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Spotkanie w Turyngii

Byli mieszkañcy naszego miasta ¿ywo
interesowali siê tym, co dzieje siê 
w grodzie nad Skor¹, a najwiêksz¹ radoœæ
sprawi³y im widokówki z Chojnowa.

Ostatni dzieñ lata w Jubilatce

Tej nocy na parkiecie królowa³
bluesrock. Ponad 3 godziny zabawy.

Rajd z pucharami
Schodzimy w swoich „galowych”

¿ó³tych koszulkach. £¹czymy siê 
w jeden kolorowy zwi¹zkowy korowód. 

¯ó³te œwieci najmocniej!

Id¹c œcie¿k¹ Doktora

Oczyma wyobraŸni mogli zobaczyæ
swoich rówieœników, którzy 65 lat temu

szli wraz z Korczakiem na œmieræ.
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Z prac Wydzia³ów

Wydzia³ RG
* zakoñczono budowê nawierzchni ulicy 
Tuwima i Broniewskiego, w ramach inwes-
tycji wykonano równie¿ sieæ kanalizacji ogól-
nosp³awnej.

* kontynuowane s¹ prace przy budowie try-
bun na stadionie KS Chojnowianki. Obecnie
wykonywany jest system drena¿owy pod za-
projektowane trybuny. 

* dobiegaj¹ koñca prace na ul. Sk³odowskiej
przy przebudowie sieci wodoci¹gowej oraz bu-
dowie sieci kanalizacji ogólnosp³awnej i sani-
tarnej. 

* trwaj¹ prace przy remoncie dachu na sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 2. Po³acie da-
chu s¹ przygotowane do po³o¿enia dachówki,
wczeœniej docieplono je we³n¹ mineraln¹.
Ekipa wykonawcy wymienia obecnie przegnite
elementy wiêŸby dachowej.

* odby³ siê przetarg nieograniczony na wy-
mianê okien w Gimnazjum nr 2, komisja prze-
targowa jest w trakcie analizowania z³o¿onych
ofert i wyboru przysz³ego wykonawcy.

Co z fontann¹?
Kilka tygodni temu miejskie s³u¿by rozebra³y
fontannê, która sta³a w rynku od lat szeœædzie-
si¹tych ubieg³ego stulecia. Decyzja o jej likwi-
dacji spowodowana by³a z³ym stanem tech-
nicznym, a tak¿e zmian¹ koncepcji architek-
tonicznej tego miejsca. 
27 sierpnia urz¹d zleci³ opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej rewitali-
zacji wpisanego na listê zabytków Rynku. Opra-
cowaniem ma byæ objêty Plac Zamkowy,
teren przy obelisku na ul. Chmielnej, Rynek
oraz ul. Królowej Jadwigi, Konarskiego,
Œciegiennego i Grottgera.
Koncepcja zagospodarowania tych terenów ma
byæ gotowa do koñca listopada. Czy w miejsce

starej fontanny pojawi siê nowa? Nasza Ga-
zeta poinformuje o projektach pracowni
architektury krajobrazu, po ich opracowaniu.

Chojnów jest fair play
W czerwcu nasz samorz¹d przyst¹pi³ do ogól-
nopolskiego konkursu Gmina Fair Play. 

Aby uzyskaæ tytu³ i certyfikat „Gmina Fair
Play 2007” urz¹d zobowi¹zany by³ spe³niæ
wymagania zawarte w regulaminie konkursu.
Nale¿a³o wykazaæ siê m.in. efektywnoœci¹
pozyskiwania inwestorów, promocj¹ miasta,
przejrzystoœci¹ relacji z przedsiêbiorcami 
i lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Dane te sprawdza³a
komisja, która goœci³a w naszym mieœcie 
w sierpniu. Audyt wypad³ pozytywnie. W chwili
kiedy oddajemy Gazetê w Pañstwa rêce bur-
mistrz Jan Serkies odbiera w Warszawie 
w Pa³acu Kultury i Nauki Certyfikat upowa¿-
niaj¹cy Chojnów do pos³ugiwania siê tytu³em
Gmina Fair Play 2007r. 
Logo, którym od tego momentu mo¿e pos³ugi-
waæ siê nasze miasto, to znak dla potencjalnych
inwestorów, ¿e w gminie zosta³a potwierdzona
wysoka jakoœæ obs³ugi inwestorów i, ¿e przed-
siêbiorcy mog¹ oczekiwaæ sprawnej obs³ugi
oraz najwy¿ej kultury zarówno w trakcie przygo-
towañ do inwestycji, jak i w trakcie jej trwania.

Konkurs na promocjê
Urz¹d Miejski w Chojnowie og³asza konkurs
w dwóch kategoriach: na opracowanie znaku
graficznego (logo) oraz has³a promuj¹cego
Miasto Chojnów. Celem konkursu jest wyty-
powanie do realizacji projektów, które stan¹
siê wizytówk¹ Miasta Chojnowa.
Projekty powinny dawaæ mo¿liwoœæ ich wszech-
stronnego wykorzystania na drukach firmo-
wych, wizytówkach, bilbordach, banerach,
reklamach œwietlnych, gad¿etach, medalach,
pucharach oraz rozmaitych formach prze-
strzennych.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adreso-
wany do osób powy¿ej 14 roku ¿ycia. Prace
mog¹ byæ realizowane zarówno indywidual-
nie jak i zespo³owo. W dowolnej technice i z wy-
korzystaniem wielu kolorów. Ka¿dy uczestnik
mo¿e zg³osiæ kilka projektów. Projekty mo¿na
dostarczaæ osobiœcie do Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie ul. Pl. Zamkowy 1 pok. nr 6 
lub poczt¹ na adres jw. 
Konkursowe prace nale¿y sk³adaæ w nieprze-
kraczalnym terminie do 15.11.2007r. (w przy-
padku przesy³ek pocztowych decyduje data
stempla pocztowego). Na zwyciêzców w ka¿dej
kategorii czekaj¹ atrakcyjne nagrody g³ówne.
Szczegó³owy regulamin konkursu znajduje
siê na stronie inerentowej urzêdu chojnow.eu

Wybory w ZHP
Sobotni zjazd, 29 wrzeœnia, Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego mia³ na celu wybranie nowych w³adz

„Najcenniejszym i najtrwalszym 
podarunkiem jaki mo¿na daæ dziecku
jest wykszta³cenie”

(Arystoteles)

W podziêce za trud w³o¿ony w edukacjê i wychowanie
dzieci i m³odzie¿y, chojnowskim Nauczycielom i Pracownikom Oœwiaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu rodziców i uczniów,
samych radoœci i sukcesów w ¿yciu zawodowym i osobistym ¿ycz¹

Burmistrz Miasta Chojnowa Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Jan Serkies Jan Skowroñski
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Komendy Hufca ZHP w Chojnowie i nakreœle-
nie dalszego planu dzia³ania. Goœciem spotka-
nia by³a pe³nomocnik Komendy Chor¹gwi
Dolnoœl¹skiej druhna hm. Zdzis³awa Lech.
Na zjeŸdzie ustêpuj¹cy Komendant przed-
stawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Hufca,
z³o¿y³ równie¿ podziêkowania dla kadry pra-
cuj¹cej w Hufcu za trud wychowawczy w³o-
¿ony w pracê z m³odzie¿¹.
Podjêta dyskusja po przedstawieniu sprawoz-
dania, nakreœli³a obszary dzia³añ i koniecz-
noœæ podjêcia prac zwi¹zanych z rozwojem
Hufca jakim bêd¹ musia³y sprostaæ nowe w³adze.
W jawnym g³osowaniu wybrano nowe w³adze
Hufca:
Komendant Hufca ZHP w Chojnowie 

– hm Artur Reichert
z-ca Komendanta ds. Programowych 

– phm Aleksandra £ysiak
z-ca Komendanta ds. Logistycznych 

– phm Teresa Reichert
cz³onek Komendy Hufca 

– phm Miros³aw Gawron
Zjazd przyj¹³ projekt rozwoju strategicznego
Hufca ZHP Chojnów na lata 2007-2011 zak³a-
daj¹cy: dzia³ania maj¹ce na celu poprawê 
i umocnienie wizerunku Hufca w spo³ecznoœ-
ci lokalnej, nawi¹zania trwa³ej wspó³pracy ze
szko³ami dzia³aj¹cymi na terenie Miasta Choj-
nowa, poprawê jakoœci pracy dru¿yn harcer-
skich i gromad zuchowych. To tylko niektóre
z za³o¿eñ projektu.
Nowe w³adze postawi³y sobie za priorytet
opracowanie szczegó³owego planu przyjêtego
projektu strategicznego, który bêdzie okreœla³
cele i terminy realizacji.

