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W œwiecie muzyki
Od 46 lat gra i uczy gry na instrumentach
wychowuj¹c, kszta³c¹c, kreuj¹c osobowoœci.
Spo³eczne Ognisko Muzyczne rozpoczê³o swoj¹
dzia³alnoœæ w Chojnowie w 1961 roku.

Turcja - orientalne klimaty
Szczêœliwie dojechaliœmy do Erzurum „przebijaj¹c siê”
autokarem przez wysokie góry i g³êbokie w¹wozy
wschodniej Turcji. Teraz czeka³a nas 36 godzinna
podró¿ poci¹giem.

Andrzejkowe szaleñstwo
Wró¿b andrzejkowych na tej imprezie 

nie by³o, ale z pewnoœci¹ wymown¹ wró¿b¹
na przysz³oœæ by³a godzina, kiedy ostatni

goœcie opuœcili salê – zabawa skoñczy³a siê
oko³o 6 rano, znak to, ¿e by³a przednia.

Zaczarowany o³ówek Halikowskiego
Prace Zbigniewa Halikowskiego zachwycaj¹

precyzj¹, benedyktyñsk¹ cierpliwoœci¹ autora 
w stawianiu niezliczonych kresek, niezwyk³¹

wyobraŸni¹ i specyficznym poczuciem humoru.
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* dobiegaj¹ koñca prace przy wymianie sto-
larki okiennej w Gimnazjum nr 2. Wkrótce
frontowa œciana placówki bêdzie mia³a ju¿
nowe okna.
* budowa trybun na stadionie Chojnowianki
jest w toku. Wykonawca koñczy konstrukcje
trybuny zachodniej i kontynuuje prace przy
trybunie wschodniej. 

* opracowywane s¹ specyfikacje do prze-
targów na:
- in¿yniera kontraktu do prowadzenia inwestycji
budowy basenu miêdzyszkolnego przy SP4,
- budowê ul. £u¿yckiej,
- modernizacjê kaplicy na cmentarzu komunalnym,
- budowê ogrodzenia rozbudowywanej czêœci
cmentarza komunalnego.

Kontrole umów 
na odbiór odpadów
Zgodnie z ustaw¹ o utrzymywanie czystoœci
w gminach w³aœciciele nieruchomoœci, wspó³-
w³aœciciele, u¿ytkownicy wieczyœci oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce
nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu,
a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nierucho-
moœci¹ maj¹ obowi¹zek wyposa¿enia nieru-
chomoœci w pojemniki do zbiórki odpadów,
utrzymywania pojemników w stanie porz¹d-
kowym, sanitarnym i technicznym oraz usu-
wania odpadów z terenu nieruchomoœci okre-
sowo, nie rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie.
Odbiór odpadów mo¿e byæ prowadzony wy-
³¹cznie przez firmy posiadaj¹ce zezwolenia
na odbiór odpadów komunalnych to jest:
ChZGKiM przy ul. Drzyma³y 30, DAMI 
p. Mariusz Traczyk i Legnickie Przedsiê-
biorstwo Gospodarki Komunalnej.
Ka¿dy w³adaj¹cy nieruchomoœci¹ powinien
posiadaæ umowê na odbiór odpadów. 
W najbli¿szym czasie bêd¹ prowadzone kont-
role przestrzegania w/w obowi¹zków - bêd¹
sprawdzane faktury za odbiór odpadów oraz
czêstotliwoœæ ich odbierania bowiem zgodnie 
z w/w ustaw¹ w³aœciciel nieruchomoœci obo-
wi¹zany jest do udokumentowania swojego
obowi¹zku, poprzez okazanie umowy i do-
wodów p³acenia za takie us³ugi.

Wydzia³ GGiOŒ
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:
1) w dniach od 29.11.2007 r. do 20.12.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat – czêœæ
dzia³ki nr 30/3 po³o¿onej przy ul. Parkowej
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 141/2007),
2) w dniach od 30.11.2007 r. do 21.12.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka nr 53
po³o¿ona w obrêbie 2 miasta Chojnowa (Za-
rz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 30 listopada 2007 r. Nr 142/2007).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 11.01.2008 r.

Wnioski o wymianê dowodu 
– tylko do 31 grudnia
Proces wymiany dowodów osobistych wyda-
nych przed 1 stycznia 2001r. dobiega koñca.
Wnioski o nowy dowód mo¿na sk³adaæ jeszcze
tylko przez trzy tygodnie. W myœl nowej
ustawy, do 31 marca 2008 roku mo¿na
pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowymi dowodami
osobistymi, w celu poœwiadczenia to¿samoœci
i obywatelstwa polskiego, ale wniosek o jego
wymianê musi byæ z³o¿ony jeszcze w tym roku!
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miej-
skiego wyd³u¿y³ godziny urzêdowania i przyj-
muje wnioski we wtorki i czwartki do godz. 18.00,
w œrody do godz. 15.30, w pi¹tki do godz. 16.00.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobis-
tego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie –
Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter,
pokój nr 1 lub ze strony internetowej:
chojnow.eu 
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczo-
nym na nim pouczeniem – podpis na wniosku
sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika przyjmuj¹-
cego wniosek. 
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego: 
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez na-
krycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji
lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem,
z zachowaniem równomiernego oœwietlenia
twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,

- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ 
o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Chojnowie. W tym przypadku prosi siê wnios-
kodawców o potwierdzenie danych zawartych
we wniosku w USC w Chojnowie, ul. Ki-
liñskiego nr 5.
W poniedzia³ki oddelegowany pracownik
urzêdu przyjmuje wnioski od osób niepe³-
nosprawnych w miejscu ich zamieszkania.
Wczeœniej nale¿y telefonicznie (076) 818-85-05)
zg³osiæ zamiar wymiany dowodu.

RMA liderem
Kolejna chojnowska firma mo¿e poszczyciæ
siê presti¿ow¹ nagrod¹.
13 listopada 2007 we Wroc³awiu odby³a siê
uroczysta Gala Edycji Dolnoœl¹skiej Ogólno-
polskiego Rankingu Liderzy Eksportu, pod-
czas której zosta³y wrêczone statuetki dla naj-
lepszych firm eksportowych z regionu. 
W tym roku do udzia³u w Rankingu zapro-
szono wszystkie firmy eksportowe z regionu
Dolnego Œl¹ska, a do fina³u zakwalifikowa³o
siê kilkadziesi¹t z nich. Kapitu³a Rankingu
wy³oni³a dziewiêæ najlepszych firm, którym
przyznano g³ówne nagrody oraz wyró¿ni³a
dwie firmy za szczególne osi¹gniêcia i dzia-
³alnoœæ proekologiczn¹. Wœród laureatów
znalaz³o siê przedsiêbiorstwo RMA Polska
Sp. z o.o., które otrzyma³o statuetkê i tytu³
Lidera Eksportu w kategorii efektywnoœæ.
- Nagroda jest efektem inwestycji poczynio-
nych w naszej firmie w 2006 roku - mówi
prokurent Witold Basiszyn - oraz wprowa-
dzenia do produkcji nowych technologii 
i produktów. Spowodowa³o to wyraŸny wzrost
obrotów firmy i wskaŸników ekonomicznych,
które doceni³a Kapitu³a Rankingu. Sukces ten
to zas³uga nie tylko Zarz¹du i trafnych
decyzji, ale przede wszystkim za³ogi RMA
Polska, która potrafi³a zmiany profilu pro-
dukcji opanowaæ i przemieniæ w zauwa¿alny
w regionie sukces.
Ranking organizowany jest z myœl¹ o przed-
siêbiorcach - eksporterach z ca³ego kraju.
Tytu³ Lidera jest mark¹, która cieszy siê uzna-
niem wœród zagranicznych firm i jest rozpoz-
nawalna nie tylko w Polsce.
Laureaci edycji regionalnych zmierz¹ siê rów-
nie¿ w Ogólnopolskim Finale, który zakoñ-
czy uroczysta Gala w Warszawie. Czekamy
zatem na wyniki.

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, 

¿e w ka¿dy wtorek w godzinach od 9.00
do 11.00 burmistrz Jan Serkies pe³ni
telefoniczny dy¿ur pod numerem 
(076) 818-82-85 lub 818-86-77.



Uliczne jase³ka
21 grudnia br. (pi¹tek) bêdziemy œwiadkami
niezwyk³ego wydarzenia – ulicznych jase³ek,
które aktorzy z wroc³awskiego oœrodka „K.O.T.”
zaprezentuj¹ w Rynku Chojnowa o godz. 17.00.
Zdarzenia z odleg³ego Betlejem przywo³aj¹
postaci tzw. nadmarionet, czyli kilkumetro-
wych lalek uruchamianych przez kilku akto-
rów. Naprawdê trzeba to zobaczyæ!
Pi¹tkowe spotkanie zacznie siê wczeœniej
kiermaszem, na którym bêdzie mo¿na znaleŸæ
stroiki i inne œwi¹teczne ozdoby czy tani¹
boles³awieck¹ ceramikê, a nadw¹tlone si³y
pokrzepiæ kubeczkiem darmowego, gor¹cego
barszczyku. Harcerze udostêpni¹ wszystkim
chêtnym betlejemskie œwiate³ko pokoju, przy-
wiezione z dalekiego Wiednia.
Na scenie w œwi¹tecznym (kolêdowym) re-
pertuarze zaprezentuj¹ siê m.in.: m³odzie¿ 
z Gimnazjum nr 2 i Towarzystwo Œpiewacze
(CHÓR dzia³aj¹cy przy MDK) oraz inni wy-
konawcy. Naprawdê – 21 grudnia trzeba byæ
w Rynku ju¿ od 15.00!

Kolêdowy koncert
Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie
zaprasza na koncert kolêd w wykonaniu ucz-
niów. M³odzi muzycy wyst¹pi¹ w Sali Edu-
kacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
20 grudnia o godz. 16.

Kto przygarnie?
Kilka dni temu do redakcji zadzwoni³ zmart-
wiony mieszkaniec, który prosi³ o interwen-
cjê w sprawie bezdomnego psa. Od d³u¿szego
ju¿ czasu w okolicach dzia³ek przy trasie na
Bia³¹ biega niedu¿y, czarny, m³ody piesek,
którego prawdopodobnie w tym miejscu ktoœ
wyrzuci³ z samochodu. Czy w Chojnowie

znajdzie siê ¿yczliwa osoba, która przygarnie
skrzywdzonego czworonoga? 

