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Piêkna i bohater
Piêædziesi¹t lat zwi¹zku tylko wzmocni³o ich uczucia.
S¹ szczêœliwi, radoœni i kochaj¹ siê jak wtedy gdy…

Ponadto w numerze:
Plany inwestycyjne w 2008 r., Kartonowy gród, Wzorowy obywatel...

Szczere serca
Tysi¹ce drobniaków z 78 puszek liczono rêcznie w sztabie
g³ównym w kawiarence MDK.

Mistrzowie halowej ligi
Po kilkutygodniowych zmaganiach i rozegraniu 50 meczy, zakoñczy³y siê rozgrywki V edycji Chojnowskiej
Halowej Ligi Pi³ki No¿nej.



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* Zakoñczono prace przy wymianie sto-
larki okiennej na  frontowej œcianie Gim-
nazjum nr 2;

* og³oszono przetarg na budowê sieci
wodno-kanalizacyjnej w ulicy Bielaw-
skiej dla planowanego zespo³u budyn-
ków jednorodzinnych;

* 14 stycznia odby³o siê otwarcie ofert
na budowê ogrodzenia rozbudowywanej
czêœci cmentarza komunalnego, komisja
przetargowa analizuje obecnie z³o¿one
oferty;

* og³oszono przetarg nieograniczony na
budowê ul. £u¿yckiej;

* og³oszono przetarg nieograniczony 
na wymianê stolarki okiennej w Gimna-
zjum nr 2 – II etap;

* przygotowano specyfikacjê do przetar-
gu na pe³nienie funkcji in¿yniera kon-
traktu dla inwestycji pod nazw¹ „budowa
miêdzyszkolnego basenu krytego przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie”.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (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 07.01.2008 r. do 28.01.2008 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy ul. Reja 12, ul. Space-
rowej 4, D¹browskiego 8, ul. Drzyma³y 4,
ul. Samorz¹dowej 2a, Rynku 32 w Choj-
nowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 1/2008),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
19.02.2008 r.

Plac Dworcowy
Procedury przejêcia pod zarz¹d Placu Dwor-
cowego zakoñczy³y siê dla naszego miasta
pomyœlnie. Od 7 stycznia Chojnów jest
w³aœcicielem chodników, terenów dworca
PKS i obszarów zieleni. Wiosn¹ bêdzie zatem

mo¿na rozpocz¹æ tu prace zmierzaj¹ce do
poprawy estetyki. Miejskie s³u¿by ustalaj¹
obecnie plan remontów.

Sala jak nowa
Po grudniowym remoncie sala recitalowa 
w Miejskim Domu Kultury a¿ lœni.

Parkiet zosta³ wycyklinowany i polakiero-
wany. Zamontowano tu tak¿e nowe lustra,
które spe³niaj¹ nieocenion¹ funkcje podczas
prób chojnowskich zespo³ów tanecznych czy
zajêæ z aerobiku. 

Administrator cmentarza
informuje...
Administrator cmentarza komunalnego 
w Chojnowie przypomina osobom opiekuj¹cym
siê grobami swoich najbli¿szych o wykupie
miejsc po 20 latach. Zarz¹dca dzia³aj¹c zgod-
nie z Ustaw¹ ma prawo do likwidacji niewy-
kupionego miejsca bez powiadomienia ro-
dziny i do powtórnego pochówku.
Zainteresowane osoby proszone s¹ o zg³osze-
nie siê do biura zarz¹dcy przy ul. Parkowej 1.
Bli¿sze informacje mo¿na te¿ uzyskaæ pod
numerem telefonu (076) 818-76-89.

Srebro za wspó³pracê
18 grudnia ub.r. w Chojnowie odby³o siê wy-
jazdowe posiedzenie zarz¹du Dolnoœl¹skiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Przy tej okazji prezes
DZPN pan Jerzy Koziñski odznaczy³ srebrn¹
odznak¹ honorow¹ za wzorow¹ wspó³pracê
burmistrza Jana Serkiesa, Wiktora Teresiaka 
i Jerzego Wojasa. Spotkanie zakoñczy³o siê
œwi¹tecznym akcentem – dzieleniem siê op³at-
kiem i ¿yczeniami. 