Zdarzy³o siê w Chojnowie
Miejski Dom Kultury og³asza konkurs litera-
cki na opowiadanie, którego akcja toczy siê 
w Chojnowie. Prace o objêtoœci nieprzekracza-
j¹cej 5 stron standardowego maszynopisu
mo¿na sk³adaæ w sekretariacie MDK przy 
ul. Ma³achowskiego 7 do 7 grudnia 2007 r.
Dla zwyciêzców organizatorzy przewidzieli
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a jedna z prac -
o ile MDK pozyska œrodki z programu „Rów-
naæ szanse” - stanie siê kanw¹ scenariusza fil-
mu, który dom kultury zamierza zrealizowaæ
w przysz³ym roku. Zapytaliœmy o szczegó³y
przedsiêwziêcia:
- Podobnie jak w roku ubieg³ym - powiedzia³
„Gazecie…” Stanis³aw Horodecki, dyrektor
MDK - staramy siê o œrodki z programu „Rów-
naæ szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i M³o-
dzie¿y. Dziêki tym pieni¹dzom chcemy tym
razem zrealizowaæ projekt „Nakrêæ mnie -
Zakrêæ mnie, czyli M³odzie¿owe Studio Filmowe”.
O ile nasz pomys³ uzyska akceptacjê, to od
stycznia roku przysz³ego bêdziemy w sporej,
bo 50-osobowej grupie m³odzie¿y w wieku 13-
19 lat pracowaæ nad realizacj¹ filmu. Chcie-
liœmy, by t³em wydarzeñ, o których opowiemy,
by³o nasze miasto. St¹d idea literackiego

konkursu adresowanego do wszystkich choj-
nowian. Nie stawiamy w nim ani ograniczeñ
wiekowych autorom, ani te¿ nie narzucamy
„kostiumu”. Akcja mo¿e toczyæ siê wspó³-
czeœnie, mo¿e opowiadaæ o wydarzeniach 
z bli¿szej lub dalszej przesz³oœci czy te¿ wybie-
gaæ w bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Warunek
jest jeden – musi toczyæ siê w Chojnowie! Nie
ukrywam, ¿e wiêksze szanse na filmow¹ reali-
zacjê bêd¹ mia³y historie, które nie bêd¹
wymagaæ od nas zbyt wielkich nak³adów na
kostiumy czy scenografiê (ach ten bud¿et!),
ale w konkursie literackim postaramy siê wy-
³oniæ po prostu najlepsze historie. Na nagro-
dy przeznaczamy kilkaset z³otych (liczymy te¿
na wsparcie sponsorów), wiêc naprawdê
warto zmierzyæ siê z w³asn¹ fantazj¹.
Gdyby okaza³o siê, ¿e tym razem nie zyskamy
uznania w „Równaæ szanse”, to i tak pozostan¹
- mam nadziejê, ¿e interesuj¹ce - historie z Choj-
nowem w tle. 

Gazeta Chojnowska z pewnoœci¹ je zaprezentuje.

Wizyta ministra
18 wrzeœnia Komisariat Policji w Chojnowie
goœci³ podsekretarza stanu Jaros³awa Brysiewicza
i zastêpcê komendanta g³ównego. Wizyta
zwi¹zana by³a z ustaw¹ o modernizacji po-
licji. Niecodzienni goœcie zapoznali siê z wa-
runkami pracy chojnowskich funkcjonariuszy
i ocen¹ stanu technicznego budynku komisa-
riatu. Nie ulega w¹tpliwoœci fakt, ¿e obiekt od

dawna potrzebuje remontu. Jest wiêc szansa,
¿e wkrótce komfort pracy naszej policji zdecy-
dowanie siê poprawi - pierwsze prace remon-
towe s¹ ju¿ prowadzone.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego nr 1a po³o¿onego 
w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 18 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem 

geodezyjnym 56/58 o pow. 172 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 10-12-2098 r.
u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 25589:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal u¿ytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 listopada 2007 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040  Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 do dnia 2 listopada 2007 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej
ni¿ 300,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿
samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10-30 paŸdziernika 2007 r. w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne
s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 
(tel. 076-81-88-370).  Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Spotkanie z by³ymi mieszkañcami Chojnowa w Turyngii
W dniach 19 - 21 wrzeœnia br. delegacja na-
szego miasta z burmistrzem Janem Serkiesem
i przewodnicz¹cym Rady Miasta Janem
Skowroñskim wziê³a udzia³ w spotkaniu 
z by³ymi mieszkañcami naszego miasta, które
odby³o siê w miejscowoœci Friedrichroda 
w Turyngii. W delegacji uczestniczy³y tak¿e
Ma³gorzata Cz³onka - dyrektorka Niebieskie-
go Parasola i El¿bieta K³apciñska – Chojnow-
skie Stowarzyszenie Miast Partnerskich.
Udaliœmy siê do Friedrichrody na imienne za-
proszenie organizatorki spotkania, a zarazem
wielkiej przyjació³ki naszego miasta pani
Gerdy Marii Fröhlich.
Po przyjeŸdzie, podczas uroczystej kolacji
burmistrz Jan Serkies podziêkowa³ za za-
proszenie i zaprosi³ uczestników spotkania do
odwiedzenia miasta, które po wojnie musieli
opuœciæ. Wielu z nich od tamtego czasu nie
by³o w Chojnowie. Burmistrz poda³ przyk³ad
grupy Dietera Schroedera, która ka¿dego roku
przyje¿d¿a do Chojnowa i na Dolny Œl¹sk.
Przyjmowana jest w ratuszu, ma wœród nas
wielu przyjació³, z którymi siê spotyka, a dziêki

tym spotkaniom budujemy wzajemne zaufanie.
W czwartek nasza delegacja pojecha³a do
kliniki w Suhl. Patrz¹c na supernowoczesny
budynek trochê by³o nam ¿al, ¿e to nie nasz
szpital. Klinika ta przekaza³a naszemu miastu
2 tiry sprzêtu medycznego, który znalaz³ zas-
tosowanie w Niebieskim Parasolu i w przy-
chodni rejonowej. Dziêkuj¹c za zaorganizo-
wan¹ akcjê, otrzymaliœmy zapewnienie, ¿e
mo¿emy liczyæ na dalsze wsparcie.
Z Suhl pojechaliœmy piêknym szlakiem tu-
rystycznym Rennsteig do Großbreitenbach –
miejsca zamieszkania Gerdy Marii. Zabra-
liœmy rzeczy, które zgromadzi³a dla Niebies-
kiego Parasola i wróciliœmy do Friedrichrody.
Po kolacji prowadziliœmy rozmowy z by³ymi
mieszkañcami Chojnowa, opowiadaliœmy im
o naszym mieœcie, o tym co siê zmieni³o, co
zosta³o ostatnio zrobione. Byli mieszkañcy
naszego miasta ¿ywo interesowali siê tym, co
dzieje siê w grodzie nad Skor¹, a najwiêksz¹
radoœæ sprawi³y im widokówki z Chojnowa.

W pi¹tek po œniadaniu, po wzruszaj¹cych
po¿egnaniach i zaproszeniu na przysz³y rok,
udaliœmy siê w drogê powrotn¹.

Nasza delegacja mieszka³a we Friedrich-
rodzie w Berghotel (dawnym zwi¹zkowym
oœrodku wczasowym). Znajduje siê on na wy-
sokoœci 500m n.p.m. na wzgórzu Reinhards-
berg, na skraju idyllicznego miejsca, bez-
poœrednio w s¹siedztwie lasu i znanego
szlaku turystycznego Rennsteig. Na szlaku
tym o ka¿dej porze roku mo¿na spotkaæ
wêdruj¹cych turystów.

E.K.

W dniach 18-29.09.2007r. 8 uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej 
w Chojnowie uczestniczy³o w  projekcie „Gotowi do pracy – wsparcie
osób niepe³nosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia” odbywaj¹cym
siê w Muszynie.
„Gotowi do pracy” jest ogólnopolskim projektem, wspó³finansowanym ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, którego celem jest
aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych, ukszta³towanie
czynnych postaw osób niepe³nosprawnych, w tym okreœlenie ich
predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnych planów
dzia³ania oraz promocja potencja³u zatrudnieniowego.
W zamierzeniu Zleceniodawcy projektu – Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych – projekt ma przygotowaæ
osoby niepe³nosprawne do wejœcia na rynek pracy, poprzez uczestnictwo
w warsztatach psychologiczno-doradczych oraz sta¿ach zawodowych
w zak³adach pracy dla czêœci beneficjentów projektu.
W ramach bezp³atnych, 12-dniowych warsztatów uczestnikom zosta³y
zapewnione:
- grupowe warsztaty psychologiczne, 
- sesje indywidualne z doradc¹ zawodowym,

- sesje indywidualne z psy-
chologiem,
- konsultacje medyczne,
- konsultacje prawne,
- zakwaterowanie,
- pe³ne wy¿ywienie,
- materia³y szkoleniowe,
- transport.
Ponadto uczestnicy WTZ 
w Chojnowie w dalszym ci¹-
gu kontynuuj¹ praktyki zawodowe w Zak³adzie Pracy Chronionej
„KOVA” w Z³otoryi. Wœród czynnoœci przez nich wykonywanych znajdu-
je siê m.in.: sk³adanie kratek papierowych, zaczepów do bombek,
kompletowanie opakowañ, prace porz¹dkowe.

Projekt „Gotowi do pracy”

Wolne miejsca w WTZ 
Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie zaprasza
do sk³adania podañ osoby chc¹ce zostaæ uczestnikami WTZ.
Uczestnikami mog¹ byæ osoby posiadaj¹ce orzeczenie o stopniu
niepe³nosprawnoœci (znaczny lub umiarkowany), niezdolne do
podjêcia pracy, które zakoñczy³y formalny tok nauczania i ich
wiek nie przekracza 45 lat. Osoby niepe³nosprawne, przyjmo-
wane do warsztatu musz¹ posiadaæ w swoim orzeczeniu wska-
zanie do uczestnictwa w terapii zajêciowej. W ramach prowa-
dzonej terapii uczestnicy otrzymuj¹ œrodki finansowe na trening
ekonomiczny w wysokoœci do 20% najni¿szego wynagrodzenia.

Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie WTZ 

w Chojnowie, ul. Kolejowa 9 lub telefoniczny 

w sprawie ewentualnych pytañ i wyjaœnienia w¹tpliwoœci

pod nr tel. (076) 8 188214.
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NNiiee  ddaa  ssiiêê  ooppiissaaææ

J
ak opisaæ wystêp chóru? Jak oddaæ
s³owami brzmienie kilkudziesiê-
ciu, profesjonalnych wokalistek?

Jak przekazaæ wra¿enia z odbioru
muzycznego? 
Nie da siê! O odczuciach z wystêpu
JAZZ CHÓRU, który zaprezentowa³
siê w Chojnowie 27 wrzeœnia na scenie
MDK, mog¹ porozmawiaæ wy³¹cznie
ci, którzy tego dnia oklaskiwali ¿eñski
zespó³ z Ekaterinburga. 