Uwaga pracuj¹cy 
emeryci i renciœci
Aktywni zawodowo emeryci i renciœci mog¹
dorabiaæ do swoich œwiadczeñ. Jeœli jednak
kwoty dodatkowych zarobków przekraczaj¹
okreœlone limity przychodów, wp³ynie to na
wysokoœæ pobieranego przez nich œwiadczenia.
Od 1 grudnia zmianie uleg³y kwoty dopusz-
czalnego przychodu powoduj¹ce zmniejsza-
nie lub zawieszanie emerytury – renty oraz
renty socjalnej. W III kwartale br. przeciêtne
miesiêczne wynagrodzenie wzros³o o 59,07 z³
i wynios³o 2644,34 z³. 
Prawo do renty socjalnej ulegnie zawieszeniu,
w przypadku osi¹gniêcia przychodu przekra-
czaj¹cego kwotê 811,10 z³, tj. 30% przeciêt-
nego miesiêcznego wynagrodzenia.
Dodatkowe przychody emeryta - rencisty prze-
kraczaj¹ce kwotê 1892,40 z³, tj. 70% przeciêt-
nego miesiêcznego wynagrodzenia, spowo-
duj¹ zmniejszenie œwiadczenia. Kwota przy-
chodu przekraczaj¹ca 130% przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia tj. 3514,50 z³ spo-
woduje zawieszenie wyp³aty emerytury - renty. 
Kwoty graniczne przychodu w 2007 r.
wynosz¹:
Ni¿sza kwota graniczna 22 176,90 z³ - stanowi
sumê kwot przychodu odpowiadaj¹cych 70%
przeciêtnych miesiêcznych wynagrodzeñ 
w wysokoœci:
* 1725,30 z³ - od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r. 
* 1863,80 z³ - od 1 marca do 31 maja 2007 r. 
* 1896,40 z³ - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r. 
* 1851,10 z³ - od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2007 r.
* 1892,40 z³ - od 1 grudnia do 31 grudnia 2007 r.

Wy¿sza kwota graniczna 41 185,40 z³ - stanowi
sumê kwot przychodu odpowiadaj¹cych 130%
przeciêtnych miesiêcznych wynagrodzeñ 
w wysokoœci: 
* 3204,10 z³ - od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r. 
* 3461,30 z³ - od 1 marca do 31 maja 2007 r. 
* 3521,90 z³ - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2007 r.
* 3437,70 z³ - od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2007 r.
* 3514,50 z³ - od 1 grudnia do 31 grudnia 2007 r.

Emeryci w powszechnym wieku emerytalnym
(tj. 60-letnie kobiety i 65-letni mê¿czyŸni),
inwalidzi wojenni i wojskowi, których nie-
zdolnoœæ do pracy pozostaje w zwi¹zku ze
s³u¿b¹ wojskow¹ oraz osoby pobieraj¹ce ren-
tê rodzinn¹ po tych inwalidach mog¹ zarabiaæ
bez ¿adnych ograniczeñ.

Zaczarowany o³ówek
Zbigniewa Halikowskiego
Tê wystawê po prostu trzeba zobaczyæ. Prace
Zbigniewa Halikowskiego ujête pod wspól-
nym tytu³em „Portrety-Rysunki”, zachwycaj¹
precyzj¹, benedyktyñsk¹ cierpliwoœci¹ autora
w stawianiu niezliczonych kresek, niezwyk³¹
wyobraŸni¹ i specyficznym poczuciem humoru.
Wystawa, zgodnie z tytu³em, obejmuje dwie
czêœci twórczoœci Halikowskiego. Jedna to
portrety – twarze ludzi sk¹dœ nam znanych,
ale i ca³kiem obcych.
- Nie szukam w ludziach czegoœ specjalnego,
szczególnego - wyjaœnia autor. – Uwa¿am, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest indywidualnoœci¹, w ka¿dym
z nas mo¿na dostrzec coœ, co sprawi, ¿e mo¿e
staæ siê ciekawym modelem dla artysty.
Blisko 30 wystawionych portretów powsta³o
w ostatnich trzech latach i jest najlepszym
dowodem niezwyk³ej aktywnoœci twórczej
pana Zbyszka.
Druga czêœæ wystawy to rysunki ukazuj¹ce
specyficzny œwiat wyobraŸni autora. Wœród
pl¹taniny drobnych, na pozór niepotrzebnych

czy mo¿e wyrzuconych na œmietnik œwiado-
moœci przedmiotów uwa¿ny obserwator
dostrze¿e byæ mo¿e subtelne komentarze do
politycznej sytuacji naszego kraju. Laikowi
trudno jednak tak do koñca odnaleŸæ siê 
w tym œwiecie. 
Tê wystawê trzeba zobaczyæ. Zbigniew Hali-
kowski – cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów

Plastyków, przy tym niezwykle skromny
cz³owiek, przelewa na papier w³asne wizje
œwiata od wielu lat. Swój warsztat koryguje
sam, nie ma w nim artystycznej maniery 
i udawanego mistrzostwa. Jego rysunki emanuj¹
szczeroœci¹ i prostot¹. Odbiór prac plastycz-
nych to jednak sprawa indywidualna, dlatego
serdecznie zapraszamy do muzeum, tylko
tam mo¿na przekonaæ siê jak interesuj¹cych
artystów mamy w naszym mieœci.

eg
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- grudzieñ, styczeñ luty marzec -
1. Apteka ,,Pod S³oñcem” 23.12.07, 06.01.08, 

10.02.08, 16.03.08,
2. Apteka ,,Salix”: 25.12.07, 13.01.08, 17.02.08,
3. Apteka ,,Melisa”:           26.12.07, 20.01.08, 

24.02.08,
4. Apteka ,,Farmed”:         09.12.07, 30.12.07, 

27.01.08, 02.03.08
5. Apteka ,,Stokrotka”:     16.12.07, 01.01.08, 

03.02.08, 09.03.08,

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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WW  œœwwiieecciiee  mmuuzzyykkii
Od 46 lat gra i uczy gry na instrumentach wychowuj¹c, kszta³c¹c, kreuj¹c
osobowoœci. Spo³eczne Ognisko Muzyczne rozpoczê³o swoj¹ dzia-
³alnoœæ w Chojnowie w 1961 roku. Jego za³o¿ycielem i pierwszym
prowadz¹cym by³ Zygmunt Graban – cz³owiek, dla którego muzyka
by³a jest i z pewnoœci¹ d³ugo jeszcze bêdzie treœci¹ ¿ycia. 

Dziœ t¹ jednostk¹ kieruje Jerzy Kazik, który podobnie jak jego
poprzednicy pragnie zaszczepiæ w m³odych ludziach mi³oœæ do muzyki.
- Cz³owiek stworzy³ muzykê po to, aby wnikaæ w nieznane obszary
œwiata, których nie mo¿na dostrzec za pomoc¹ naukowego poznania –
wyjaœnia J. Kazik. - Muzyka jest tak¹ dziedzin¹ sztuki, której materia³em
s¹ dŸwiêki odbierane i zorganizowane w czasie. Ka¿dy kto to zrozumie
zupe³nie inaczej postrzega otoczenie. Warto zatem poœwiêciæ kilka-
dziesi¹t minut w tygodni, aby odkryæ inny, lepszy œwiat.
Tej pokusie, w ci¹gu 46 lat uleg³o kilkuset uczniów kszta³conych przez
kilkudziesiêciu nauczycieli. Wielu z nich przygodê z muzyk¹ kon-
tynuuje do dziœ. To przecie¿ w³aœnie w chojnowskim Ognisku zaczy-
na³ œwiatowej s³awy tenor Bogus³aw Bidziñski, tu pierwszych taktów
uczy³ siê znany nam Tomasz Susmêd czy Robert Kulas. Inni wspieraj¹

orkiestry, zespo³y muzyczne, teamy
rozrywkowe. Chojnowskich osobo-
woœci w œrodowisku muzycznym
jest du¿o i z pewnoœci¹ oni sami mo-
gliby najwiêcej powiedzieæ o pocz¹t-
kach swojej artystycznej kariery.
Ale nauka muzyki, to nie tylko
pretekst do d¹¿enia na szczyty popu-
larnoœci. Ognisko uczy³o i uczy
czegoœ jeszcze.
- Nie skupiamy siê wy³¹cznie na poz-
nawaniu nut, dŸwiêków, melodii…-
mówi dyrektor – Ka¿da lekcja ma
jednoczeœnie na celu poznawanie
siebie, swoich u³omnoœci i atutów,
uczy cierpliwoœci, pracy nad sob¹,
koncentracji, pokory. To tak¿e
dzieje wybitnych twórców, muzycz-
nych i instrumentalnych prze-
obra¿eñ. G³ównym walorem muzy-
ki, œwiadcz¹cym o jej niepowtarzal-
noœci, jest wieloznacznoœæ, która
prowadzi do zaspokojenia indywidualnych potrzeb ka¿dej jednostki 
i jej osobowoœci.

W SOM dzieci i m³odzie¿ uczy siê gry na fortepianie, skrzypcach,
akordeonie, gitarze i keyboardzie. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w ty-
godniu. Chêtnych nie brakuje, ale ambicj¹ dyrektora Kazika jest
rozpowszechnienie dzia³alnoœci placówki na tak¹ skalê, aby Ognisko
sta³o siê konkurencj¹ dla gier komputerowych, Internetu czy chocia¿-
by telewizji. Zadanie z pewnoœci¹ nie³atwe, nie znaczy jednak, ¿e nie-
realne. Dowodem s¹ obecni uczniowie, których umiejêtnoœci i postêpy
chojnowianie maj¹ okazjê obserwowaæ podczas okolicznoœciowych
koncertów jakie daj¹ m³odzi muzycy np. z okazji Dnia Nie-
podleg³oœci, œwi¹t Bo¿ego Narodzenia czy zakoñczenia edukacji.

