkunastu lat trwania przegl¹dów
przewinê³o siê przez nie kilkadziesi¹t osób. Wœród nich trzeba
wspomnieæ Jana Putyrê, uzdolnionego samouka i wra¿liwego
pejza¿ystê, który w 1975 r. mia³ w Muzeum swoj¹ indywidualn¹
wystawê., a w 1999 wzi¹³ udzia³ w III Przegl¹dzie. Niestety nie ma
go ju¿ wœród nas. 
Patrz¹c na tutejsze œrodowisko i ¿ycie artystyczne w naszym mieœcie trze-
ba powiedzieæ, ¿e od niedawna mocny impuls maj¹cy wp³yw na jego
przyspieszony rytm p³ynie ze strony galerii prowadzonej przez Pani¹
Rozaliê Kêsik. Wczeœniej swoje atelier uruchomi³ Ireneusz Józefczuk.
Prywatne studio w grudniu 2006 r. otworzy³a w Chojnowie absol-
wentka wroc³awskiej Akademii Sztuk Piêknych Jolanta Anton .
Jak zwykle na wystawie spotykaj¹ siê ró¿ne postawy artystyczne,
kierunki, techniki, doœwiadczenia twórcze. Na obecnej wystawie
tradycyjnie ju¿ dominuje malarstwo, ale nie zabrak³o grafiki,
rysunku, rzeŸby, fotografii. W tej ostatniej dziedzinie koniecznie
trzeba odnotowaæ debiut Mariusza G³oda, który pokazuje bardzo
ciekawe i znakomite pod wzglêdem technicznym bia³o-czarne fo-
togramy. Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ eksperymenty z fotografi¹
hybrydow¹ Dariusza Matysa, jak zwykle wykazuj¹cego du¿¹ wra-

¿liwoœæ na uroki przyrody. Na wystawie nie zabrak³o te¿ rzemios³a
artystycznego. Po raz pierwszy mo¿emy obejrzeæ przedmioty
codziennego u¿ytku zdobione technik¹ decoupage, a po raz drugi
origami: wschodni¹ sztukê komponowania z papieru najrozmait-
szych figur, maj¹c¹ za sob¹ kilka stuleci tradycji.
Wystawie towarzyszy wydawnictwo, które oprócz krótkich bio-
gramów uczestników VI Przegl¹du zawiera wybran¹ pracê ka¿dego
z autorów. Ma ono przybli¿yæ Pañstwu sylwetki twórców i ich
prace. 

Pragnê na koniec serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, którzy
przyczynili siê do wydania tej skromnej publikacji. Szczególnie
chcê podziêkowaæ Panu Bogdanowi Paradyszowi z firmy DOLPAP,
Pani Rozalii Kêsik oraz Panu Burmistrzowi – Janowi Serkiesowi.
S³owa wdziêcznoœci nale¿¹ siê te¿ Mariuszowi G³odowi za wyko-
nanie zdjêæ do katalogu.

J.J.

RRodzimi artyœci
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Tym razem przezornie, nie typowaliœmy przewidywa-
nych wyników potyczek pi³karskich naszej dru¿yny.
Jedenastka Iskry Kochlice okupuje dolne rejony tabeli.
Gdy siê gra na swoim terenie, to mo¿e byæ dodatkowy
atut dla gospodarzy. Tym razem „Chojnowianka” na
wyjeŸdzie nie pozowli³a siê rozpaliæ Iskrze i przygasi³a
gospodarzy dwoma trafieniami. W tym meczu nasz za-
wodnik Marcin Rabanda, ujrza³ niestety, czerwony kar-
tonik. Czy w perspektywie meczu ze Spart¹ Rudn¹,
mog³o to byæ powa¿ne os³abienie?
Pierwsza myœl nasuwa³a tak¹ refleksjê. Podczas trwania
tych rozgrywek, dosz³o ju¿ do takiej sytuacji. I okaza³o
siê, ¿e zmiennicy doskonale wywi¹zali siê ze swoich
zadañ. Nie inaczej by³o i tym razem. Goœcie z Rudnej to
taki typowy œredniak. Plasuj¹ siê po œrodku tabeli, a przez to
œredniaki s¹ zawsze nieobliczalne. Tego dnia, podopieczni
Miros³awa Zielenia, nie zostawili z³udzeñ. Swoje celow-
niki w g³owach i nogach, ustawili na piêciu trafieniach.
Rudna trafi³a tylko raz.