To by³o niew¹tpliwie wydarzenie w na-
szym mieœcie. Tego typu grupy s¹ rzad-
koœci¹ w œwiatku muzycznym. Uralski
chór - znany w Rosji, Chinach, Czechach
i Francji - w Polsce goœci³ po raz pier-
wszy, daj¹c w sumie 9 koncertów.
Cz³onkinie chóru sw¹ muzyczn¹ przy-
godê rozpoczynaj¹ bardzo wczeœnie,
bo w wieku 4 lat. Im wy¿ej, tym po-
ziom oczekiwañ od ich umiejêtnoœci
roœnie, wiêc dziewczêta æwicz¹: 4 razy
w tygodniu œpiew, 2 razy w tygodniu
maj¹ dodatkowe lekcje jêzyka angiel-
skiego, by wiedzia³y o czym œpiewaj¹,

raz w tygodniu zajêcia z choreografem
i æwiczenia dykcyjne. I tak tydzieñ po
tygodniu, rok po roku z amatorek wy-
rastaj¹ profesjonalistki. Najstarsze dziew-
czêta tej grupy, najlepsze wokalistki
tamtejszej filharmonii podziwialiœmy 
i oklaskiwaliœmy w Chojnowie. 

Wspania³e interpretacje œwiatowych
standardów, a tak¿e ruch i ekspresja
zespo³u sprawi³y, ¿e chojnowska pub-
licznoœæ zgotowa³a Rosjankom ciep³e
przyjêcie nagradzaj¹c m³ode artystki
gromkimi brawami. A na sali by³y
jeszcze wolne miejsca…

P.S.
Drugi z zapowiadanych zespo³ów –
IVAN da MARIA – nie dotar³ niestety
do Polski. Byæ mo¿e przy okazji na-
stêpnej wizyty goœci z dalekiego Urala
bêdziemy mieli okazjê ich podziwiaæ. 

eg

W pi¹tek, 28 wrzeœnia, odby³a siê pierwsza po
wakacjach sesja M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Chojnowa. M³odzi radni spotkali siê, aby przyj¹æ
harmonogram zadañ na ostatni kwarta³ tego roku
i przedstawiæ samorz¹dom szkolnym propozycje
na rok nastêpny. 

PaŸdziernikowe zadania MRM to zawody w pi³ce
no¿nej i przegl¹d prac m³odych twórców. 
Listopad up³ynie radnym na spotkaniach z akty-
wem samorz¹dów szkolnych i ich opiekunami.
Po czêœci to przygotowania do przysz³orocznego
zadania.
Okres przedœwi¹teczny, to w planach MRM czas
debat nad wa¿nymi dla m³odego pokolenia prob-
lemami. Ma to byæ cykl spotkañ z zaproszonymi
goœæmi, m. in. z pani¹ wójt, panem burmistrzem,
szefem chojnowskiej policji. 
Zapa³u m³odym ludziom nie brakuje. Bardzo
licz¹ na pomoc swoich kole¿anek i kolegów, po-
niewa¿ ich przedsiêwziêcia adresowane s¹ w³aœ-
nie do chojnowskiej m³odzie¿y. Szczególnie wa¿-
na wiêc jest dla MRM wspó³praca z samorz¹dami
szkolnymi i ich opiekunami.
Z zadañ na przysz³y rok m³odzi ludzie chc¹ zmie-
rzyæ siê z projektem realizowanym w ramach
konkursu “Równaæ szanse”. Prace nad tym pro-
jektem zaczn¹ siê jeszcze w tym roku. Organi-
zatorom konkursu - Polsko-Amerykañskiej Fun-
dacji Wolnoœci, zale¿y na promowaniu dzia³añ
s³u¿¹cych wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Wspieraj¹ realizatorów projektu jako doradcy,
organizuj¹ szkolenia, ale równie¿ dofinansowuj¹
wybrane przedsiêwziêcia.
¯yczymy m³odym radnym zapa³u i si³ do pracy, 
a m³odzie¿ Chojnowa zapraszamy na imprezy
organizowane przez MRM.
Zaœ wszystkim uczniom (i studentom) samych
sukcesów w rozpoczêtym roku szkolnym i wspa-
nia³ych œwiadectw!

B.S.

Plany rady
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Wybory – g³os demokracji?!Wybory – g³os demokracji?!
Ju¿ po dwóch latach od wyborów parlamentarnych Sejm podj¹³ decyzjê o samorozwi¹zaniu.
Skutkiem tego s¹ przedterminowe wybory, które odbêd¹ siê 21 paŸdziernika.
We wszystkich 41 okrêgach wyborczych w ca³ym kraju swoich kandydatów wystawi tylko sie-
dem komitetów wyborczych: PiS, PO, LiD, LPR, PSL, Samoobrona i Polska Partia Pracy.
W Chojnowie, podobnie jak w latach poprzednich mieszkañcy g³osowaæ bêd¹ w siedmiu
obwodach. Lokale wyborcze czynne bêd¹ od godz. 6.00 do godz. 20.00.

Uchwa³a Nr XII/57/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 12 wrzeœnia 2007 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej
w Chojnowie w sprawie ustalenia

granic i numerów sta³ych obwodów
g³osowania oraz siedzib obwodo-

wych komisji wyborczych w mieœcie
Chojnowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia

16 lipca 1998 r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw ( Dz. U. z 2003 r.,
Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
W uchwale nr LII/251/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z dnia 26

czerwca 2002 r., zmienionej Uchwa³¹
Nr XLIV/200/05 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia granic i numerów
sta³ych obwodów g³osowania oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych
w mieœcie Chojnowie w za³¹czniku
do uchwa³y w obwodzie g³osowania
nr 3 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny, po ulicy „Reja” dopisuje siê
„Ró¿ana” i po ulicy „Œciegiennego”
dopisuje siê „Tulipanowa”.

§ 2.
Jednolity tekst za³¹cznika, uwzglêd-
niaj¹cy zmiany okreœlone w § 1. stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego oraz na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
i w “Gazecie Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

INFORMACJA
Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 18 wrzeœnia 2007 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 21 paŸdziernika 2007 r.

Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.
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Wybory – g³os demokracji?!Wybory – g³os demokracji?!

1. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Chojnowie z siedzib¹ w Miejskim
Domu Kultury w Chojnowie, ul. Ma³achowskiego 7
1. Zbigniew Trawka - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. Henryk Iwanicki - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Krystyna Mohyluk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci 

SLD+SDPL+PD+UP
4. Jolanta Jasionowska - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Anna Chopiak - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Danuta Kuczma - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Jaros³aw Konsewicz - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Barbara Kuta - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

2. Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Chojnowie z siedzib¹ w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, ul. Koœciuszki 30
1. Ma³gorzata Myœliborska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ 
2. Mariusz Szewczyk - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
3. Bartosz Podhorodecki     - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 

i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 
4. Alicja Oleksiewicz - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 
5. Malwina Olszewska        - Komitet Wyborczy Samoobrona RP 
6. Krystyna Koziar - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Kazimiera Czmil - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Jadwiga Malik - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

3. Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Chojnowie z siedzib¹ w Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie, ul. Konarskiego 4
1. Miros³aw Zieleñ - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. Andrzej Piwowarczyk    - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Agata Mohyluk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci

SLD+SDPL+PD+UP
4. El¿bieta Oleksiewicz      - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Maria Zych - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Szymon Grzywacz - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Helena Malak-Fotiadis   - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Maria Zawiœlañska - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

4. Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Chojnowie z siedzib¹ w
Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 18
1. Adam Bielecki - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. Andrzej Czyszczoñ - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Bogus³awa Kowalczyk     - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 

i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Anna Rudziak - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
5. Justyna Koziar - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Leon Jasiñski - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. Ewa Szlêk - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

5. Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Chojnowie z siedzib¹ w Przedszkolu
Miejskim Nr 3 w Chojnowie, ul. Krasickiego 1
1. Agnieszka Groszkowska    - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. Anna £azarewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3. Henryk Czarnecki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 
i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4. Katarzyna Kluczkiewicz    - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
5. Katarzyna Dorna - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Janusz Grzywacz - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Andrzej Wierzbicki-          - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Margareta Krzeœniowska  - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

6. Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Chojnowie z siedzib¹ w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, ul. Kiliñskiego 23
1. Agnieszka Demiañczuk - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. Aleksandra £azarewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
3. Tadeusz Bobyk - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 

i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. Adrian Trawka - Komitet Wyborczy Narodowego 

Odrodzenia Polski
5. Kazimiera Kupczyñska - Komitet Wyborczy Samoobrona RP
6. Halina Grzywacz - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7. Dorota Sienkiewicz - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa  

Ludowego
8. Ma³gorzata Nowakowska - pracownik samorz¹dowy wskazany przez 

Burmistrza

7. Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 w Chojnowie z siedzib¹ w Dolno-
œl¹skim Oœrodku Pielêgnacyjnym “Niebieski Parasol” w Chojnowie, 
ul. Szpitalna 20
1. Emilia Mazurkiewicz - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. £ucja Iwanicka - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 
3. Lilia Walasek - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 

i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 
4. Krystyna Korzekwa-Guœciora - Komitet Wyborczy Narodowego 

Odrodzenia Polski 
5. Barbara Piechowicz - Komitet Wyborczy Samoobrona RP 
6. Maria Szczepanowska - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
7. Renata Szklarz - pracownik wskazany przez Dolnoœl¹ski 

Oœrodek Pielêgnacyjny “Niebieski 
Parasol” w Chojnowie

***
Dlaczego nale¿y g³osowaæ?

Nasz g³os, to g³os demokracji, o któr¹
przez wiele lat walczy³ polski naród po-
nosz¹c ofiary. Poprzez udzia³ w wybo-
rach wyra¿amy poparcie lub dezapro-
batê dla dotychczasowych w³adz, a ma-
j¹c na wzglêdzie dobro Ojczyzny nie
mo¿emy byæ w tej sytuacji bierni. De-
mokracja, jak wiadomo, to w³adza ludu,
ale nie tego, który zostaje w domu…

opr. eg

Zarz¹dzenie Nr 116/2007
Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie powo³ania obwodowych
komisji wyborczych w Chojnowie

do przeprowadzenia wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 

21 paŸdziernika 2007 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1  ustawy 
z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 
z póŸn. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1
Powo³uje siê 7 obwodowych komisji
wyborczych w Chojnowie, których
sk³ad okreœla za³¹cznik do niniejszego
zarz¹dzenia.