Muzyka towarzyszy nam od poczêcia. Nikt z nas nie wyobra¿a sobie
bez niej codziennoœci. Dlaczego? Co jest w tych ulotnych, niewidzial-
nych dŸwiêkach, które uzale¿niaj¹? OdpowiedŸ jest trudna, ale 
z pewnoœci¹ ³atwiej j¹ znaleŸæ wszystkim tym, którzy z muzyk¹ obcuj¹
poprzez edukacjê poznaj¹c bli¿ej j¹ sam¹ i w³asne muzyczne wnêtrze.

eg
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Od 19 do 21 listopada w Szkole Podstawowej nr 4

odbywa³ siê Szkolny Przegl¹d Ma³ych Form Teatral-

nych, który corocznie jest elementem obchodów œwiêta

patrona – Janusza Korczaka. Laureatami przegl¹du

zostali: klasa IIIc, która przygotowa³a przedstawienie

pt. „Nie ma tego z³ego” i klasa IVa z inscenizacj¹

„Smok ze smoczej jamy”. Mali aktorzy reprezentowali

nasz¹ placówkê podczas czwartych ju¿ Spotkañ Teatral-

nych Szkó³ i Placówek Korczakowskich z Dolnego

Œl¹ska, którego jesteœmy organizatorami. 

Spotkania odby³y siê 23 listopada. Poprzedzi³ je

uroczysty apel, na którym Samorz¹d Uczniowski SP - 4

przybli¿y³ (w formie scenek pantomimicznych z ko-

mentarzem) ¿yciorys Janusza Korczaka. Nastêpnie

wszyscy uczestnicy Spotkañ Teatralnych przeszli do

MDK, gdzie prezentowali jurorom i publicznoœci swoje

spektakle. Na tegoroczne Spotkania przybyli aktorzy ze

szkó³ nosz¹cych imiê J. Korczaka z: Sobótki, Nowej

Rudy, Brochocina, Jawora i Jaroszowa. Rywalizacja

konkursowa podzielona by³a na dwie kategorie – klasy

I-III i klasy IV-VI. W przerwie publicznoœæ mog³a obej-

rzeæ przedstawienie pt. „Labirynt ¿ycia”, które (poza

konkursem) przygotowa³a kl. VId z naszej szko³y przy

pomocy instruktora MDK – p. Elwiry Wdowiñskiej.

Poziom inscenizacji bior¹cych udzia³ w Spotkaniach

by³ doœæ wyrównany. Jednak komisja, której przewod-

niczy³ aktor Teatru Dramatycznego w Legnicy – 

p. Pawe³ Palcat, postanowi³a przyznaæ pierwsze 

miejsce i Z³ot¹ Maskê w obu kategoriach Szkole

Podstawowej nr 4 w Chojnowie. II miejsce i Srebrn¹

Maskê w kategorii kl. I-III otrzyma³a Szko³a

Podstawowa nr 5 w Jaworze, w kategorii kl. IV-VI –

Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaroszowie. Nagro-

dzona Br¹zow¹ Mask¹ w kategorii klas I-III zosta³a

Szko³a Podstawowa w Brochocinie, a w kategorii 

kl. IV-VI – Szko³a Podstawowa nr 1 w Sobótce.

Wszyscy uczestnicy Spotkañ zgodnie twierdzili, ¿e tego

typu impreza jest bardzo potrzebna. Pozwala rozwijaæ

talenty twórcze, uczy wra¿liwoœci, a tak¿e umo¿liwia

kontakty uczniów, którzy ucz¹ siê w szko³ach nosz¹-

cych imiê tego samego patrona. Jesteœmy bardzo za-

dowoleni, ¿e mo¿emy co roku goœciæ „korczakowców”,

którzy bardzo chêtnie nas odwiedzaj¹ i zapewniaj¹, ¿e

kolejne Spotkania Teatralne nie obejd¹ siê bez ich

udzia³u.
Opiekun SU SP-4 w Chojnowie

Anna Denisiak

DDllaa  KKoorrcczzaakkaa

20 listopada w Miejskiej
Bibliotece Publicznej 
w Chojnowie odby³o siê
kolejne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Ksi¹¿ki.
Tematem dyskusji by³
tomik wierszy Wis³awy
Szymborskiej „Dwukro-
pek”. Oprócz tego, klu-
bowicze mieli wybraæ
ksi¹¿ki do omówienia na
rok 2008.
Zaczêliœmy od wyboru
lektur spoœród kilkudzie-
siêciu pozycji z listy pole-
canej przez Instytut Ksi¹¿-
ki w Krakowie. Po doœæ
d³ugiej naradzie, obecni
cz³onkowie wybrali 10
ksi¹¿ek, o których bêd¹
rozmawiaæ w przysz³ym
roku.
Nastêpnie zajêliœmy siê
poezj¹ naszej noblistki.
Atmosferê spotkania wzbo-
gaca³a nam odtwarzana
p³yta z nagraniem wier-
szy z tego tomiku w wy-
konaniu samej autorki.
Wszyscy z obecnych, któ-
rzy przeczytali „Dwukro-
pek”, byli pod jego wra-
¿eniem. Zwiêz³oœæ wier-
szy, ich lapidarnoœæ  szo-
kuje, a ka¿dy z utworów
porusza problemy wa¿ne
dla cz³owieka. 
Jednak najd³u¿ej zasta-
nawialiœmy siê nad tytu-
³em. Dlaczego w³aœnie
„Dwukropek”? Tak na-
prawdê nie znaleŸliœmy
jednoznacznej odpowie-
dzi na to pytanie. Byæ
mo¿e uda nam siê to na
nastêpnym spotkaniu,
które odbêdzie siê 14 grud-
nia, a dyskutowaæ bêdzie-
my o g³oœnej, sfilmowa-
nej powieœci Süskinda -
„Pachnidle”.

Moderator DKK
- Anna Kopyra

DLACZEGO
DWUKROPEK?
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Niszczenie bez wyraŸnego powodu – to krótka definicja wandalizmu,
zjawiska powszechnego i jednego z tych, które powoduj¹, ¿e krew siê
w nas gotuje.
O aktach wandalizmu piszemy bardzo czêsto. Po ka¿dym weekendzie
w Chojnowie mo¿na znaleŸæ zniszczone ³awki, œmietniki, po³amane
drzewka czy zdewastowane klomby. Wandale posuwaj¹ siê jednak
coraz dalej. W sobotni wieczór dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4
otrzyma³a informacjê – elewacja i okna placówki zosta³y pomalowane
sprayem. Wulgaryzmy, bezmyœlne teksty czy po prostu nic nie
znacz¹ce bazgro³y pokrywa³y œciany niedawno remontowanego
budynku. Korczakowcy s¹ oburzeni.
- Nie umiemy znaleŸæ ju¿ odpowiednich s³ów komentarza do tych sytu-
acji – mówi dyrektor SP4 El¿bieta Borysewicz. – Trudno te¿ mieæ nad
tym kontrolê, ale podjêliœmy ju¿ dzia³ania, które z pewnoœci¹ zwiêksz¹
bezpieczeñstwo. Teren szko³y bêdzie ogrodzony i zamykany. M³odzie¿
na tym ucierpi, bo zmniejszy siê dostêpnoœæ do obiektów sportowych, ale
nie mamy innego wyjœcia. Rozbudowujemy tak¿e sprzêt monitoruj¹cy 
i zastanawiamy siê nad ca³odobow¹ ochron¹. Wierzê, ¿e te zabiegi pomog¹.
- Rêce opadaj¹, taka piêkna, nowa szko³a – dodaje jedna z pracownic
administracyjnych. - Przecie¿ my wszyscy za to p³acimy. Najpierw z naszych
pieniêdzy wyremontowano szko³ê, teraz poniesiemy koszty czyszczenia
elewacji i okien. Gdyby sprawcy wandalizmu musieli sami p³aciæ i w³asny-
mi rêkoma naprawiaæ szkody z pewnoœci¹ wywietrza³yby im g³upoty z g³owy. 
Opinia spo³eczna wo³a jednym g³osem – gdzie jest policja?
- Zjawisko wandalizmu nie jest problemem wy³¹cznie Chojnowa –
mówi komendant Komisariatu Policji kom. Leszek Witkowski. -
Dotyka ono ka¿dej mniejszej i wiêkszej miejscowoœci. Wymownym jest
fakt, ¿e w naszych statystykach wykrywalnoœæ przestêpstw, w których
odnotowuje siê tak¿e akty wandalizmu, siêga 90%. Nie mo¿na w takiej
sytuacji mówiæ o bezczynnoœci policji. W tym konkretnym przypadku
mamy ju¿ pewne ustalenia, które z pewnoœci¹ doprowadz¹ do sprawców. 
Zorganizowaliœmy tak¿e spotkanie ze szkolnymi pedagogami, które
mia³o na celu wypracowanie wspólnego planu dzia³ania i wytypowa-
nia szkolnych pseudo grafficiarzy. Pragnê w tym miejscu podkreœliæ
tak¿e spo³eczne zaanga¿owanie, dziêki któremu gros spraw znajduje
fina³ w s¹dzie stawiaj¹c sprawców przed oblicze wymiaru sprawiedliwoœci.