ISKRA KOCHLICE - KS. CHOJNOWIANKA 0 - 2
KS. CHOJNOWIANKA - SPARTA RUDNA 5 - 1

1. W¹sosz 27 61 70-27
2. Jawor 26 55 52-23
3. Chobienia 27 49 73-38
4. Wiadrów 26 48 49-40
5. Szczedrzykowice 27 46 65-45
6. Chojnów 27 46 45-31
7. G³ogów 27 45 59-49
8. Arkon 27 38 50-44
9. Rudna 27 35 47-57
10. Zamet 27 33 45-48
11. Legnica 27 33 45-60
12. Rokitki 27 32 52-44
13. Serby 27 30 39-57
14. Kochlice 27 28 49-70
15. Chocianów 27 21 32-67
16. Góra 27 5 24-96

pm

Pewne  wygrane

Zapraszamy na 
„Czerwcowy turniej pi¹tek pi³karskich”!!!

7 czerwiec, godz. 15.00
Miejsce: boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ 
przy stadionie KS Chojnowianka.
Zapisy odbywaæ siê bêd¹ 7 czerwca od godz. 14.30.

Zasady uczestnictwa:
- ka¿dy uczestnik turnieju musi mieæ ukoñczone 16 lat,
- zespo³y to: 4 zawodników w polu + bramkarz (iloœæ 
rezerwowych nieograniczona),

- zawodnik, który rozpocz¹³ grê w jednym zespole 
nie mo¿e ju¿ go zmieniaæ,

- ka¿dy zespó³ przygotuje listê zawodników i odda 
j¹ przy zapisie dru¿yny do turnieju.

Obowi¹zuje obuwie p³askie
(niedopuszczalne jest obuwie

na boisko typowo trawiaste)!!!

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów o pow. 8,60 m2,

po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej 

(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego  - 240,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 48,00 z³.
Okres dzier¿awy - 3 lata.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 lipca 2007 r. o godz 1200 w lokalu nr 11 znaj-
duj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 
Nr 55864400000001490620000040  Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 wadium do dnia 2 lipca 2007 r. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu
umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podat-
ki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-

icznie pod numerem 076 818-66-80.

Odwo³anie przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci 
zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazyno-

wym, po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa 
(obok Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej), oznaczonej

numerem geodezyjnym 35/3 o pow. 5583 m2.

Burmistrz Miasta Chojnowa
informuje

¿e dzia³aj¹c zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z póŸn.zm.), odwo³uje pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowa-
nej budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. 582,51 m2

po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Chojnowa (obok Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej), oznaczonej numerem geodezyjnym
35/3 o pow. 5583 m2,  wpisanej w ksiêdze wieczystej 
Nr 35574.

Przyczyn¹ odwo³ania przetargu jest koniecznoœæ geo-
dezyjnego wydzielenia z dzia³ki nr 35/3 czêœci przezna-
czonej pod poszerzenie drogi.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych 

- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46; Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Astrid Lindgren - „KATI W AMERYCE”
Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Astrid Lindgren
napisa³a seriê ksi¹¿ek o energicznej, lekko
postrzelonej , no i oczywiœcie pe³nej radoœci
¿ycia Kati. „Kati w Ameryce”, „Kati we W³o-
szech” oraz „Kati w Pary¿u” to pewnego ro-
dzaju reporta¿e z podró¿y, ale przede wszystkim
zabawne i zaskakuj¹ce przygody tytu³owej
Kati w najciekawszych miejscach œwiata.