§ 2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia i podlega podaniu do publicz-
nej wiadomoœci poprzez og³oszenie 
w “Gazecie Chojnowskiej”, wywiesze-
niu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie oraz w siedzi-
bie danej obwodowej komisji wyborczej.

Sk³ady Obwodowych Komisji Wyborczych w Chojnowie
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W dniach 14 - 16 wrzeœnia 2007r., w 65 rocz-
nicê œmierci Janusza Korczaka i dzieci w Tre-
blince odby³ siê Ogólnopolski Zlot - Treblin-
ka 2007 r. zorganizowany przez Polskie
Stowarzyszenie im. J.Korczaka. W Zlocie
wziêli udzia³ przedstawiciele placówek oœwia-
towych im. Janusza Korczaka z ca³ej Polski,
w tym grupa dzieci ze Szko³y Podstawowej
nr 4 w Chojnowie. 

14 wrzeœnia o godz. 12.00 oko³o 500. uczest-
ników Zlotu spotka³o siê pod pomnikiem Ja-
nusza Korczaka w Warszawie, gdzie uroczyœ-
cie rozpoczêto Zlot obejrzeniem przedsta-
wienia „Najpiêkniejsz¹ prowadŸ nas drog¹…”
w wykonaniu grup teatralnych z M³odzie¿o-
wego Domu Kultury w P³ocku oraz z³o¿e-
niem kwiatów pod pomnikiem.

Grupa z Chojnowa: zespó³ teatralny „Czwórka”
oraz chór „Allegro” wraz z opiekunami 
p. Barbar¹ S³otwiñsk¹ i p. Zenonem Chmie-
lewskim wziê³y udzia³ w plenerowym wido-
wisku „£¹czmy siê w kr¹g”, które mia³o miejsce
w Treblince (hitlerowskim obozie zag³ady). 
I tu, w Treblince, oko³o godz. 21:00 w niezwyk-
³ej scenerii symbolicznych kamieni, p³on¹-
cych pochodni, zniczy, blasku reflektorów,
snuj¹cych siê dymów i rozgwie¿d¿onego nie-
ba rozpoczê³a siê „Noc Pamiêci”. W ca³ko-
witej ciszy i skupieniu wszyscy widzowie
ogl¹dali obrazy wojny i zag³ady. Wêdrowali
t¹ sam¹ drog¹, któr¹ przemierzy³ stary Doktor
wraz z dzieæmi. Oczyma wyobraŸni mogli
zobaczyæ swoich rówieœników, id¹cych 65 lat
temu na œmieræ. Widowisko sk³ada³o siê z kilku

czêœci. Jedn¹ z nich przygotowa³ zespó³ teatralny
„Czwórka”, a szkolny chór zaœpiewa³ „Kr¹g”.
To by³o bardzo wzruszaj¹ce przestawienie, 
a dla uczestników niezapomniane prze¿ycie.

Na koniec wszyscy z³o¿yli uroczyste œlubowanie:
Œlubujemy, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ 
i wysi³ków ,by wszystkim ludziom by³o na
œwiecie dobrze, by wszyscy byli zawsze uœmiech-
niêci i szczêœliwi. Przyrzekamy, ¿e zawsze bê-
dziemy broniæ dzieci i ich prawa do uœmiechu
i radoœci, ¿e zrobimy wszystko, by ¿ycie ich
by³o radoœniejsze i pe³ne ciekawych przygód.
Nie chcemy nowej wojny, która zabija, przy-
nosi nieszczêœcia, smutek i ³zy. Chcemy ¿yæ 
w pokoju i przyjaŸni ze wszystkimi ludŸmi na
ca³ym œwiecie. Przyrzekamy postêpowaæ jak
Korczak, bo chcemy staæ siê ludŸmi prawdziwy-
mi, ludŸmi z charakterem. 
Aby wyst¹piæ podczas „Nocy Pamiêci” 
w Treblince, zespó³ teatralny wraz z opiekunk¹
przygotowywa³ siê (w lipcu) podczas obozu
w Korczakowie, prowadzonego przez ZHP
Korczakowcy z Zielonej Góry. Pobyt na obozie
dofinansowa³a Fundacja Banku Zachodniego
„Bank Dzieciêcych Uœmiechów”.

Uczestnicy z SP4

Id¹c    œcie¿k¹    Doktora

Impreza pod nazw¹ Dzieci-Rodzicom, orga-
nizowana przez spo³ecznoœæ Szko³y Podsta-
wowej nr 4, to doroczny spektakl prezentuj¹-
cy artystyczny dorobek uczniów tej szko³y.
Od wielu lat ta impreza cieszy siê ogromn¹
popularnoœci¹. Ka¿dy jednak uczestnik, tu¿
po opadniêciu kurtyny czuje niedosyt i ¿al, ¿e
nie ma okazji podzieliæ siê talentami z inny-
mi. ¯eby temu zaradziæ szkolna spo³ecznoœæ
tej szko³y postanowi³a zaprosiæ na wystêp ko-
legów z zaprzyjaŸnionych placówek. 
25 wrzeœnia, korczakowcy dali koncert dla
uczniów Szko³y Podstawowej nr 3, Szko³y Pod-
stawowej w Bia³ej i chojnowskich przedszko-
laków prezentuj¹c swoje umiejêtnoœci i jed-
noczeœnie wystawiaj¹c artystyczne œwiadec-
two swojej szkole.

T³em przedstawienia by³ folklor, podany jed-
nak w ciekawej formie, okraszony wspó³czes-
nymi brzmieniami. Ludowe przyœpiewki 
w nieco zmienionej aran¿acji, postacie obsad-
zone na wspó³czesnym gruncie - czy tak
przedstawiony polski folklor podoba³ siê
m³odej publicznoœci?

SP Bia³a
Bardzo dziêkujemy naszym kolegom ze Szko³y
Podstawowej nr 4 za zaproszenie na ten spektakl.
Widowisko bardzo nam siê podoba³o i chêt-
nie wziêlibyœmy czynny udzia³ w podobnych
przedsiêwziêciach.

SP 3 Chojnów 
Przedstawienie nam siê podoba³o, bo wyst¹pi³y
w nim elementy humoru. Najbardziej urzek³y
nas kolorowe stroje i weso³e tañce. By³o ciekawie,
a wyrazem naszego zadowolenia by³y
gromkie brawa. 

Przedszkole Miejskie Nr 1
Wystêpy naszych starszych kolegów dostarczy³y
nam wiele radoœci. Piêkny taniec i œpiew, ko-
lorowe stroje, babcia, wilk oraz inne postacie
bior¹ce udzia³ w przedstawieniu rozœmiesza³y
nas. Na co dzieñ s³uchamy innej muzyki, ale 

przecie¿ poprzez pieœni i tañce ludowe pozna-
jemy gwarê ludow¹ ró¿nych regionów, obyczaje
i tradycje. Tak te¿ twierdzi³a babcia, jedna 
z g³ównych bohaterek przedstawienia, która
szczególnie utkwi³a nam w pamiêci. Serdecznie
dziêkujemy za zaproszenie i dostarczenie nam
wspania³ych prze¿yæ.

Przedszkole Miejskie Nr 3
Chocia¿ w Chojnowie przedstawieñ tego typu
jest nie ma³o, to by³o jedno z tych, które bardzo
nam siê podoba³o. By³o œmiesznie i ciekawie.
Dowiedzieliœmy siê te¿ co to znaczy folklor, 
a dziewczynki w sukienkach krakowianek by³y
przeœliczne, i tak ³adnie tañczy³y. Bardzo siê
cieszymy, ¿e zostaliœmy zaproszeni na ten kon-
cert i pragniemy, aby nasi starsi koledzy czêœ-
ciej nas zapraszali na swoje przedstawienia.