Wandalizm jest karalny. Wed³ug Kodeksu wykroczeñ sprawcom,
którzy zniszczyli mienie o wartoœci do 250 z³ grozi areszt lub grzyw-
na, ale ju¿ karê za straty powy¿ej tej kwoty okreœla Kodeks karny,
który traktuje wandalizm jako przestêpstwo i wymierza karê pozba-
wienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
Koszty zniszczeñ okreœli szko³a. Z pewnoœci¹ przekrocz¹ sumê 250 z³.
Sobotni wybryk mo¿e zatem skutkowaæ wiêzieniem. Czy by³o warto?

eg

5 lat za wandalizm5 lat za wandalizm

Ró¿ny bywa stosunek ludzi do drzew. Jedni
sadz¹ je i pielegnuj¹, innym z kolei one przesz-
kadzaj¹. W naszym mieœcie przewa¿aj¹-
niestety - ci ostatni. Potrafi¹ oni zadaæ sobie
wiele trudu, aby je unicestwiæ. To miêdzy
innymi tak¿e za ich spraw¹ zniknê³o ostatnio
z naszego miejskiego krajorazu tak wiele
drzew. A oto przyk³ady z ostatnich dni. Wy-
chodz¹c wczesnym rankiem z domu przy 
ul. Reja zauwa¿y³em, ¿e jakiœ “mi³oœnik przy-
rody” obficie posypa³ sol¹ okolice jednego 
z drzew. Có¿ by³o robiæ - wróci³em do domu
po miot³ê i usun¹³em sól, jak umia³em najlepiej.
Nazajutrz sytuacja powtórzy³a siê. Obiektem
tak konsekwentej nienawiœci jest botaniczny
unikat - akacja o piêknych ró¿owych kwiatach.
W Chojnowie s¹ tylko cztery takie drzewa.
Tak siê sk³ada, ¿e od dawna wiem, któremu 
z s¹siadów drzewo to jest przys³owiow¹ “sol¹ 
w oku”. Co¿ - nikt - nikogo za rêkê nie z³apa³,
a trucicielska dzia³alnoœæ na razie usta³a. Có¿ 

z tego, gdy którejœ z kolejnej nocy inny s¹siad
wzi¹³ “w swoje rêce” siekierê i w sposób
wyj¹tkowo barbarzyñski “skasowa³” dorod-
nego cyprysika, zostawiaj¹c - jak na ironiê-

okaleczony ogryzek. Rosn¹cy opodal œwierk
srebrzysty mia³ trochê wiêcej “szczêœcia”-
zosta³ œciêty pi³¹ poni¿ej po³owy wysokoœci.
¯ycie obydwu drzew jest powa¿nie zagro¿o-
ne. Tyle opisu sytuacji, a teraz - konkluzje;
obydwie doœæ smutne: 
1. Opisane czyny stanowi¹ naruszenie prawa.
Choæ Chojnów jest w Polsce, a Polska - w Unii
Europejskie, sprawcy doskonale wiedzieli, ¿e
gdzie, jak gdzie, ale tutaj mog¹ sobie poswa-
woliæ bezkarnie.
2. Obydwaj domniemani sprawcy s¹ ojcami
doros³ych ju¿ dzieci. Obawiam siê, ¿e mog¹
one przyj¹æ opisane czyny swoich ojców jako
wzorzec do naœladowania. Istnieje jednak
inna - ma³o prawdopodobna - ewentualnoœæ,
¿e któreœ z nich czuje za¿enowanie z tytu³u
wyczynów tatusia, a byæ mo¿e nawet trochê siê
wstydzi...

Wojciech Urbaniak

Listy do redakcji

Siekier¹ i sol¹
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Tak nazwany zosta³ Dariusz Miliñski, który spiera siê z „codziennoœ-
ci¹ nachalnej rzeczywistoœci”. Mieszka i pracuje w stworzonej przez
siebie wiosce u podnó¿a Gór Izerskich, niezwyk³ym miejscu sztuki 
i ró¿norodnych dzia³añ artystycznych. Uprawia malarstwo, rzeŸbi 
i pisze wiersze. Jest autorem oœmiu spektakli ulicznych. ¯yje w zgodzie
z natur¹, ludŸmi i samym sob¹. Jest za³o¿ycielem i przewodnikiem
Grupy Plastycznej “P³awna 9”. Nie ³udzi siê, ¿e obrazami wyprostuje
czy skrzywi œwiat, czy w nim coœ zmieni. Przyjemnoœæ sprawia mu,
jeœli ktoœ lokuje prze¿ycia blisko sztuki, której jest twórc¹. Mówi, ¿e
„obraz to jest taka udawanka”. Potrafi oczarowaæ mi³oœci¹ do ró¿nych
dzia³añ artystycznych. Jest niewidzialny w tym, co robi. Wnika 
w œwiat swoich dzie³. Pokazuje piêkno tego, czego w szarej codziennoœci
nie jesteœmy w stanie dostrzec. Nie mówi o sztuce. To sztuka mówi 
o sobie za spraw¹ niezwyk³ej animacji twórcy. Trudno tam spotkaæ
Dariusza Miliñskiego, wêdruje pomiêdzy tym, co tworzy. Gromadzi
wokó³ siebie ludzi o niezwyk³ej osobowoœci, którzy podobnie jak on,

staraj¹ siê odkryæ to, co cz³owiek zgubi³ w owczym pêdzie do sukcesu. 
W³aœnie w tym niezwyk³ym miejscu, jakim jest P³awna, w dniach 
10-11.10.2007 r., przy udziale ¿yczliwych osób, uda³o siê zorganizowaæ
warsztaty teatralne dla zaanga¿owanej w œwiat sztuki grupy dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 3. Oczarowanie P³awn¹ nast¹pi³o ju¿ w chwili
zakwaterowania, gdzie przybyli zostali zaskoczeni baœniowym otocze-
niem domostwa i malow-niczym terenem. Niezwyk³ego charakteru
dodaj¹ owemu miejscu przedziwne rzeŸby. Dodatkow¹ atrakcj¹
okaza³a siê letnia kuchnia oraz zagroda ze zwierzêtami. M³odzi twórcy
od razu zaprzyjaŸnili siê z lamami i owcami. Klatka pe³na królików
stanowi³a te¿ nie lada atrakcjê. Trochê mniej towarzyskiej og³ady
pokaza³y strusie, które sycza³y niezbyt przyjaŸnie. Ale za to niezwykle
goœcinny kot Bartek i pies Tajson nie opuszczali dzieci ani na chwilê.
Opisane wy¿ej wra¿enia stanowi³y tylko t³o tego, co by³o istot¹ wyjazdu.
Wspania³y baga¿ doœwiadczeñ teatralnych dostarczy³o dzieciom
czterogodzinne spotkanie z pasjonuj¹cym siê pantomim¹ i teatrem
maski oraz lalki Grzegorzem Szymczykiem. Pocz¹tkuj¹cy aktorzy
mogli spróbowaæ trudnej sztuki animacji lalek. Niektórzy mieli trochê
problemów, ale znaleŸli siê i mistrzowie poruszania szmacianymi

postaciami. Nie³atwym te¿ zadaniem by³y maski, gdzie g³ówn¹ rolê
pe³ni gest i odpowiedni ruch, a tak¿e zajêcia plastyczne, podczas
których dzieci wykonywa³y p³askorzeŸby z gliny.
Warsztaty po³¹czone z dobr¹ zabaw¹ pozwoli³y pocz¹tkuj¹cym
aktorom inaczej spojrzeæ na teatr. S¹ przys³owiow¹ „kropl¹ w morzu”,
ale na pewno wp³yn¹ na rozwój dzia³añ w tym kierunku. Mamy
nadziejê, ¿e uda nam siê czêœciej korzystaæ z pomocy profesjonalistów, 
a przede wszystkim na³adowaæ siê niesamowit¹ energi¹, która emanu-
je od Dariusza Miliñskiego i ludzi z nim wspó³pracuj¹cych. 
Moc wra¿eñ, z jakimi wracali m³odzi aktorzy z P³awnej, nie by³aby
mo¿liwa, gdyby nie pomoc dyrektora szko³y p. Mariusza Szklarza,
który zafundowa³ œrodek lokomocji. Otrzymaliœmy te¿ wsparcie finan-
sowe z dzia³aj¹cego przy naszej szkole pod opiek¹ p. Urszuli Bisiorek
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê
tak¿e p. Mamczarkowi za przewóz dzieci za promocyjn¹ cenê. Nie
mo¿na oczywiœcie zapomnieæ o g³êbokiej œwiadomoœci rodziców,

którzy nie szczêdzili pieniêdzy na zorganizowanie warsztatów teatral-
nych poza miejscem zamieszkania. To du¿y wysi³ek finansowy, ale
przede wszystkim nagroda dla dzieci za chêæ rozwijania zaintere-
sowañ i zaanga¿owanie w dzia³ania kulturalne na terenie szko³y oraz
miasta. Mo¿na siê cieszyæ, ¿e w czasach, gdzie dominuje pieni¹dz, nie
zaginê³a chêæ do prze¿yæ duchowych i pielêgnowania talentów.

Anna Pauch

Spotkanie  ze  „Stra¿nikiem  Bajek”
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Koñczy siê nasza wizyta w krajach Zakaukazia. Ostatnia noc na pla¿y
w Gruzji, przy granicy z Turcj¹. Wieczorem po raz pierwszy s³yszymy
nawo³ywania na wieczorne modlitwy z pobliskiego meczetu. To
przedsmak klimatu, w którym mieliœmy przebywaæ przez kolejnych
kilka dni. Naszym celem jest du¿e miasto Erzurum, po³o¿one na po-
graniczu Kurdystanu, sk¹d poci¹giem mieliœmy dotrzeæ do Stambu³u.
Wœród krzyków miejscowych kierowców i pasa¿erów ustalamy cenê
za przejazd do pobliskiego miasta i ju¿ po chwili jedziemy podzi-
wiaj¹c okoliczne wzgórza poroœniête krzewami herbaty. Sielankow¹
podró¿ przerywa informacja, ¿e do Erzurum mo¿emy siê dostaæ
dopiero na drugi dzieñ, co oznacza³o nieprzewidziany nocleg w pob-
liskim mieœcie. Brak tureckich lirów, nieznajomoœæ angielskiego przez
miejscowych i drogie jak na nasze warunki hotele spowodowa³y, ¿e
nocowaliœmy w namiotach, nieopodal muzu³mañskiego cmentarza. Na
szczêœcie kolejny dzieñ by³ ju¿ dla nas pomyœlny. Szczêœliwie
dojechaliœmy do Erzurum „przebijaj¹c siê” autokarem przez wysokie
góry i g³êbokie w¹wozy wschodniej Turcji. Teraz czeka³a nas 36
godzinna podró¿ poci¹giem. Nad Bosfor przybyliœmy póŸnym wie-
czorem. Szybki transport na europejsk¹ stronê tramwajem wodnym,
który w sprawny sposób pozwala przemieszczaæ siê tysi¹com
mieszkañców miasta i ju¿ szukamy taniego miejsca na nocleg.
Wybieramy niedrogi hotel, którego cena by³a proporcjonalna do stanu.
Istambu³ to mieszanka tradycyjnego egzotycznego orientu oraz
prê¿nie rozwijaj¹cej siê metropolii, têtni¹cej ¿yciem o ka¿dej porze
dnia. Serce miasta stanowi tzw. Z³oty Róg – pó³wysep przylegaj¹cy
bezpoœrednio do Bosforu, na którym ulokowane s¹ Hagia Sofia 
i B³êkitny Meczet, dwie wizytówki miasta. Hagia Sofia pocz¹tkowo
by³a œwi¹tyni¹ chrzeœcijañsk¹, przekszta³con¹ za czasów tureckich na meczet.
Potê¿na bry³a œwi¹tyni, masywne filary i mozaiki sprawiaj¹, ¿e jesteœ-
my pe³ni podziwu dla ówczesnych budowniczych. W obiekcie znajdu-
je siê chyba jeden z najbardziej znanych obliczy Jezusa – mozaika
Chrystusa Pantokratora z XII w. Przed œwi¹tyni¹ rozpoœciera siê
piêkny plac Su³tanahmet z wielk¹ fontann¹, klombami, starymi terma-
mi zamienionymi obecnie na luksusowy sklep z dywanami.