Tolkien J.R.R. - „DZIECI HURINA”
Dzie³o, nad którym Tolkien pracowa³ przez
ca³e ¿ycie, wydane po raz pierwszy w ponad
30 lat od œmierci jednego z najwiêkszych pisarzy
XX wieku. Christopher Tolkien, syn pisarza 
i opiekun jego spuœcizny literackiej, przez
trzydzieœci lat uzupe³nia³ nieukoñczone dzie³o
na podstawie materia³ów pozostawionych
przez ojca.
Historia dzieci Hurina toczy siê na d³ugo przed
wydarzeniami W³adcy Pierœcieni, w rozleg³ej
krainie za Szarymi Przystaniami, na ziemiach, po
których chadza³ niegdyœ Drzewiec, zatopionych
podczas wielkiego kataklizmu, jaki zakoñczy³
Pierwsz¹ Erê œwiata. W odleg³ych czasach,
gdy na Pó³nocy wznosi³a siê ogromna twierdza
pierwszego Czarnego W³adcy.

To opowieœæ o wojnie rozpêtanej przez Morgotha
przeciwko elfom i ludziom, o nienawiœci 
i zemœcie, o odwadze i s³abn¹cej nadziei, 
o strachu i o zmaganiu siê z przeznaczeniem.

Dzia³ dla Doros³ych:

Jerzy Besala – cykl  MA£¯EÑSTWA
KRÓLEWSKIE: „PIASTOWIE”, „JAGIEL-
LONOWIE”, „W£ADCY  ELEKCYJNI”.
To pierwszy opis dziejów zwi¹zków mi³os-
nych i ma³¿eñskich w³adców Polski. Autor,
opieraj¹c siê g³ównie na materia³ach Ÿród³o-
wych, listach, relacjach, pamiêtnikach i litera-
turze przedmiotu, podj¹³ siê ogromnego trudu
zbadania ich mi³oœci i nienawiœci, przyjaŸni 
i zdrad, dobroci i upokorzeñ. 
W ten sposób poprzez historiê zwi¹zków ma³-
¿eñskich i uczuciowych w³adców pokaza³
historiê Polski z zupe³nie innej, choæ równie
wa¿nej strony.

Hans-Dieter Otto - „LEKSYKON B£ÊDÓW
MILITARNYCH: od bitwy pod Salamin¹
po wojnê w Iraku”
Fascynuj¹cy przegl¹d kilkudziesiêciu bitew
ujawnia zaskakuj¹ce fakty i szuka przyczyn
najwiêkszych b³êdów militarnych. Wydobyte
na œwiat³o dzienne wydarzenia 2500 lat historii
wojen dowodz¹, ¿e pope³niane na przestrzeni
wieków b³êdy militarne niewiele siê ró¿ni¹, 
a ich analiza ka¿e podejrzewaæ, ¿e ludzkoœæ
nie wyci¹ga z nich wniosków.

Umberto Eco - „O BIBLIOTECE”
Autor Imienia ró¿y zabiera nas na fascynuj¹c¹
wyprawê miêdzy rega³y pe³ne ksi¹¿ek. Opo-
wiada o tym, jak kszta³towa³a siê idea bib-
lioteki. Erudycyjny tekst skrzy siê humorem.
Eco buduje obraz biblioteki doskona³ej po-
przez opis antybiblioteki.

Hol urzêdu od dawna s³u¿y m.in.
chojnowskim m³odym artystom
jako miejsce ekspozycji okolicz-
noœciowych wystaw. Od kilku dni
mo¿na tu obejrzeæ wyj¹tkow¹ wy-
stawê. Wyj¹tkow¹, bo przeciw-
nie do dotychczasowych nie jest
to wystawa prac dzieci, ale na-
uczycielki Szko³y Podwej nr 4 Anny
Grabek, która z okazji Dnia

Dziecka narysowa³a portrety swoich
uczniów. Przygotowania do wys-
tawy trwa³y kilka miesiêcy. Wy-
konane szkice portretów s¹, wed³ug
autorki i pomys³odawczyni, wy-
razem fascynacji dwoma pasjami
¿ycia - prac¹ z dzieæmi i tym szcze-
gólnym rodzajem sztuki plastycz-
nej - portrety ludzkich twarzy,
zw³aszcza dzieciêcych. 20 por-
tretów to upominek wychowaw-
czyni za wspólnie spêdzony czas
w SP 4 i zarazem podarunek 
z okazji œwiêta najm³odszych.
- Zawsze facynowa³a mnie szcze-
roœæ, naturalnoœæ i otwartoœæ dzie-
ci – wyjaœnia A. Grabek. - Nie-
dawno uda³o mi siê zrealizowaæ
drugie moje marzenie i ukoñczyæ
studia plastyczne. Wystawa por-
tretów ,,MOI MILUSIÑSCY” jest
odzwierciedleniem dwóch mioch
zainteresowañ – pedagogiki i ma-
larstwa. Wykonuj¹c prace stara-