opr. eg

Kolejny raz na ludowo
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Od kwietnia br. w ramach ogólnopolskiego
programu promocji czytelnictwa „Tu Czy-
tamy” w bibliotekach publicznych dzia³aj¹
Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki (DKK). W ten
sposób inicjatorzy powstawania polskich
DKK – British Council i Instytut Ksi¹¿ki -
chc¹ wykreowaæ modê na czytanie. 
Projekt dyskusyjnych klubów ksi¹¿ki reali-
zowany jest pod patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Oparty
jest na za³o¿eniu, ¿e potrzebne s¹ miejsca,
w których mo¿na porozmawiaæ o przeczy-
tanych ksi¹¿kach. Celem DKK jest równie¿
o¿ywienie œrodowisk skupionych wokó³
bibliotek oraz zachêcenie samych biblio-
tekarzy do aktywnego promowania czytel-
nictwa. Model polskich klubów opracowa-
no w oparciu o wzorce angielskie. W Wiel-
kiej Brytanii istniej¹ one ju¿ od 1926 r. 
i maj¹ znacz¹cy wp³yw na rynek czytelniczy.
Ksi¹¿ki rekomendowane przez tamtejsze
kluby wyznaczaj¹ trendy czytelnicze, decy-
duj¹ o nak³adach sprzeda¿y ksi¹¿ek, pro-
mocji i popularnoœci autorów oraz nagro-
dach literackich.
Obecnie w Polsce dzia³a oko³o 230 klubów,
przeciêtnie od kilku do kilkunastu w ka¿-
dym województwie. Wyj¹tkiem jest tutaj
Dolny Œl¹sk, gdzie powsta³o ich najwiêcej,
bo a¿ 39! 
Kluby dzia³aj¹ przy bibliotekach publicz-
nych stopnia wojewódzkiego, miejskiego,
powiatowego i gminnego. Ich pracê nad-
zoruj¹ koordynatorzy wojewódzcy w woje-
wódzkich bibliotekach publicznych. Klu-
bem kieruje moderator i równoczeœnie
reprezentuje go w kontaktach z koordyna-
torem wojewódzkim. W ramach dzia³alnoœci
klubów odbywaj¹ siê tak¿e spotkania
autorskie z pisarzami. Klubowicze mog¹
spotykaæ siê w dowolnym miejscu - biblio-
tece, kawiarni czy te¿ domu jednego z uczest-

ników. Optymalna wiel-
koœæ grupy to kilkanaœ-
cie osób. 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Chojnowie
aktywnie przy³¹czy³a
siê do ogólnopolskiej akcji tworzenia Dys-
kusyjnych Klubów Ksi¹¿ki. Po s¹siedzku,
w regionie legnickim, dzia³aj¹ kluby rów-
nie¿ w Legnicy, Lubinie, Prochowicach 
i Boles³awcu.
Moderatorem naszego klubu jest Anna Kopyra,
bibliotekarka z Dzia³u dla Doros³ych. 
Na dotychczasowych spotkaniach rozma-
wialiœmy o „Wierszach ostatnich” Czes³awa
Mi³osza, „Ostatnim locie flaminga” Mia
Couto i „Annie In w grobowcach œwiata”
Olgi Tokarczuk. 
Spotkania te by³y okazj¹ nie tylko do po-
dzielenia siê wra¿eniami z przeczytanej
ksi¹¿ki, ale te¿ przyjemnoœci¹ poznawania
innych ludzi. 
Obok niewymiernych,  duchowych korzyœ-
ci p³yn¹cych z dzia³alnoœci dyskusyjnego
klubu ksi¹¿ki w Chojnowie, mamy korzyœci
materialne. W ramach realizacji programu
DKK finansowane s¹ m.in. zestawy ksi¹¿ek
dla klubów i spotkania autorskie. Otrzyma-
liœmy ju¿ pierwsze dofinansowanie – na
spotkanie z Mart¹ Fox, bardzo popularn¹
autork¹ ksi¹¿ek o tematyce m³odzie¿owej
(m.in. „Agaton-Gagaton”, „Batoniki always
miêkkie jak deszczówka”, „Niebo z wido-
kiem na niebo”).
Kolejne spotkania naszego klubu poœwiê-
cone bêd¹ ksi¹¿kom: „Szalone ¿ycie Rudolfa”
Joanny Fabickiej (11 paŸdziernika godz.
16.00) i „ D³uga droga w dó³” Nicka
Hornby`ego (19 paŸdziernika o godz.16.30). 

Wszystkich chêtnych serdecznie
zapraszamy!

Barbara Landzberg

Porozmawiaj  o  ksi¹¿kach

W imieniu rodziców 27 letniego Tomasza
Skowronka zwracamy siê z proœb¹ o po-
moc finansow¹, która pomog³aby zrealizo-
waæ jego  marzenia o powrocie do aktyw-
nego, samodzielnego ¿ycia. Tomasz uleg³
tragicznemu wypadkowi komunikacyjne-
mu - wpad³ pod poci¹g i straci³ obie nogi.
Lekarze nie dawali mu szans prze¿ycia, na
szczêœcie silna wola Tomasza zwyciê¿y³a.
Przed wypadkiem prowadzi³ aktywne ¿ycie
- pracowa³ w zak³adzie kamieniarskim,
czynnie uprawia³ koszykówkê. Obecnie

porusza siê wy³¹cznie na wózku inwalidz-
kim i dwa razy w tygodniu jeŸdzi na tre-
ningi koszykówki dla osób niepe³nospraw-
nych. Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do
ludzi dobrej woli o stworzenie Tomaszowi
szansy na lepsze samodzielne i aktywne
¿ycie, takie jak przed wypadkiem. Jego
marzeniem s¹ specjalistyczne protezy nóg,
których koszt wynosi 94.000 PLN - co sta-
nowczo przekracza mo¿liwoœci finansowe. 

Fundacja na Rzecz 
Osób Niewidomych 

i Niepe³nosprawnych 
"Pomó¿ i Ty" 

81-535 Gdynia, 
ul. P³ocka 5A, tel./faks (058) 663-81-41

www.fundacjapomozity.sprint.pl

Nr konta na które prosimy dokonywaæ
wp³at:

63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem:

Protezy nóg dla Tomasza Skowronka

SPE£NIJMY  MARZENIA
TOMASZA!!!
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Jaka jest najbardziej negatywna wiadomoœæ tego
roku dotycz¹ca polskiego rocka?
Zawieszenie dzia³alnoœci przez poznañsk¹ PID¯A-
MÊ PORNO. Taka niespodzianka na 20-lecie
dzia³aloœci.

Zespó³ w³aœnie wyruszy³ w po¿egnaln¹ trasê kon-
certow¹. Gdy wiêc siê okaza³o, ¿e na pierwszy
ogieñ pójdzie Lubin decyzja mog³a byæ tylko jed-
na: musimy tam byæ.

Z pustymi rêkoma te¿ nie wypada³o siê pokazywaæ
przed obliczem poznaniaków. Uzbrojeni w okaza³y
tort stawiliœmy siê w CK ,,MUZA”.

Na miejscu okaza³o siê, ¿e organizatorzy nie spec-
jalnie byli nastawieni na odwiedziny u Pid¿amy
przed koncertem. Pomimo, ¿e telefoniczne ustale-
nia tej akurat kwestii, by³y zgo³a odmienne... 
W takich sytuacjach trzeba liczyæ na ³ut szczêœcia
lub przypadek. Traf chcia³, ¿e wokalista grupy
Krzysztof Grabowski wyszed³ rozprostowaæ koœci.
Nasza radoœæ by³a wiêc ogromna. Wrêczyliœmy
prezent. Nastêpnie wspólna fota i ma³a pogawêdka.
A poniewa¿ znamy siê nie od dziœ, by³o o czym
rozmawiaæ. “Graba¿” ma bardzo ciekawe plany
muzyczne na najbli¿sze lata...
Oko³o godz. 20.00 wybi³a godzina zero. Wszytkie
bliety zosta³y sprzedane. Nadkomlpet ludzi. Wspa-
nia³a atmosfera, i niezapomniane utwory. Jeden po
drugim. Wspólne œpiewanie i szaleñstwo pod
scen¹. W trakcie koncertu ze sceny padaj¹ s³owa
,,Grabarza”: „tort poszed³ w mig”. Rozpêta³a siê
ogólna wrzawa, a nasze chojnowskie ego, napu-
szy³o siê dumnie. Koncert dobiega³ koñca. Jeszcze
kilka bisów. Rytmy punk-ska-regge, jeszcze dudni¹
w uszach. Czy to ju¿ ewidentny koniec Pid¿amy
Porno? Jakie ma artystyczne plany Krzysztof
,,Graba¿” Grabowski? W paŸdzierniku ukazuje siê
trzecia p³yta grupy STRACHY NA LACHY, której
Krzysiek jest za³o¿ycielem i wokalist¹. Materia³
p³yty zawieraæ bêdzie przeróbki kultowych
utworów niezapomnianego Jacka Kaczmarskiego.
Kolejnym muzycznym przedsiêwziêciem bêdzie
wspólna p³yta nagrana z Renat¹ Przemyk. A co
potem? Czy powrót PP jest mo¿liwy? Po¿yjemy
zobaczymy. ,,Graba¿” nie wyklucz a takiej mo¿liwoœci.

EKIPA - Piotrek, Bogdan, Jarek.

S³odziutkie podziêkowania dla pana Stanis³awa
Kryszczuka za ufundowanie wspania³ego tortu. 

TToorrtt     ppoosszzeedd³³     ww    mmiigg

Co mo¿e siê wydarzyæ w ostatni kalendarzowy
dzieñ lata? Naprawdê wiele rzeczy. Taki dzieñ jest
najlepiej uczciæ muzyczn¹ imprez¹, a gdy 22 wrzeœ-
nia akurat wypada w sobotê, to efekt musi byæ
murowany.
Tak¹ klauzulê zapewniaj¹ napewno wieczorki mu-
zyczne. Organizowane one s¹ co jakiœ czas przez
kawarniê ,,Jubilatka”. 
Po raz kolejny zaprezentowa³ siê tu chojnowskiej
publicznoœci wêgliniecki zespó³ THE TWISTERS.
Zespó³ jest obecnie na etapie nagrywania debiu-
tanckiej p³yty. Przy okazji koncertuje to tu, to tam,

prezentuj¹c materia³ z p³yty. Minionej soboty mo¿na
by³o obawiaæ siê o frekwencjê. Idealna ciep³a pogoda
raczej sk³ania mieszczuchów do rekreacji cia³a 
i ducha na œwie¿ym powietrzu. Obawy by³y jednak
p³onne. Lokal pêka³ w szwach. Ludzi t³um b³yska-
wicznie porwa³ siê do zabawy. Tej nocy na parkie-
cie królowa³ bluesrock. Ponad 3 godziny zabawy.
Starsi i m³odsi. I wszystkim by³o ma³o. Ciekawe
jak¹ propozycjê muzyczn¹ przedstawi “Jubilatka”
w nastêpnym miesi¹cu. Znów pójdziemy w tany,
czy te¿ bêdzie bardziej relaksacyjnie?