Naprzeciwko Hagii Sofii majestatycznie prezentuje siê B³êkitny
Meczet. Budowla powsta³a na pocz¹tku XVII w. i stanowi najwspa-
nialszy przyk³ad klasycznego okresu sztuki islamskiej. Cech¹ charak-
terystyczn¹ meczetu jest szeœæ minaretów, co rzadko siê zdarza w tego
typu budowlach. 
Najwa¿niejszym obiektem Z³otego Rogu jest Pa³ac Topkapi – rezy-
dencja Su³tanów od czasu zajêcia miasta w 1453 roku przez Turków.
Podziwiamy tysi¹ce osmañskich koronkowych tynków, œciany
wyk³adane niebieskimi kafelkami, zadbane ogrody i skarbiec ze
szmaragdami wielkoœci piêœci oprawionymi w z³oto. Jedyne, co
zniechêca to ceny, zbyt wysokie jak na nasz¹ kieszeñ. Bêd¹c 
w Stambule nie sposób nie zawitaæ na Wielki Bazar. Szeœæ tysiêcy stoisk
pod jednym dachem powoduje, ¿e jest to najwiêkszy tego typu obiekt
na œwiecie. Ogrom najró¿niejszych artyku³ów, od których mo¿na
dostaæ oczopl¹su, namolnoœæ sprzedawców zachêcaj¹cych do

zakupów sprawia, ¿e ju¿ po krótkim czasie cz³owiek zaczyna od-
czuwaæ zmêczenie. Istotnym rytua³em zwi¹zanym z targowaniem siê
jest ceremonia³ picia herbaty. Ka¿dy potencjalny klient czêstowany
jest malutk¹ fili¿ank¹ ciemnego napoju.
Korzystaj¹c z okazji, ¿e w pi¹tki przypada dzieñ œwi¹teczny dla wyz-
nawców islamu, mo¿emy przygl¹daæ siê obrzêdom religijnym spra-
wowanym w meczecie. Ka¿dy praktykuj¹cy wyznawca islamu
zobowi¹zany jest do modlitwy piêæ razy dziennie. Wchodz¹c do
meczetu dokonuje oblucji, czyli rytualnego obrzêdu obmycia uszu,
szyi, r¹k i nóg w fontannie ustawionej na dziedziñcu ka¿dej œwi¹tyni.
Liberalizacja islamu pozwala równie¿ turystom wchodziæ do œrodka
meczetu i napawaæ siê wystrojem i klimatem. Nale¿y tylko zachowaæ
odpowiedni strój i œci¹gn¹æ obuwie przed wejœciem. 

Wieczorem, kiedy ¿ar wakacyjnego s³oñca ³agodnieje, mieszkañcy
t³umnie wylegaj¹ nad wybrze¿e Bosforu, aby napawaæ siê widokiem
potê¿nych tankowców i promów dobijaj¹cych do brzegu. Prosto 
z kutrów rybackich mo¿na kupowaæ sma¿one ryby „opatulone” 
w bu³kê i s³uchaæ nawo³ywania na wieczorne modlitwy. Ta mieszanka
zapachów, smaków i g³osów pozostaje na d³ugi czas w naszej pamiêci. 

Ostatni dzieñ poœwiêcamy na wycieczkê statkiem turystycznym po
Bosforze do ujœcia cieœniny do Morza Czarnego. W czasie  piêcio-
godzinnego rejsu podziwiamy wspania³e rezydencje, zamki po
europejskiej i azjatyckiej stronie oraz Jyari – piêkne, drewniane,
kolorowe domki budowane nad cieœnin¹ od drugiej po³owy XIX w.
przez bogatych mieszkañców miasta. 
Skoñczy³ siê nasz pobyt w dawnym Bizancjum. Startuj¹c z lotniska
imienia Ataturka przez d³u¿szy czas spogl¹daliœmy, tym razem ju¿ 
z lotu ptaka, na metropoliê. W sercu ¿ywiliœmy nadziejê, ¿e jeszcze
bêdzie nam dane kiedyœ odwiedziæ to miasto. 
Pragniemy wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ Urzêdowi Miasta Chojnowa za
pomoc w realizacji wyprawy.

Dziêkujemy!
Wojciech Drzewicki

Chojnowscy podró¿nicy

„TURCJA - orientalne klimaty”
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Era dancingów dawno ju¿ minê³a. ¯al nieco,
bo sobotnie wieczory na ogó³ przychodzi nam
spêdzaæ w domowym zaciszu, miast wspólnie
ze znajomymi zabawiæ siê w lokalu. Alterna-
tyw¹ s¹ dziœ zabawy organizowane przez
miejskie organizacje. Jedn¹ z nich jest Zwi¹-
zek Emerytów Rencistów i Inwalidów, który
kilka razy w roku przygotowuje okolicznoœ-
ciowy bal dla wszystkich lubi¹cych towa-
rzyskie spotkania przy biesiadnym stole i mu-
zyce na ¿ywo. 

24 listopada, w Domu Chemika, blisko 150
osób bawi³o siê na andrzejkowym balu zorga-
nizowanym przez kilku aktywnych cz³onków
tego zwi¹zku. 
- Cieszy nas fakt, ¿e przy ka¿dej organizacji
zainteresowanie jest tak du¿e – mówi prze-
wodnicz¹cy ZERiI Jan Paryœ. – Z satysfakcj¹
zatem obserwujemy jak mieszkañcy naszego
miasta w gronie znajomych wspaniale siê
bawi¹, czêsto do bia³ego œwitu. Myœlê, ¿e nie
przesadzê jeœli powiem, ¿e uczestnicy naszych

zabaw, to sympatycy zwi¹zku i wierne grono
przyjació³, które stale siê powiêksza.
Pary, które przyby³y tu pierwszy raz potwier-
dzaj¹ wspania³y klimat, rewelacyjn¹ muzykê
i zapewniaj¹, ¿e nie by³a to ich ostatnia zabawa.
Wró¿b andrzejkowych na tej imprezie nie by³o,
ale z pewnoœci¹ wymown¹ wró¿b¹ na przy-
sz³oœæ dla ZERiI by³a godzina, kiedy ostatni
goœcie opuœcili salê – zabawa skoñczy³a siê
oko³o 6 rano, znak to, ¿e by³a przednia.

eg

Drogi Czytelniku, je¿eli swoje dzieciñstwo prze¿ywa³eœ w latach 60-tych
i 70-tych, trudno uwierzyæ, wspominaj¹c tamte czasy, ¿e mogliœmy
tak d³ugo prze¿yæ! Rodzice wozili nas samochodami bez fotelików,
pasów bezpieczeñstwa i poduszek powietrznych. Nasze ³ó¿eczka
pomalowane by³y farbami zawieraj¹cymi o³ów i kadm. Flakoniki 
z lekarstwami kupowanymi w aptece mogliœmy otworzyæ z tak¹ sam¹
³atwoœci¹, jak np. wybielacz. Drzwi od mieszkania i od szaf by³y
ci¹g³ym zagro¿eniem dla naszych paluszków, a je¿d¿¹c rowerem
nigdy nie mieliœmy kasku. Wodê piliœmy prosto z kranu, a nie
butelkowan¹. Budowaliœmy samochody ze starych pude³ek i podczas
pierwszego zjazdu ze wzgórza odkrywaliœmy, ¿e zapomnieliœmy 
o hamulcach. Brak hamulców stawa³ siê dla nas wa¿ny dopiero po
kilku „wypadkach”. Wychodziliœmy z domu rano, ¿eby siê bawiæ.
Poza domem byliœmy ca³y dzieñ, i dopiero gdy zaœwieci³y siê latarnie
uliczne wracaliœmy do domu. Nikt nie wiedzia³, gdzie byliœmy, oczy-
wiœcie nikt z nas nie mia³ wtedy komórki! Podczas zabawy kaleczyliœ-
my siê, ³amaliœmy koœci, wybijaliœmy sobie zêby i nikomu z tego
powodu nie czyniono zarzutów, nikogo nie oskar¿ano. To by³y po
prostu wypadki. Sami byliœmy sobie winni. Nikt nie pyta³, gdzie jest
nasz „opiekun”. Czy pamiêtasz jeszcze swoje „wypadki”? Czêsto wal-
czyliœmy ze sob¹ i wracaliœmy do domu z fioletowymi i zielonymi
siniakami. Musieliœmy z tym ¿yæ, poniewa¿ doros³ych to szczególnie
nie interesowa³o. Jadaliœmy ciastka, chleb posmarowany grubo
mas³em, bardzo du¿o piliœmy, a mimo to nie byliœmy otyli. 
Piliœmy z przyjació³mi z jednej butelki i nikt z nas nie zmar³ wskutek tego.
Nie mieliœmy: playstation, Nintendo 64, gier komputerowych, 
64 kana³ów w telewizji, filmów na video, w³asnych telewizorów,
komputerów, Internetu i mo¿liwoœci czatowania. 