³am siê jak najlepiej oddaæ charak-
ter i osobowoœæ ka¿dego dziecka.
Najbardziej facynuj¹ j¹ dzieciêce
twarze, zw³aszcza oczy, gdy¿ s¹,
jak mówi, odzwierciedleniem ludz-
kiej duszy. Przygotowaniu wys-
tawy poœwiêci³a wiele godzin, ale
uwa¿a, ¿e nie by³ to czas stracony,
bo pozwoli³ na bli¿sze, wzajemne
poznanie. Efektem tego jest 20
portretów uczniów klasy Ic SP 4,
które ogl¹daæ mo¿na do 8 czerwca.

eg

Kolejna  wystawa
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam domek jednorodzinny o pow.
u¿ytkowej 110 m2, piêtrowy, podpiwniczo-
ny z gara¿em w Chojnowie przy ul. Go-
leszañskiej, pow. dzia³ki 520 m2. Wiado-
moœæ: tel. 0509-213-620 lub 0509-348-745.

Kupiê mieszkanie w Chojnowie 1. lub
2.pokojowe w starym lub nowym budow-
nictwie do zamieszkania od zaraz, p³atne od
rêki. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-38 lub
0509-869-460.

Kupiê mieszkanie 1 lub 2.pokojowe z ³a-
zienk¹ i wc w starym budownictwie. Wia-
domoœæ: tel. 0516-359-056.

Wynajmê mieszkanie 3.pokojowe - Choj-
nów ul. Kiliñskiego 32b/10. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-12-47.

Posiadam lokal do wynajêcia o pow. 30 m2.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-86-23.

PRACA

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kuchar-
kê, pomoc kuchenn¹ i kelnerkê. Wiado-
moœæ: tel. (076) 818-67-48.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie - 60 z³
za m2. Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po
godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
0,32 ha w Rokitkach, atrakcyjne po³o¿enie

pod lasem, cisza, spokój. 
Wiadomoœæ: tel. 0667-238-210.

Sprzedam teren przemys³owy w Choj-
nowie, ul. Okrzei - ogrodzony, hale produk-
cyjne o powierzchni 1000 m2, ogrzewanie
gazowe. Wiadomoœæ: tel. 0604-212-017.

Sprzedam artyku³y u¿ywane pochodze-
nia niemieckiego - meble, sprzêt AGD, odzie¿,
inne. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-15-16, ul. Pa-
derewskiego 1.

ZGUBY

Zgubiono legitymacjê studenck¹ Uni-
wersytetu Wroc³awskiego. Numer legityma-
cji: 183330. Wiadomoœæ: tel. 0607-472-526.

diagnozy i usuniêcia awarii sprzêtu

diagnozy i usuniêcia trojanów, wirusów 

i wszelkich innych odmian szkodliwego 
oprogramowania

instalacji i konfiguracji oprogramowania

konfiguracji dostêpu do Internetu

uruchomienia sieci przewodowej i radiowej

konfiguracji i instalacji drukarek 

oraz innych urz¹dzeñ peryferyjnych

wykonania doraŸnej kopii danych

Pracujemy 24/h, 7 dni w tygodniu, w czasie 
i miejscu wskazanym przez Was.
Na ka¿d¹ wykonan¹ us³ugê udzielona zostaje
gwarancja.

Pomo¿emy równie¿ w rozwi¹zaniu wszelkich
innych problemów zwi¹zanych z informatyk¹
w domu i w firmie.

Stacja Paliw "Chojnówka" 
ul. Fabryczna 1, tel. (076) 819 27 40

w Chojnowie oferuje do sprzeda¿y 
w konkurencyjnych cenach:

paliwa
oleje
filtry
akcesoria, itd.