PM
BM-fot.

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. 6,75 m2, po³o¿onego 

na targowisku miejskim 
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadze-
nie dzia³alnoœci handlowej (kiosk
nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Cena wywo³awcza miesiêcznego
czynszu dzier¿awnego  - 200,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 40,00 z³.
Okres dzier¿awy - 3 lata.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 
7 listopada 2007 r. o godz 12.00
w lokalu nr 11 znajduj¹cym 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 5586440000000
1490620000040 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium
do dnia 2 listopada 2007 r.
Ustala siê post¹pienie w wyso-
koœci 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 tytu-
³u 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 umo-
wy w ustalonym terminie spowo-
duje utratê wp³aconego wadium.
Po zawarciu umowy dzier¿awnej,
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie
uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane
z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nie-
nia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzys-
kaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 
076 818-66-80. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa do-
stêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie:

bip.chojnow.net.pl.

Ostatni  dzieñ  lata  w  Jubilatce
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Tym razem nasz¹ baz¹ wypadow¹ by³o Miêdzy-
górze. Niezwykle urokliwe po³o¿enie miejs-
cowoœci, wspania³a pogoda od razu rozbu-
dzi³y w nas ducha turysty. Zaraz po uro-
czystym otwarciu rajdu ruszamy w trasê.
Tego dnia na rozgrzewkê mieliœmy dotrzeæ
na szczyt Iglicznej (845 m n.p.m.). Po drodze

zwiedzaj¹c Ogród Bajek, przypominamy
sobie „kraj lat dziecinnych”. Najwiêksze wra-
¿enia czekaj¹ nas na szczycie. Tu zachwyca
nas swym piêknem Sanktuarium Matki Bo¿ej
Œnie¿nej. Z ciekawoœci¹ s³uchamy historii
Sanktuarium i cudów, które mia³y tutaj miejsce
wyg³oszonych z wielk¹ swad¹ przez opie-
kuj¹cego siê obiektem ksiêdza. Pe³ni wra¿eñ
udajemy siê w drogê powrotn¹. Przys³owio-
w¹ kropk¹ nad „i” jest obejrzenie najwiêk-
szego w Sudetach Wschodnich wodospadu
Wilczki.
Drugi dzieñ rajdu. Nie kapitulujemy przed
wyzwaniem, którym jest dla nas zdobycie
Œnie¿nika (1425 m.n.p.m.). W jedn¹ stronê
mamy przejœæ oko³o 10 km. Zaopatrzeni 
w wygodne buty, kijki (bardzo siê przyda³y)
dziarsko ruszamy w trasê. Pogoda wspania³a.
Po drodze na szczyt, kilka przystanków. Ju¿
jesteœmy zmêczeni. Ale warto by³o. Widoki
przecudne. Chojnów w jednakowych koszul-
kach, promuj¹cych Miasto i Oddzia³. Wyró¿-
niamy siê spoœród innych. Niektórzy spo-
gl¹daj¹ na nasz¹ dru¿ynê z lekk¹ zazdroœci¹.
Zdobywamy szczyt. Ju¿ schodzimy. Przed
nami jeszcze du¿e emocje. Udzia³ w turnieju
wiedzy o Kotlinie K³odzkiej i Sudetach oraz
w przegl¹dzie piosenki rajdowej. Schodzimy

w swoich „galowych” ¿ó³tych koszulkach, 
w których wzbudzamy od lat powszechn¹
sympatiê. Wieczór koñczy siê dla nas wspa-
niale. Zdobywamy I miejsce w Turnieju wie-
dzy o Kotlinie  K³odzkiej. Jeszcze nie wie-
my, jak bêdziemy ocenieni jako dru¿yna.
Tego dowiemy siê dopiero ostatniego dnia

rajdu. Usatysfakcjonowani zwyciêstwem
ruszamy w tany. £¹czymy siê w jeden ko-
lorowy zwi¹zkowy korowód. ¯ó³te œwieci
najmocniej.
Niedziela. Ostatnie godziny pobytu w Miêdzy-
górzu. Jeszcze krótki spacer leœn¹ œcie¿k¹
dydaktyczn¹, która prowadzi na dno doliny
Wilczki. Przed nami kamienna zapora.
Przechodzimy jej „grani¹”. Ale co tam.
Znowu by³o warto. Wracamy na uroczyste
zakoñczenie imprezy. Jest O.K. Mamy dwa
puchary! - I miejsce w turnieju wiedzy –
Puchar Zarz¹du G³ównego ZNP oraz za
ogóln¹ prezentacjê dru¿yny – Puchar Prezesa
Oddzia³u Powiatowego ZNP w K³odzku.
Wracamy zadowoleni. Przed odjazdem s³y-
szymy: „Do zobaczenia za rok w Œwierado-
wie Zdroju”. „Chyba nas lubi¹” - mówimy.

ZO ZNP w Chojnowie dziêkuje wszystkim
organizatorom Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego
„Sudety 2007”, a szczególnie koledze Janowi
Smolirze za zorganizowanie tak ciekawej
imprezy, wszystkim „Pszczó³kom” za udzia³ 
i zaanga¿owanie. Prosimy o wiêcej.
Dziêkujemy w³adzom miasta za zasponsorowa-
nie koszulek i gad¿etów promuj¹cych miasto.

Prezes Oddzia³u ZNP
Ewa Wiêcek

Rajd  z  pucharamiKronika

towarzyska

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej Dyrekcji, Nauczycielom
oraz Pracownikom Gimna-
zjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika ¿yczenia szczêœcia
na nastêpne lata oraz charyzmy 
i spe³nienia ¿yczy Rada Rodziców.

Dyrekcji oraz Nauczycielom 
i Pracownikom Szko³y Pod-
stawowej nr 4 im. Janusza
Korczaka z okazji Dnia Nauczy-
ciela uœmiechu na co dzieñ 
i spe³nienia marzeñ ¿yczy Rada
Rodziców.

Dyrekcja, nauczyciel oraz ucznio-
wie Szko³y Podstawowej w Bia³ej
serdecznie dziêkuj¹: Panu Jerze-
mu Janusowi - dyrektorowi
Muzeum Regionalnego w Choj-
nowie za oprowadzenie po mu-
zeum i ciekawy przekaz informa-
cji, Pani Barbarze Landzberg -
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie za
mo¿liwoœæ zapoznania siê z ró¿-
norodn¹ ofert¹ dzia³alnoœci tej
placówki oraz Pani wicewójt
Wandzie Chomiczewskiej,
Andrzejowi i Krystynie Roma-
niak, Zbigniewowi Pietruszew-
skiemu oraz Urszuli Lekowskiej
za przekazanie ksi¹¿ek na loteriê
ksi¹¿kow¹.

Podziêkowania

Rok min¹³ szybko i kolejny raz grupa pracowników oœwiaty

– cz³onków Oddzia³u ZNP w Chojnowie w dniach 21-23

wrzeœnia wziê³a udzia³ w VI Ogólnopolskim Rajdzie Górskim

„Sudety 2007”.
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Muzeum Regionalne w Chojnowie
Czynne od œrody do pi¹tku 

w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele od 11.00 - 16.00, 

w soboty wstêp bezp³atny.

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

“Do Ÿród³a Skory”

Filia nr 1 (ul. Sikorskiego 12) pro-
wadzi lekcje z zakresu edukacji re-
gionalnej zwi¹zane z rzek¹ Skor¹.
Lekcje, podczas których oma-
wiany jest krajobraz przyrodniczy
i zabytki doliny Skory, skierowa-
ne s¹ do uczniów szkó³ podsta-
wowych. Zapraszamy serdecznie
klasy pod opiek¹ nauczycieli.
Szczegó³owe informacje: Halina
Grz¹dkowska, tel. 076 818 65 93.

PO ANGIELSKU I NIEMIECKU

W Dziale dla Doros³ych posia-
damy ksi¹¿ki z literatury obcojê-
zycznej, m.in. w jêzyku angiel-
skim, francuskim i niemieckim.
Nasza oferta obejmuje tytu³y
przeznaczone dla osób, które opa-
nowa³y jêzyk na poziomie pod-
stawowym, jak te¿ w ró¿nym stop-
niu zaawansowanym. 

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Barbara Cain - „CHYBA JES-
TEM  NIEŒMIA£Y” (z serii
Pomagamy W Wychowaniu)
Ta pogodna opowieœæ poka¿e
dzieciom, ¿e nieœmia³oœæ nie musi

przeszkadzaæ i uniemo¿liwiaæ im
zawieranie przyjaŸni i dobr¹ za-
bawê.
Ksi¹¿eczka zawiera tak¿e czêœæ
dla rodziców, w której znajd¹ oni
wiele praktycznych wskazówek,
jak pomagaæ dziecku w rozwija-
niu umiejêtnoœci spo³ecznych 
i nabieraniu pewnoœci siebie.

Dzia³ dla Doros³ych:

£ukasz Figielski, Bartosz Mi-
chalak - „PRYWATNA HIS-
TORIA KINA POLSKIEGO”
Prywatna, bo opowiedziana przez
samych twórców, bez ¿adnych
ingerencji, komentarzy czy inter-
pretacji. Ksi¹¿ka zawiera rozmo-
wy z autorami dwudziestu trzech
filmów z lat 1947-1963. Ukazuje
polskie kino powojenne od kulis,
poprzez anegdoty, wspomnienia,
czasem plotki.
Jest ona œwiadectwem kszta³to-
wania siê w powojennych warun-
kach profesjonalnego przemys³u
filmowego, jak i przypomnieniem
pocz¹tków twórczoœci uznanych
dziœ re¿yserów - Polañskiego, Wajdy,
Kutza i innych.
Udostêpniana w czytelni.