Za to mieliœmy kolegów!!!
Wychodziliœmy po prostu z domu i spotykaliœmy siê na ulicy, albo
szliœmy do jednego z nas do domu i dzwoniliœmy do drzwi, czêsto nie
potrzebowaliœmy nawet dzwoniæ, tylko od razu wchodziliœmy do
œrodka. Bez wczeœniejszego umawiania siê i uzgadniania terminu 
z naszymi rodzicami. Nikt po nas nie przyje¿d¿a³ i nikt nas nie
odwozi³... Jak to by³o mo¿liwe?
Wymyœlaliœmy sobie zabawy kijami i pi³eczkami tenisowymi. Poza
tym zjadaliœmy robaki. I nie sprawdzi³y siê przepowiednie: robaki nie
¿y³y dalej w naszych ¿o³¹dkach, a kijem nikomu nie wykuliœmy oka.
W pi³kê no¿n¹ na ulicy móg³ tylko graæ ten, kto by³ w tym dobry. Ten,
kto nie by³ dobry, musia³ nauczyæ siê, jak uporaæ siê z rozczarowania-
mi. Niektórzy uczniowie nie byli tak sprytni, jak inni. Oblewali egza-
miny i powtarzali klasy. Nie by³o to powodem burzliwych, pe³nych
emocji zebrañ rodziców, a ju¿ wcale nie mia³o wp³ywu na zmianê sys-
temu oceniania. Za nasze czyny musieliœmy ponosiæ czasem konsek-
wencje. To by³o jasne i nikt nie móg³ tego unikn¹æ. Gdy ktoœ z nas coœ
przeskroba³, wiedzia³, ¿e rodzice nie wyci¹gn¹ go automatyczne 
z tarapatów. Wprost przeciwnie: czêsto byli tego zdania co nauczyciel
czy policja! Coœ takiego! Nasze pokolenie wyda³o mnóstwo ludzi
maj¹cych nowatorskie pomys³y i wynalazców gotowych do pono-
szenia ryzyka. Mieliœmy wolnoœæ i swobodê, niepowodzenia i sukcesy
oraz byliœmy odpowiedzialni. Z tym wszystkim musieliœmy sobie
radziæ i potrafiliœmy z tego korzystaæ.
Artyku³ ten dedykujê pod rozwagê dzisiejszym nadopiekuñczym 
rodzicom. 

El¿bieta K³apciñska

Andrzejkowe  szaleñstwo

Je¿eli urodzi³eœ siê po 1978 roku, ciebie to nie dotyczy, ale przeczytaj - to interesuj¹ce!

Szczêœliwe dzieciñstwo - jak uda³o nam siê prze¿yæ?
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Z radoœci¹ informujemy, ¿e ko-
lejny projekt Miejskiego Domu
Kultury w Chojnowie zyska³
uznanie Komisji Ekspertów
programu Równaæ Szanse 2007.
Tym razem w Regionalnym Kon-
kursie Grantowym przyznano
7.000 z³ na realizacjê projektu
„Nakrêæ mnie – Zakrêæ mnie,
czyli M³odzie¿owe Studio Fil-
mowe”. O szczegó³y pomys³u
zapytaliœmy Stanis³awa Horo-
deckiego.
- W poprzednim projekcie (pra-
cownia tkacka) spotkaliœmy siê
z zarzutem czêœci m³odzie¿y, ¿e
proponujemy im zajêcia „staro-
dawne”. Szukaliœmy wiêc tym
razem „nowoczesnych” i st¹d
pomys³ uruchomienia M³odzie-
¿owego Studia Filmowego. Ju¿
wkrótce (na teksty czekamy do 
7 grudnia br.) dowiemy siê, czy
mamy materia³ na stworzenie
scenariusza do filmu, którego

akcja toczy siê w Chojnowie. Na
pocz¹tku stycznia dokonamy na-
boru chêtnych (zgodnie z rama-
mi programu – m³odzie¿ gim-
nazjalna i ze szkó³ ponadgim-
nazjalnych) do studia. Poszukiwaæ
bêdziemy chêtnych do poznania
tajników filmowania, pisania
scenariuszy, nak³adania maki-
ja¿u, umiejêtnoœci aktorskich 
i szeregu innych rzeczy przydat-
nych w powstawaniu filmu. W stycz-
niu, lutym, czêœciowo marcu bê-
dziemy szkoliæ ekipê m³odzie¿o-
wego studia w tych wszystkich
umiejêtnoœciach, potem – w mar-
cu, kwietniu i chyba te¿ maju –
bêdziemy film krêciæ. Potem jeszcze
ciê¿ka praca zwi¹zana z monta-
¿em i wreszcie w czerwcu – pub-
liczna prezentacja! Czy chojno-
wianie przyznaj¹ nam Oskara?
Zobaczymy. Mogê obiecaæ, ¿e bê-
dziemy siê staraæ o jak najlep-
szy efekt.

Nakrêæ mnie – Zakrêæ mnie

Dzia³aj¹cy od paŸdziernika br.
w strukturach domu kultury zespó³
muzyki dawnej All’ Antico zak-
walifikowa³ siê na XXX Ogól-
nopolski Festiwal Zespo³ów Mu-
zyki Dawnej „Schola Cantorum”
– Kalisz 2008! Festiwalowe zma-
gania trwaæ bêd¹ od 4 do 9 lu-
tego 2008 r. Zespó³ ma ju¿ na
swoim koncie sukcesy na tym
presti¿owym festiwalu – w po-
cz¹tkach lat 90., wówczas jako
bardzo m³odzi wykonawcy, cz³on-

kowie All’ Antico siêgnêli po
wyró¿nienie.
- Trudno powiedzieæ, jak bêdzie
tym razem – powiedzia³ nam
opiekun zespo³u, pan Piotr Koziar
– Pracujemy razem bardzo
krótko, bo ledwie od paŸdziernika.
Kiedy jednak patrzê na zapa³
m³odzie¿y, to wierzê, ¿e mo¿emy
w Kaliszu powalczyæ o uznanie,
a mo¿e i nagrodê. Proszê trzy-
maæ za nas kciuki!

ALL` ANTICO jedzie do Kalisza

Ponad 10 godzin chojnowscy tan-
cerze spêdzili na Œwidnickim Tur-
nieju Tañca – imprezie, w której
udzia³ bior¹ g³ównie kluby tanecz-
ne zrzeszone w Polskim Towarzy-
stwie Tañca. Poziom pokazów by³

zatem wysoki, ale nasi do s³abeu-
szy nie nale¿¹, z odwag¹ wiêc sta-
nêli w szranki parkietowej rywa-
lizacji.
Brooklyn z Gimnazjum nr 2 poka-
za³ siê w uk³adzie zespo³owym,
mini formacji, duetach i prezen-
tacji solo. Karambol reprezentu-
j¹cy chojnowski dom kultury nie
wystawia³ ca³ego zespo³u, pub-
licznoœæ obejrza³a w ich wykona-
niu efektown¹ mini formacjê, duet
i kilka wystêpów solowych. 
Ju¿ pierwszy werdykt dowiód³, ¿e
chojnowskie zespo³y nie ustêpuj¹
talentem i przygotowaniem tech-
nicznym tancerzom szkolonym
przez profesjonalistów – Brooklyn
zdoby³ srebrny puchar i buduj¹ce
s³owa uznania od jury. Kolejne
wyniki potwierdzi³y kompetencje
naszych tancerzy – w kategorii
mini formacji gimnazjalny zespó³
zaj¹³ trzecie miejsce, duet Klaudia

Oleœ-Maja Grzeœkowiak wytañczy³
br¹z, solówka Mai zdaniem jury
zas³u¿y³a na br¹zowy medal.

Karambol, a zw³aszcza ich duet
Gabriela Zenka-Karolina Bukowska

te¿ œmia³o mo¿e mówiæ o sukce-
sie. Ich czwarta pozycja na tak
powa¿nym turnieju zas³uguje na
aplauz.
A’propos aplauzu – nasi tancerze
tak gor¹co dopingowali swoich
reprezentantów i innych uczestni-
ków zawodów, ¿e organizator uho-
norowa³ ich pucharem. Gest spon-
taniczny, niezaplanowany by³ dla
chojnowian szczególnym wyró¿-
nieniem. Ale podobno nie tylko 
z tañca jesteœmy znani – nasza
m³odzie¿ powa¿nie traktuje swój
warsztat, ale potrafi tak¿e wspa-
niale siê bawiæ i krzewiæ sportow¹
rywalizacjê fair play.

eg

29 listopada br. grupa teatralna

Antrakt, dzia³aj¹ca w Miejskim

Domu Kultury, bra³a udzia³ w XV

Przegl¹dzie Teatrów Szkolnych

w ¯arowie. W konkursie star-

towa³o 15 zespo³ów m.in. z Wa³-

brzycha, Jaworzyny Œlaskiej,

Lwówka Œl¹skiego i Jeleniej

Góry. Poziom tegorocznej edy-

cji by³ bardzo wysoki, a rywa-

lizacja trwa³a do ostatniej chwili,

zaœ fachowe jury ocenia³o ka¿dy

szczegó³ spektaklu oraz dzieli³o

siê z opiekunami grup cennymi

uwagami i przemyœleniami. 

Ka¿dy uczestnik w zdenerwo-

waniu i skupieniu oczekiwa³

werdyktu. W koñcu oznaj-

miono, i¿ w kategorii szkó³ gim-

nazjalnych I i II miejsce zajê³y

grupy teatralne z Wa³brzycha, 

a III miejsce przypad³o naszej

grupie. Radoœæ cz³onków zespo³u

Antrakt miesza³a siê z niedo-

wierzaniem i zaskoczeniem.

Niejednemu  z nas zakrêci³a siê

³ezka z radoœci. Chojnów repre-

zentowa³a nieliczna grupa m³o-

dzie¿y - bo tylko 10 osób (nie

chodzi jednak o iloœæ, a o jakoœæ).

Wœród nich byli - Artur i Pauli-

na Zakrzewscy, Beata Gadzina ,

Patrycja Ga³aszkiewicz, Patry-

cja B¹kowska, Urszula Ziemiañ-

ska, Olga Dul, Mateusz Plizga,

Daniel Górak, Izabela Korol.