Posiadamy równie¿ w³asny transport 
z dowozem do klienta zamówionego 

oleju napêdowego i opa³owego.
__________________________________________

ZAPRASZAMY!
Godziny  otwarcia:

pn. - pt. 7.00 - 19.00
sob. 7.00 - 15.00
niedz. i œwiêta - nieczynne

Kontakt - PHU Beatta; 
ul. D¹browskiego 15; 
tel. 0886-291-346.

Pogotowie Komputerowe
PHU Beatta

oferuje us³ugi wyjazdowe
wykonywane u klienta 

w zakresie:

Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30

og³asza nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze:

KIEROWNIK ODDZIA£U
WOD-KAN

Szczegó³owe informacje 
mo¿na otrzymaæ w Dziale Kadr

tel. 076 81 88 370, 371, 372
lub na stronie internetowej:

bip.chojnow.net.pl
(szukaj: jednostki

organizacyjne/chzgkim)
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fax: (076) 818-75-15,  
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Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, 
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Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

***
Kontakt: 

"Royal sp. z o.o., 
ul. Fabryczna 1, 

tel. 076 819 1020, 
e-mail: royaleco@neostrada.pl.

Pilnie zatrudnimy 
pracowników 
do produkcji

bezo³owiowych 
okien PVC, 

w nowo otwartym
zak³adzie w Chojnowie.

Istnieje mo¿liwoœæ
przeszkolenia zawodowego. 

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z
pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoñczy³ 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejs-
cu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczy³ 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do
pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
7) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.

£awnikami nie mog¹ byæ:
1) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych
i innych s¹dach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, 
od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowa-
nia sprawy na drogê postêpowania s¹dowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby
zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem
przestêpstw i wykroczeñ,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru
³awników.

Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹
radom gmin:

1) prezesi s¹dów,
2) stowarzyszenia,

3) organizacje zwi¹zkowe,
4) organizacje pracodawców,
5) organizacje zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wy³¹czeniem partii poli-
tycznych,
6) co najmniej 25 obywateli maj¹cych czynne
prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale 
na danym terenie.

Kandydatów na ³awników do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki
zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zg³oszenia kandydatów na ³awników
dokonuje siê na KARCIE ZG£OSZENIA,

do której kandydat ma obowi¹zek
za³¹czyæ:

1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
2) aktualn¹ informacjê z Krajowego Rejestru
Karnego, 
3) oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie karne,
4) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce
brak przeciwwskazañ do wykonywania
funkcji ³awnika.

Koszty op³aty za wydanie informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego (50 z³ w znaczkach
op³aty s¹dowej) oraz op³aty za badanie po-
przedzaj¹ce wystawienie zaœwiadczenia le-
karskiego ponosi kandydat na ³awnika.

Informacja dla kandydatów na ³awników do S¹du Okrêgowego 
w Legnicy oraz do S¹du Rejonowego w Z³otoryi wybieranych 

przez Radê Miejsk¹ Chojnowa

Biuro Rady Miejskiej Chojnowa informuje, ¿e od dnia 25 maja 2007 r. przyjmuje 
KARTY ZG£OSZENIA KANDYDATA NA £AWNIKA S•DOWEGO.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kandydatów na ³awników oraz wzoru karty
zg³oszenia (Dz. U. Nr 50 poz. 370).

KARTY ZG£OSZENIA KANDYDATA NA £AWNIKA WRAZ Z KOMPLETEM
ZA£•CZNIKÓW - PRZYJMOWANE S• W BIURZE RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

PL. ZAMKOWY 1, POK. NR 4 W GODZINACH URZÊDOWANIA 
(poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek 7.30 do 15.30 oraz wtorek 8.00 do 16.00).

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA KART ZG£OSZEÑ UP£YWA Z DNIEM 
30 CZERWCA 2007 r.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ osobiœcie w Biurze Rady Miejskiej lub pod numerami
telefonów:

- centrala urzêdu: (076) 8188-285 wew. 107
- bezpoœredni: (076) 8188-505

Wszelkie potrzebne druki wydawane s¹ w Biurze Rady Miejskiej lub do pobrania w wersji
elektronicznej na stronie Urzêdu Miasta Chojnowa: chojnow.eu lub w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzêdu Miasta Chojnowa: bip.chojnow.net.pl
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