Andrzej M. Œwi¹tkowski -
„PRAWO  SOCJALNE RADY
EUROPY: europejska karta
spo³eczna, protoko³y, zrewidowa-
na europejska karta spo³eczna”
Prawo socjalne Rady Europy to
zbiór traktatów i dokumentów
miêdzynarodowych uchwalonych
w latach 1961-1996. Ksi¹¿ka przed-
stawia katalog praw oraz prawne
mechanizmy nadzoru nad prze-
strzeganiem ustalonych praw i stan-
dardów. Zawiera równie¿ doku-
menty Ÿród³owe.
Udostêpniana w czytelni.

MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

Seniorzy wracaj¹
Po wakacyjnej przerwie, do swo-
ich sta³ych spotkañ powracaj¹
chojnowscy seniorzy. 
Tak jak w roku ubieg³ym, zajê-
cia Klubu Seniora odbywaæ siê
bêd¹ w Miejskim Domu Kultury
w œrody o godz. 16.00. Sympa-
tyczna atmosfera, ciekawe zajê-
cia, towarzyskie rozmówki byæ
mo¿e zachêc¹ kolejnych miesz-
kañców, do wst¹pienia w szeregi
aktywnych seniorów.
Zapraszamy!

***

Chojnowski chór

W Miejskim Domu Kultury two-
rzy siê kolejna sekcja. W ka¿dy

wtorek, o godz. 18.00 w salach
MDK spotykaæ siê bêd¹ mi³oœni-
cy wokalu, którzy pragn¹, wspól-
nie z innymi, wype³niæ wolny
czas piosenk¹. 
W miniony wtorek, przeprowa-
dzono, po raz pierwszy rekruta-
cjê do chóru. Nie ma tu selekcji
wiekowej czy wymogów tech-
nicznych. Do zespo³u mo¿e na-
le¿eæ ka¿dy, wa¿ne, aby zapa³u
starczy³o na d³ugo.
Zajêcia wokalne prowadziæ bê-
dzie Zenon Chmielewski - nauczy-
ciel muzyki, od wielu lat prowa-
dz¹cy chór szkolny.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych.

Jest to jedna z najwiêkszych ekspozycji tego typu, jaka odby³a siê 
w ostatnich latach w Polsce. 

Oprócz prac gumistów którzy zdominowali wystawê, mo¿na 
obejrzeæ inne zapomniane techniki, pieczo³owicie rekonstruowane,
takie jak carbo, olej, talbotypia i albumin.

Wystawa w chojnowskim Muzeum Regionalnym zgromadzi³a ponad
dwudziestu gumistów z ca³ej Polski.

Najliczniej reprezentowane jest œrodowisko gumistów z Wroc³awia 
i Warszawy. Z wiêkszych oœrodków nale¿y wymieniæ: Gdañsk, Lublin,
Poznañ, Bia³ystok, £ódŸ, Toruñ, a z mniejszych: Jawor, Szprotawê,
Koñskie, Boles³awiec, Chojnów, W¹brzeŸno, Przysiek. Poœród
fotogramów znajduj¹ siê prace jedynej gumistki - Anny Wróbel.

Dziêkuje

Pani Rozalii Kêsik, w³aœcicielce firmy „Galeria - Studio -Synteza”,
za podarowanie bibliotece materia³ów dekoracyjnych.

”Wystawa fotografii-dylematy 
nowoczesnego piktorializmu polskiego”



Zarz¹d Klubu Sportowego ,,KS. CHOJNOWIANKA” w Chojnowie
informuje, ¿e mecz pomiêdzy naszymi dru¿ynami w ramach rozgry-
wek o Mistrzostwo Klasy Okrêgowej Seniorów, rundy jesiennej

sezonu 2007/2008 odbêdzie siê na stadionie Klubu w Chojnowie przy
ul. St. Ma³achowskiego 1 w nastêpuj¹cym terminie:
KS. CHOJNOWIANKA - PLATAN Sichów 13.10.07 o godz. 15.00
KS. CHOJNOWIANKA - SPARTA Rudna 27.10.07 o godz. 15.00
KS. CHOJNOWIANKA - CZARNI Rokitki 10.11.07 o godz. 13.00
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Czy to by³o apogeum pi³-
karskich emocji jakie mieli
nam zafundowaæ nasi pi³karze?
Tak siê bowiem z³o¿y³o z ko-
lejnoœci¹ rozgrywanych po-
jedynków i¿ Chojnowiance

przysz³o graæ mecz po meczu z dru¿ynami z czuba
tabeli. Zapowiada³y siê wiêc, dwie ciê¿kie
przeprawy.
Ta pierwsza odby³a siê na boisku KuŸni Jawor.
Niedawny lider bardzo chcia³ wróciæ na fotel
numer jeden, a nasza dru¿yna oczywiœcie chcia-
³a temu zapobiec. D³ugo utrzymywa³ siê bez-
bramkowy wynik. Po przerwie trener Miros³aw
Zieleñ dokona³ zmiany. Dop³yw œwie¿ych si³
Marcina Baszczaka sprawi³, ¿e jedna z klasycz-
nych kontr zapewni³a zwyciêstwo. Wygrana
mo¿e skromna lecz bezcenna. Po tym meczu
Chojnowianka by³a ju¿ na drugim miejscu. I przy-
szed³ czas na pojedynek gigantów. Tak siê
okreœla mecze lidera z wiceliderem. Orkan
Szczedrzykowice to dru¿yna naszpikowana za-
wodnikami maj¹cymi sta¿ w 3 i 4 lidze. Do
tego nale¿y dodaæ mo¿nego sponsora. Te aspekty
sprawiaj¹, ¿e zespó³ gra jak nale¿y. A nasza
dru¿yna postanowi³a tê dobr¹ passê przerwaæ.
Ale by³o ciê¿ko.
Zaczê³o siê jednak bardzo obiecuj¹co. Ju¿ w 12
minucie spotkania po praktycznie pierwszej
sk³adnej akcji nasz zawodnik zosta³ sfaulowany
tu¿ przy koñcowej linii boiska. Arbiter bez wa-
chania wskaza³ na wapno. Pewnym egzekuto-
rem jedenastki by³ jak zwykle Marcin Rabanda.
Wtedy trzeba by³o pójœæ za ciosem, ale tak siê
nie sta³o. Zaczê³y siê zabawy z pi³k¹. A goœcie
tylko czekali na przechwyty. 22 minuty poŸniej
nast¹pi³a konsternacja na trybunach. Po takim
przechwycie Orkan zdo³a³ wyrównaæ. Czy¿by
mia³ nast¹piæ podzia³ punktów. Druga po³owa
meczu przebiega³a na wzajemnym badaniu siê,
przez co obraz meczu sta³ siê nieco senny. Trener
Zieleñ dokona³ jednak zmian. Na 10 minut przed
koñcem spotkania Chojnowianka przyspieszy³a
grê. Na bramkê goœci zacz¹³ siê atak po ataku. 
I po jednym z nich by³ egzekowany korner.
Przytomn¹ g³ówk¹ popisa³ siê Marcin Gromala.
D³ugi róg bramki i goool. Niemo¿liwe sta³o siê
realne. Prowadzimy. Do koñca spotkania po-
zosta³o 8 minut. Uda³o siê utrzymaæ zwyciêst-
wo do koñca. Ostatni gwizdek sêdziego. Ca³a
nasza dru¿yna odtañczy³a na œrodku boiska
taniec w kó³eczku. “Mamy lidera. W Chojno-
wie mamy lidera” - te s³owa jeszcze d³ugo po-
tem œpiewano w szatni. Te dwa mecze prawdy
pokaza³y sportow¹ klasê dru¿yny, ekipy trener-
skiej i zarz¹du klubu.

Rzut oka na drug¹ dru¿ynê.

To co siê wydarzy³o w ostatnich dwóch me-
czach mo¿na okreœliæ s³owami ALE SIÊ ROZ-
STRZELALI. 
Nareszcie “dwójka” zagra³a u siebie. Bo do tej
pory mecze goœcinnie rozgrywane by³y w Bu-
dziwojowie. Przyjecha³ s¹siad zza miedzy 
z Michowa. I dostali ³upnia 9:1. Mimo, ¿e to
nie hokej to jednak takie klimaty nie opuszczaj¹
naszych zawodników. W wyjazdowym meczu
w Witkowie ich bramkarz wyci¹ga³ z siatki
pi³kê, a¿ 8 razy. Oby festiwal bramek nie opu-
szcza³ pierwszej i drugiej dru¿yny. Oczywiœcie
liderujemy tu i tam.

KuŸnia Jawor - Chojnowianka Chojnów       0:1
Chojnowianka Chojnów - Orkan Szczedrzykowice 

2:1
Chojnowianka II Chojnów - P³omieñ Michów 9:1
Polonia Witków - Chojnowianka II Chojnów 0:8

Klasa Okrêgowa
1. Chojnów 9 23 25-4
2.Szczedrzykowice 9 21 41-10
3. Rudna 9 21 38-8
4. Jawor 9 21 28-8
5. Chobienia 9 20 20-8
6. Legnica 9 18 19-14
7. Polkowice 9 14 24-19
8. Wiadrów 9 14 14-12
9. Zamet 9 13 12-18
10. G³ogów 9 12 20-16
11. Kochlice 9 10 16-24
12. Arkon 9 7 9-21
13. Droglowice 9 5 8-29
14. Serby 9 4 6-20
15. Rokitki 9 3 17-30
16. Sichów 9 3 6-62

Klasa B
1. Chojnów 6 18 32-5
2. Konradówka 6 15 30-9
3. NiedŸwiedzice 6 9 13-10
4. Michów 5 8 15-18
5. Rokitki 5 7 21-11
6. Radziechów 6 7 12-16
7. Goliszów 5 7 10-17
8. Okmiany 6 7 8-22
9. Bia³a 5 4 12-19
10. Budziwojów 5 3 9-10
11. Witków 5 1 4-29

Na Chojnowiance jeszcze trzy mecze

W Chojnowie mamy lidera

Szachiœci chojnowskiej dru¿yny aktyw-
nie uczestnicz¹ w wielu turniejach orga-
nizowanych w okolicznych miejsco-
woœciach. Nasi zawodnicy wracaj¹ z tego
typu rywalizacji w chwale - z nagroda-
mi i kolejnymi tytu³ami. Przyk³adem

mog¹ byæ ostatnio rozegrane szachowe
zawody. W Boles³awcu, gdzie starto-
wa³o 42 zawodników chojnowianie
odebrali rywalom zwyciêstwo - na pierw-
szej pozycji znalaz³ siê Leopold Kunt-
schke z liczb¹ 6 punktów. Tylko 
o jeden punkt mniej zdoby³ kolejny nasz
reprezentant Jerzy Pud³o, co w klasy-
fikacji uplasowa³o go na miejscu trzecim.
W Grand Prix Lubina udzia³ wziê³o 22
zawodników. Tym razem tryumfato-
rem MDK Dany Chojnów by³ Marian
Barabasz, który wywalczy³ tu drug¹
lokatê.