Przedstawienie pt. “ Co mnie

swoj¹ band¹ straszysz” przygo-

towano pod czujnym okiem 

p. Elwiry K¹dzio³ki - instruktor

MDK, a oprawê techniczn¹ za-

wdziêczamy p. Adrianowi Wdo-

wiñskiemu - pracownikowi MDK.

Cz³onkowie grupy teatralnej
ANTRAKT

Brooklyn & Karambol

Co mnie swoj¹ band¹ straszysz?
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27 listopada odby³o siê uroczyste podsumowanie
Konkursu Plastycznego z okazji 100-lecia powstanie
skautingu „Moja wizja harcerza w dzisiejszym œwiecie”.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca Jadwiga Jêdrzej-
czyk, Agnieszka Tworzy³o, Jerzy Janus i Zbig-
niew Halikowski obejrza³o kilkadziesi¹t prac jakie
wp³ynê³y na konkurs. Ustalenie werdyktu nie
by³o dla sêdziów rzecz¹ prost¹. Oceniaj¹c rysunki
zwracano uwagê na pomys³, technikê, starannoœæ
wykonania, nie bez znaczenia by³ naturalnie ta-
lent plastyczny. Drog¹ eliminacji i podsumowañ
ustalono werdykt, który oficjalnie odczytano pod-
czas spotkania w Galerii M³odych w holu Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Wyniki konkursu:
w kategorii kl. I-II:
I miejsce – Natalia Bierowiec kl. II SP3
II miejsce – Dagmara Brzeziñska kl. II SP3
III miejsce- Damian Rybczyñski kl. I SP3
w kategoriikl. III-IV:
I miejsce – Beniamin Witenberg kl. IV SP3
II miejsce- Jan Konarzewski kl. IV SP3
III miejsce- Magdalena Czarny kl. IV SP3
w kategorii kl. V-VI:
I miejsce- Katarzyna Szymañska kl. VI SP3
II miejsce- Agnieszka Rombalska VI SP3
III miejsce- Karol Zadora kl. VI SP3
wyró¿nienie Krzysztof Ba³aj kl. V SP3

Poza konkursem zosta³y z³o¿one trzy prace: Danuta
Lipa kl. II liceum, Justyna Lipa kl. II gimna-
zjum, Kamil Wêgrzyn kl. II gimnazjum.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!
G³ównym fundatorem nagród s¹: Miejska Biblioteka
Publiczna oraz Szczep Dru¿yn Harcerskich „Impessa”.
Organizatorzy dziêkuj¹ Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej za pomoc w organizacji wystawy „Ob-
chodów Rocznicy 100- lecia Powstania Skautingu
na Œwiecie”. 
Serdecznie zachêcamy do obejrzenia wystawy
w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Galeria M³o-
dych. Wystawa czynna bêdzie do 15 grudnia.

Czuwaj!
Koordynator Projektu phm Aleksandra £ysiak

Skaut malowany
Po krótkiej przerwie sekcja kolarstwa
górskiego “Oriens” przy Gimnazjum nr 2
w Chojnowie rozpoczyna przygotowania
do nowego sezonu 2008. Miniony sezon
w Szalan¿u Dolnoœl¹skim zakoñczyliœmy
na IX pozycji na 23 zespo³y. G³ównym
bohaterem zdobywania punktów dla
klubu by³ Karol Ku³acz, który indiwidu-
alnie wywalczy³ szóst¹ pozycjê na 50
zawodników. Druga nasza zawodniczka
Natalia Chojnacka przez kontuzjê kola-
na zosta³a wyeliminowana z walki o czo-
³owe miejsce. W tegorocznej Gimnazja-
dzie nasi ch³opcy: Karol Ku³acz, Kamil
Korba i Maciek Bartkowski uplasowali
siê na IV pozycji mimo niepe³nego sk³adu.
Kilka tygodni temu, zawodnicy zostali
te¿ uhonorowani przez dyrekcjê gimna-
zjum. Za swoje osi¹gniêcia, promocjê
szko³y i miasta otrzymali nagrody rzeczo-
we, a ich rodzice listy gratulacyjne.
Nowy sezon rozpoczynamy trenigiem
ogólnorozwojowym na sali gimnastycz-
nej i si³owni - zajêcia prowadzi Krystian
Serkies. Fachowy plan specjalistyczno-
techniczny przygotowa³ dla naszej sekcji
Piotr Su³ek - znany kolarz w Polsce.

Pomoc w treningach na szosie zadekla-
rowa³ równie¿ Janusz Jasiñski, trener 
II klasy w kolarstwie. 
Odwa¿nych i chêtnych do uprawiania
sportów ekstremalnych zapraszamy 
w nasze szeregi. Kontakt (076 81-91-503)
Gimnazjum Nr 2.

E.B.

RRoowweerryy  zz  hhaakkóóww

W Grand Prix Boles³awca na 2007 r. star-
towa³o 26 uczestników. Czas gry to 15 min.
dla zawodnika 7 rund. Turniej zakoñczy³
siê zdecydowanym zwyciêstwem naszego
reprezentanta Leopolda Kuntschke. Pozos-
ta³e medalowe miejsca przypad³y tak¿e
zawodnikom z Chojnowa. Wyniki koñ-
cowe:
1. Kuntschke Leopold 

6,5 pkt MDK DANY Chojnów
2. Biernat Stanis³aw

5 pkt MDK DANY Chojnów
3. Pud³o Jerzy

5 pkt MDK DANY Chojnów
4. Bober Antoni

5 pkt Boles³awiec
5. Kêdzia Andrzej

5 pkt Boles³awiec 

Jesienny Turniej szachowy
Legnica 2007

Turniej w silnej obsadzie czo³owych za-
wodników m.in. z Wroc³awia, Legnicy 

i Ko¿uchowa. Chojnowski klub reprezen-
towa³o tu 2 zawodników - Marian Barabasz
oraz Piotr Maœlanka. Turniej wygra³ ogól-
ny faworyt Brodow-ski z Ko¿uchowa.
Wysokie 5 miejsce zaj¹³ nasz zawodnik
Marian Barabosz, wyprzedzi³ on wielu
zawodników posiadaj¹cych wysoki ranking
Elo (ranking miêdzynarodowy/) FIDE.

Turniej Niepodleg³oœci w Lubinie
Turniej, w którym startowa³o 36 zawod-
ników, wygra³ zdecydowanie Piotr Bro-
dowski z Ko¿uchowa. Bardzo wysokie 
3 miejsce zaj¹³ nasz zawodnik Jakub
Hajnrych. 
Czo³ówka:
1. Piotr Brodowski - Ko¿uchów,
2. Pawe³ Szumilas - Legnica,
3. Jakub Hajnrych - Chojnów,
4. Seweryn Stok³osa - Lubin,
5. Piotr Jankowski - Polkowice.

J.P.

Udane turnieje i czo³owe miejsca naszych szachistów

Sekcja Szachowa MDK DANY zaprasza 
w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek na zajêcia szachowe

- Miejski Dom Kultury godz. 17.00



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/66312

Uchwa³a Nr XIV/71/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okreœla wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków transportowych, od
jednego œrodka transportowego:

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337. z 2007r. Nr 48, po. 327,
Nr 138, poz. 974) oraz art.5 ust.1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i op³atach lokalnych (Dz.U.z 2006r.
Dz.U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz.
1775), Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastêpuje: 

§ 1
Ustala wysokoœæ rocznych stawek
podatku od nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,71 z³ od 1 m2

powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni; 
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na pro-
wadzenie odp³atnej statutowej dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego - 0,32 z³
od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,59 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-

czej - 18,81 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materia³em siewnym - 8,86 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych - 3,84 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na pro-
wadzenie odp³atnej statutowej dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego - 6,37 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej
na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7
cytowanej ustawy z 12.01.1991r. 
o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr II/3/06 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada
2006r. w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci
(Dz.Urz.Woj. Dolnoœl¹skiego z dnia
8 grudnia 2006r. Nr 260, poz. 3875).

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza Burmis-
trzowi Miasta Chojnowa.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹s-
kiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycz-
nia 2008 roku oraz podlega podaniu
do publicznej wiadomoœci poprzez
rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie
w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Jan Skowroñski

Uchwa³a Nr XIV/70/07
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci

Akcjê “Góra Grosza” przeprowadzamy rokrocznie 
w naszym przedszkolu. Cieszy siê ona du¿ym zainteresowaniem 
i uznaniem ze strony rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do przed-
szkola. Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom
jest zebranie œrodków na pomoc dzieciom wychowuj¹cym siê poza
w³asn¹ rodzin¹. Patronat nad akcj¹ obejmuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej. W tym roku akcja rozpoczê³a siê 15, 
a zakoñczy³a 26 paŸdziernika. Jej celem by³o zebranie jak najwiêk-
szej iloœci monet, aby w taki symboliczny sposób pomóc dzieciom
wychowuj¹cym siê poza w³asnymi rodzinami. Coroczny udzia³ 
w akcji „Góra Grosza” jest ju¿  tradycj¹ naszego przedszkola, 
dziêki czemu my te¿ przyczyniliœmy siê do tworzenia nowych
rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuñczych. Wrzucenie
do specjalnie przygotowanego na okolicznoœæ w/w akcji pojemnika
kilku gorszy, nie jest du¿ym poœwiêceniem, a mo¿e zdzia³aæ
naprawdê du¿o - mianowicie na ustach wielu dzieci wreszcie
zagoœci uœmiech.

CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLU NR 1?

“Góra Grosza” “Góra Grosza” 
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Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r.
Nr 48, po. 327, Nr 138, poz. 974) oraz
18a, art.19 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr
245, poz. 1775), Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Uchwa³¹ niniejsz¹ Rada Miejska w Choj-
nowie:
1) wprowadza na terenie miasta Chojnowa
op³atê od posiadania psów;
2) okreœla wysokoœæ rocznej stawki
op³aty od posiadania psów;
3) okreœla zasady ustalania i poboru oraz
terminy p³atnoœci op³aty od posiadania psów;

§ 2
Wprowadza siê na terenie miasta Chojnowa
op³atê od posiadania psów.

§ 3
Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów
ustala siê w wysokoœci 30,00 z³ od jed-
nego psa.