Wêdkarskie zebranie
Zarz¹d Ko³a PZW „Skora” Chojnów informuje
swoich cz³onków, ¿e 17 lutego o godz. 10.00
w hotelu „Max” przy ul. Katedralnej 2 od-
bêdzie siê walne zebranie sprawozdawcze
cz³onków ko³a. Drugi termin – godz. 10.30.
Prosimy o liczny udzia³. Jednoczeœnie infor-
mujemy, ¿e sk³adki cz³onkowskie za 2008r.
przyjmowane s¹ w ka¿d¹ œrodê w godz. 16 - 17
w zak³adzie szewskim przy ul. Legnickiej 9.

Poborowi na komisjê
Od 4 lutego do 30 kwietnia na terenie nasze-
go województwa zostanie przeprowadzony
pobór mê¿czyzn urodzonych w 1989 r. Obo-
wi¹zkowi stawienia siê do poboru podlegaj¹
tak¿e urodzeni w latach 1984 - 1988, którzy
dot¹d nie stanêli przed komisj¹.
Poborowi z naszego miasta maj¹ obowi¹zek
zg³osiæ siê w siedzibie Powiatowej Komisji
Lekarskiej w Legnicy w terminie od 11 do 14
lutego. Pamiêtaæ nale¿y o dokumencie to¿-
samoœci, fotografii i ewentualnych dokumen-
tach opinii lekarskiej. 
Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dol-
noœl¹skiego nieotrzymanie wezwania imien-
nego, które powinno trafiæ ju¿ do poboro-
wych, nie zwalnia od obowi¹zku stawienia
siê w wyznaczonym terminie przed komisj¹.

Karnawa³owy Œledzik
Trwa karnawa³, pora zabaw. I gdzie by tu
mo¿na pozwoliæ sobie na trochê kulturalnych
szaleñstw? W takim przypadku nale¿y siê
udaæ 2.02.2008 (sobota) do kawiarni “Ju-
bilatka”. Tam w³aœnie bêdzie mia³a miejsce
karnawa³owa zabawa – zwana popularnie
œledzikiem. 
Pocz¹tek godzina 20.00. Przedsprzeda¿ bi-
letów i szczegó³owe informacje pod numerem
telefonu 0-76 81-88-561. Do tañca przygry-
waæ bêdzie zespó³ VABANK. 

Maj¹ monitoring
Jeszcze we wrzeœniu ubieg³ego roku w³adze
miasta wyst¹pi³y do Kuratorium Oœwiaty we
Wroc³awiu z wnoiskiem o udzielenie dotacji
na zakup, instalacjê i modernizacjê moni-
toringu wizyjnego w szko³ach. 
Starania o dofinansowanie by³y mo¿liwe dziêki
rz¹dowemu programowi pn. “Monitoring
wizyjny w szko³ach i placówkach”.
Wniosek z Chojnowa zosta³ pozytywnie za-
opiniowany i miastu przyznano ponad 53 tys. z³.
które ju¿ zosta³y wydatkowane na moder-
nizacjê funkcjonuj¹cych od kilku lat sieci
monitoringu w chojnowskich gimnazjach 
i Szkole Podstawowej Nr 4. Uda³o siê
równie¿ z tych œrodków zakupiæ i zamon-
towaæ zestaw podstawowy do monitoringu
wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3, która
nigdy nie by³a jeszcze monitorowana.
- Przekazany szkole sprzêt z pewnoœci¹ podnie-
sie bezpieczeñstwo, a nam pozwoli na bardziej
efektywn¹ obserwacjê – wyjaœnia dyrektor SP 3
Mariusz Szklarz – Szko³ê monitoruje piêæ
kamer, jedna z nich przekazuje obraz z zewn¹trz.
To nie jest jeszcze iloœæ jaka zaspokoi³aby po-
trzeby, ale z pewnoœci¹ ju¿ tych kilka urz¹dzeñ
zdecydowanie jest pomocnych. Nie bez znaczenia
jest te¿ ich oddzia³ywanie psychologiczne.
W Gimnazjum nr 1 monitoring funkcjonuje
od 7 lat. Wed³ug dyrekcji doskonale spe³nia
swoj¹ funkcjê:
- Monitoring, zw³aszcza w gimnazjach, to dziœ
urz¹dzenie niezbêdne – mówi El¿bieta Fa³at,
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dyrektor placówki. – To dziêki niemu
znacz¹co zmniejszy³y siê akty wanda-
lizmu, uczniowie maj¹ œwiadomoœæ,
¿e ich zachowania s¹ rejestrowane,
mamy mo¿liwoœæ natychmiastowej
reakcji w przypadku osób obcych na
terenie szko³y i generalnie stan bez-
pieczeñstwa zdecydowanie siê po-
prawi³.
Zamontowanych tu 12 kamer, to jak
siê okazuje, iloœæ dostateczna, ale
do pe³nego obrazu monitorowanego
terenu przyda³oby siê jeszcze kilka. 
Wszystkie chojnowskie szko³y s¹
ju¿ zatem wyposa¿one w urz¹dze-
nia monitoruj¹ce, które z pewnoœci¹
zapewniaj¹ bezpieczeñstwo ucz-
niom, a tak¿e spokój ich rodzicom.