Czy te sukcesy pozwol¹ na awans?

7 paŸdziernika w Miejskim Domu Kul-
tury odbêd¹ siê dwa mecze bara¿owe 
o wejœcie do III ligi. Przeciwnikiem
naszej dru¿yny bêdzie Wie¿a Dzier-
¿oniów. Zwyciêzca dwumeczu bezpo-
œrednio awansuje do III ligi.
Chojnowski team - MDK Dany Choj-
nów wyst¹pi w najsilniejszym sk³adzie
osobowym.
Wszystkich sympatyków sportu sza-
chowego zapraszamy w najbli¿sz¹
niedzielê o godz. 10.30 do Miejskiego
Domu Kultury – zawodnikom po-
trzebny bêdzie doping i wsparcie
kibiców.

Wieœci szachowe

Walka o przejœcie do III ligi

W czo³ówce
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Pilnie sprzedam dom dwupiêtrowy wraz z zabu-
dowaniami po³o¿ony na dzia³ce 65 arów. Dom
(powy¿ej 300 m2) do remontu, dzia³ka z mo¿-
liwoœci¹ podzia³u na mniejsze – z przeznacze-
niem pod budownictwo i us³ugi.
Zabudowania po³o¿one w Chojnowie w bliskiej
odleg³oœci od drogi Legnica Boles³awiec – super
miejsce dla biznesu. Wiadomoœæ; tel. 0695-331-232.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy jednorodzinny,
piêtrowy, do remontu w Goliszowie 14. Wia-
domoœæ: tel. 0887-102-526.

Sprzedam dom piêtrowy, wolno stoj¹cy w Bro-
chocinie. Wiadomoœæ: tel. 0767-449-574.

Sprzedam mieszkanie o pow. 53 m2 w centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0602-236-853.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie
na osiedlu przy ul. Maczka – okna plastikowe,
glazura, panele. Wiadomoœæ: tel. 0607-090-063.

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow. 52m2

w Chojnowie przy ul. Spacerowej, po general-
nym remoncie, piec 2-funkcyjny, niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 0512-282-203 lub 609-245-666.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 55 m2

w bloku spó³dzielczym, IVp. przy ul. P. Skargi,
do zamieszkania od zaraz. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-73-78.

Kupiê mieszkanie w Chojnowie powy¿ej 100 m2,
4-5. pokojowe lub domek w Chojnowie lub okoli-
cy (mo¿e byæ do remontu). 
Wiadomoœæ: 0506-061-893 lub 0515-435-244.

Kupiê mieszkanie w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-522-760.

Kupiê mieszkanie 2. lub 3.pokojowe, mo¿e byæ
do remontu – Chojnów i okolice. 
Wiadomoœæ: tel. 0668-950-818.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 37 m2,
pokój, kuchnia, ³azienka, na wiêksze, mo¿e byæ
z zad³u¿eniem. Wiadomoœæ: tel. 0660-313-823.

Poszukujê kawalerki do wynajêcia w starym lub
nowym budownictwie – od zaraz. 
Wiadomoœæ: tel. 0889-059-542 lub 0888-101-073.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia, chêtnie
umeblowane, zap³acê odstêpne za rok z góry.
Wiadomoœæ: tel. 0668-950-818.

Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe, 54 m2

w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0505-703-511.

US£UGI
Studentka udziela korepetycji w zakresie szko³y
podstawowej i gimnazjum. 
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Studentka udziela korepetycji z j. angielskiego
uczniom gimnazjum i szko³y œredniej. 
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

INNE
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 30 arów 
z aktualnym pozwoleniem na budowê, dzia³ka
po³o¿ona we wsi Czernikowice, gmina Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 0601-766-692 lub 0600-471-586.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych w Chojnowie przy ul. Sem-
po³owskiej o pow. 551m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0603-312-975.

Do wynajêcia gara¿ przy ul. Sikorskiego. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-352-160.

Sprzedam 2 wersalki i meble pokojowe. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-352-160.

ZGUBY
Zgubiono legitymacjê studenck¹. 
Wiadomoœæ: tel. 0664-262-809.

Oferujemy kredyty gotówkowe
do 100 000 z³.

Bez BIK 
oraz dla osób znajduj¹cych siê 

na CZARNEJ LIŒCIE. 

Bez wykazywania dochodów. 
Pomagamy rozwi¹zywaæ 

najtrudniejsze problemy finansowe.

Kredyty i po¿yczki hipoteczne 
do 130 % wartoœci nieruchomoœci 

- na zakup domu lub mieszkania, 
remont wykup ze spó³dzielni, 
gminy, zakup dzia³ki budowlanej, 

- na refinansowanie kredytów 
konsumpcyjnych zaci¹gniêtych 
w innych bankach,

- na dowolny cel.

A co najwa¿niejsze -
uzyskasz kredyt maj¹c
nawet z³¹ historiê w BIK i bêd¹c

na CZARNEJ LIŒCIE.
NIKOMU NIE ODMAWIAMY

POMOCY
Zadzwoñ lub przyjdŸ.

Doradca Bankowo Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26

pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925

076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl

Doradca Bankowo
Finansowy

59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26
pokój 3 i 14

tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl
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Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84

fax: (076) 818-75-15,  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.net.pl
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.
Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
Grzeœkowiak, 
wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz, 
DTP: Maria Zawiœlañska
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Agencja Wydawnicza “ARGI” s.c., 
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niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
ich redagowania i skracania.

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

Wykonuje us³ugi FOTO-WIDEO 
w zakresie:
wesela
studniówki
komunie
chrzty
imprezy szkolne
plenerowe sesje zdjêciowe
sesje dla dzieci

Wieloletnie doœwiadczenie w bran¿y
fotograficznej

Terminy – od zaraz!
Tel. 0604-724-021

Obejrzyj zdjêcia na www.wyciszkiewicz.prv.pl
Przy zamówieniu wideofilmowania 

– pakiet zdjêæ gratis!

WWWWiiiiddddeeeeooooffff iiii llllmmmmoooowwwwaaaannnniiiieeee
PPrrooffeessjjoonnaallnnaa    jjaakkooœœææ    ––     nniisskkiiee    cceennyy

SSTTUUDDIIOO    GGAAIIAA
RRaaffaa³³     WWyycciisszzkkiieewwiicczz

zaprasza do gabinetu 
w Chojnowie,

ul. Broniewskiego 6

w godz. od 14 do 16
w dni powszednie 

i od 9 do 11 w soboty.

LLLLeeeekkkkaaaarrrrzzzz   wwwweeeetttteeeerrrryyyynnnnaaaarrrr iiii iiii

AAnnnnaa    MMaarrcciinniiaakk

Oferujê:
- przed³u¿anie paznokci metod¹ 

* ¿elow¹ (UV)
* akrylow¹
* jedwabn¹

- ¿elowanie paznokci u stóp
- zabiegi parafinowe
- du¿y wybór ozdób

Kontakt pod numerem telefonu 784-390-770
lub osobisty przy ulicy Kolejowej 12c.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH
BARDZO SERDECZNIE!

Ju¿ od 1.10.2007 r. 
dzia³a nowe studio 
stylizacji paznokci

"NAIL-ART." 
przy ulicy Kolejowej 12 c

W pierwszych tygodniach promocja -
- tipsy tylko za 45 z³ + zdobienie gratis

Obwieszczenie 
o rejestracji przedpoborowych – mê¿czyzn urodzonych w 1989r.

Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy z dn. 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.) oraz P 1 ust.1, P 2 ust. 1
i ust.2, P 4, P 5, P6 ust. 1 i ust. 2, P 7 i P 11 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 22 wrzeœnia 2006r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U.
Nr 186, poz. 1377) podaje siê do wiadomoœci, ¿e w okresie od 16.10.2007r. do 19.10.2007r.
przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do rejestracji podlegaj¹ przedpoborowi, obywatele polscy, urodzeni
w 1989 roku zameldowani na pobyt sta³y lub pobyt czasowy trwaj¹cy ponad dwa miesi¹ce na
terenie miasta Chojnowa.
Obowi¹zkowi zg³oszenia siê do rejestracji podlegaj¹ równie¿ przedpoborowi, urodzeni w latach
1983 – 1988, którzy dotychczas nie stawili siê do rejestracji.
Rejestracji nie podlegaj¹ mê¿czyŸni, którzy stawali ju¿ do poboru i którym wydano wojskowy
dokument osobisty (ksi¹¿eczkê wojskow¹).
Rejestracja odbêdzie siê w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, sala nr 11
od godz. 9.00.



czarnyniebieskiczerwonyżółty
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