§ 4
1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest
bez wezwania do dnia 31 marca roku

podatkowego, a w przypadku powstania
obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie, 
w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowi¹zku. W przypadku powstania lub
wygaœniêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty
w ci¹gu roku podatkowego, stawkê roczn¹
zmniejsza siê proporcjonalnie do liczby
miesiêcy, w którym istnia³ obowi¹zek
jej zap³aty.
2. Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoœci uzasadniaj¹ce powstanie
tego obowi¹zku i wygasa z up³ywem
miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoœci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.

§ 5
Wp³aty op³aty od posiadania psów mo¿na
dokonywaæ bezpoœrednio w kasie Urzê-
du lub na rachunek bankowy Urzêdu Miejs-
kiego w Chojnowie.

§ 6
Wykonanie uchwa³y powierza Burmis-
trzowi Miasta Chojnowa.

§ 7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹s-
kiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycz-
nia 2008 roku oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomoœci poprzez rozpla-
katowanie w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie i og³oszenie 
w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Jan Skowroñski

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr II/4/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada
2006r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków
transportowych ( Dz.Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 8 grudnia
2006r. Nr 260, poz. 3876).

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycz-
nia 2008r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez roz-
plakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie
w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Uchwa³a Nr XIV/72/07
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie op³aty od posiadania psów

Pluszowy miœ to zabawka, która towarzyszy
dzieciom od wielu lat. Miœ to nie tylko pluszowa
przytulanka, to „ktoœ” bardzo bliski, czu³y,
cierpliwy i czêsto niezast¹piony. Misiaczki
towarzysz¹ dzieciom zarówno w chwilach
radoœci jak i smutku. S¹ powiernikami
dzieciêcych tajemnic, ocieraj¹ ³zy, pomagaj¹
zasypiaæ. To nic, ¿e ucho siê naderwa³o, to
nic, ¿e kolor wyp³owia³. Czym starszy miœ,
tym wiêcej tajemnic posiad³ i bli¿szy jest
dzieciêcemu sercu. W zabawie mo¿e byæ
mam¹ lub tat¹, mo¿e staæ siê psotnym synkiem,
bywa, ¿e jest kierowc¹, ale mo¿e te¿ jako
policjant „wlepiæ” przedszkolakowi mandat.
Tylko dzieciêca wyobraŸnia mo¿e przeisto-
czyæ zwyk³ego „pluszaka” w bohatera, ksiê¿-
niczkê czy œciganego przestêpcê.
25 listopada to dzieñ, kiedy na œwiecie obchodzi
siê urodziny pluszowego misia. Miœ jest przyja-

cielem dzieci, czy wypada zapomnieæ o urodzinach
przyjaciela? W zwi¹zku z tym, ¿e urodziny
misia przypada³y w tym roku w niedzielê, w na-
szym przedszkolu obchodziliœmy je hucznie 
w pi¹tek (23 listopada ).
W tym wyj¹tkowym dniu ju¿ od samego rana
w przedszkolu panowa³a radosna atmosfera.
Dzieci schodzi³y siê przynosz¹c ze sob¹ prze-
ró¿ne „misiowe” przedmioty i zabawki. Misie
- maskotki mia³y rozmaite wielkoœci i kszta³ty.
Ka¿de dziecko wita³ w progu przedszkola „dy-
¿urny” pluszowy miœ. Ka¿da grupa wiekowa
przygotowa³a wiele atrakcji i zabaw zwi¹za-
nych z dzieciêcym przyjacielem. By³y kon-
kursy, zagadki, przedstawienia teatralne,
których bohaterami by³y oczywiœcie misie,
wszystkie nasze przedszkolaki wykona³y prace
plastyczne przedstawiaj¹ce portrety misiów,
nie zabrak³o zabaw tanecznych z misiami 

i przegl¹du piosenki przedszkolnej pt.:
„Pluszowy miœ”. Wœród przygotowanych
atrakcji znalaz³y siê pami¹tkowe zdjêcia 
z ulubionymi maskotkami. Maluchy po-
zowa³y do zdjêæ grupowo i indywidualnie. Na
tych wyj¹tkowych urodzinach  nie zbrak³o
równie¿ bajek o misiach czytanych dzieciom
w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”. 
Z okazji tego œwiêta nie mog³o zabrakn¹æ
s³odkiego poczêstunku, czyli „ma³ego co nieco”.
Ca³y dzieñ up³yn¹³ ciekawie i weso³o. Przed-
szkolaki wspaniale siê bawi³y i na pewno
bêd¹ d³ugo go wspominaæ.

CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLU NR 1?
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OG£OSZENIA DROBNE

Praca

Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹. Wiado-
moœæ: tel. 0609-637-734.

Potrzebna pomoc do starszego ma³¿eñ-
stwa. Wiadomoœæ: tel. 0605-359-034.

Zatrudniê pani¹ do prowadzenia domu
- osobne mieszkanie do dyspozycji na bar-
dzo dobrych warunkach. Wiadomoœæ:
tel. (022) 783-36-76 lub 0606-858-618.

Us³ugi

Remonty ³azienek, uk³adanie glazury,
du¿e doœwiadczenie, profesjonalne wy-
konanie - Z. Daczkowski. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-77-04 lub 0889-410-886.

Inne

Sprzedam dzia³ki budowlane w Choj-
nowie - 25 z³/m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453

Sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, czêœ-
ciowo uzbrojonych - Kolonia Bia³a.
Wiadomoœæ: tel. 0693-804-158.

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 10,
14, 20 ar w Konradówce, ceny konkuren-
cyjne. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-23
lub 0660-366-342.

Wynajmê lub kupiê gara¿ w Chojno-
wie w okolicy ul. Legnickiej (k/pijalni
piwa), ul. Paderewskiego, Kiliñskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0606-871-134.

Sprzedam gara¿ z kana³em, ocieplane
drzwi, ul. Zielona ko³o diagnostyki po-
jazdów. Wiadomoœæ: tel. 0785-626-812.

Sprzeda¿ - ziemniaki jadalne Vineta -
0,5 z³/kg, dowóz gratis. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-67-50 lub 0607-611-949.

Oferuje:
* Porcelanê z W³och 

patery, 
dzbanki, 
m³ynki, 
talerze ozdobne, 
torebki na prezenty z porcelany, 
misy, 
bombki z porcelany

* Tace z Tajlandii
* Albumy do zdjêæ 

i skorowidze ze srebrem
* Kryszta³y
* Dewocjonalia

wszystko do chrztu
komplety kolêdowe
ró¿añce
modlitewniki
obrazy, ikony, œwiece

Przed³u¿anie 
i zagêszczanie w³osów

Stylizacja paznokci

Ksiêgarnia „ALFA”
Halina Chyb
Rynek 41

Zak³ad Fryzjerski
„Izabela”

ul. Paderewskiego (osiedle)

ŒŒŒŒwwwwiiii¹¹¹¹tttteeeecccczzzznnnnyyyy    kkkkiiiieeeerrrrmmmmaaaasssszzzz
8 grudnia br. (sobota) Miejski Dom Kultury

zaprasza na tradycyjny ju¿ œwi¹teczny 
kiermasz. Bêdzie mo¿na nabyæ unikatowe,

oryginalne kartki oraz wiele innych
wyrobów upiêkszaj¹cych gwiazdkowe sto³y

i drzewka. Pocz¹tek kiermaszu 
– godz. 16.00 w kawiarence MDK. 

Serdecznie zapraszamy!
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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

Oferuje:
- przed³u¿anie 

paznokci na tipsie 3 metaodami:
* ¿el
* akryl
* fiberglass

- utwardzanie naturalnej p³ytki paznokciowej
- dope³nienia
- manicure
- spa d³oni w parafinie
- masa¿ d³oni
- zdobienie paznokci:

* ozdoby wypuk³e, wtapiane
* cieniowanie ¿elem, akrylem
* zdobienie airbrush
* ozdoby akrylowe

Do przed³u¿anych paznokci
zdobienie gratis!

Stylizacja paznokci
Malwina Karpiak

ul. Koœciuszki 22 (w solarium)
tel. 880 691 768

Okazja!
Sprzedam choinki (œwierk) 

wys. od 1,0 do 3,5 m, bardzo du¿y wybór.

Sprzeda¿ - róg ul. Koœciuszki i Drzyma³y 
(w podwórku za œwietlic¹ „Barki”).
Sprzeda¿ na targowisku miejskim 

od 14.12.2007r.
Ceny choinek:

do 2,0 m – 10 z³
powy¿ej 2,0 m- 15 z³
ga³¹zki – 2 z³

Informacje pod numerem telefonu
(076) 81-91-724 – po godz. 19.00

kom. 608-556-221 
kom. 695-035-499

Firma w Chojnowie
przyjmie od zaraz:

Spawacza Spawacza 
(metoda MIG-MAG oraz TIG)

Podania o pracê oraz CV proszê kierowaæ
na adres:

Höcker Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 4, 59-225 Chojnów

pod adres e-mail: hoecker@hoecker.pl
Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku 

do pi¹tku pod nr (076) 81-88-389.PPU  MAGROTEX
w Chojnowie 

ul. Fabryczna 1

Zatrudni wykwalifikowanych
pracowników na stanowiska:

- monter
- spawacz
- szlifierz

Oferujemy atrakcyjne zarobki
uzale¿nione od wiedzy 

i umiejêtnoœci pracownika.

Mile widziane:
- doœwiadczenie zawodowe
- znajomoœæ rysunku technicznego.

Kontakt osobisty w siedzibie firmy.

European Trading Sp. z o.o. w Warszawie 
zatrudni w oddziale Zak³ad Przetwórczy 

Chojnów ul. Ma³achowskiego 3 
(bran¿a mleczarska) 

nastêpuj¹cych pracowników:

- aparatowy przerobu mleka – 2 osoby
- mechanik-konserwator – 2 osoby

W celu uzyskania szczegó³owych informacji zainteresowane
osoby prosimy o osobisty kontakt z przedstawicielem
European Trading w siedzibie Zak³adu Przetwórczego przy
ul. Ma³achowskiego 3; 59-225 Chojnów tel. (076) 818-83-81.
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