Kto przygarnie?
To ci¹g dalszy opowieœci o sympa-
tycznym, bezdomnym piesku. Kilka
tygodni temu, na proœbê dzia³ko-
wiczów, pisaliœmy o czworonogu
b³¹kaj¹cym siê w okolicach ogród-
ków dzia³kowych przy ul. Kra-
szewskiego. Suczka ma tymczaso-

wego opiekuna, ale nie mo¿e zostaæ
z nim na sta³e. Poszukujemy zatem
ciep³ego, przyjaznego domu zapew-
niaj¹c, ¿e Psotka potrafi siê odwdziê-
czyæ. Wra¿liwego zainteresowane-
go prosimy o kontakt z redakcj¹
pod numerem tel. (076) 818-66-84.

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 nume-
rem (076) 818-82-85 lub 818-86-77. 
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego 

na w³asnoœci Skarbu Pañstwa do dnia 05-12-2089 r.,
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 2 

miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 53
o pow. 4693 m2, wraz ze sprzeda¿¹ budynku 

magazynowego  o pow. u¿ytkowej 3673,50 m2, wpisanej
w ksiêdze wieczystej Nr 36684.

Cena wywo³awcza - 500.000,00 z³.
Wadium - 100.000,00 z³.
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziem-
nej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie
sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿-
liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabu-
dow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojno-
wa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny przemys³owe i sk³ado-
we. Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest dwoma umowami dzier¿awny-
mi, zawartymi na czas oznaczony do dnia 30-06-2008 r.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 marca 2008 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy
1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹
posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y

wp³aciæ do dnia 10 marca 2008r. na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia, 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¿ 5.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000
0001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19  najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nie-
nia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 3-14 marca 2008 r.
w godz. 10.00 do 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale Gos-
podarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- styczeñ - luty - marzec -

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452 10.02.08, 16.03.08,
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301 17.02.08,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 24.02.08,
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 27.01.08, 02.03.08
5. Apteka ,,Stokrotka”: 03.02.08, 09.03.08,
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Plany inwestycyjne BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej 4 budynkami: 

administracyjno-produkcyjnym o pow. u¿ytk. 1979,30 m2,
2 halami warsztatowymi o pow. u¿ytk. 235,50 m2 i 313,20 m2

i magazynem o pow. 341,20 m2, po³o¿onej 
przy ul. Koœciuszki 26 w Chojnowie (teren by³ego

"Hosmetu"), oznaczonej numerem geodezyjnym 64/15 
o pow. 3514 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14656.

Cena wywo³awcza - 592.000,00 z³.
Wadium - 110.000,00 z³.

Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziem-
nej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci
uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia
dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹
inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci 
w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela
sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœæ ujêta jest jako us³ugi z preferencj¹ dla us³ug
komercyjnych.W czêœci przyleg³ej do ul. Koœciuszki dopuszcza
siê mo¿liwoœæ adaptacji obiektów dla funkcji mieszkaniowej.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 6 umowami najmu zawartymi
na czas nieoznaczony z 1.miesiêcznym okresem wypowie-
dzenia. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 marca 2008 r. o godz. 12.30
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, 
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœci-
wego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³a-
ciæ do dnia 10 marca 2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19. 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 zosta-
nie 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 prze-
targu, 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¿ 6.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 1386440000000
1490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19  najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podatku VAT na
podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium.Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 3-14 marca 2008 r.
w godz. 1000 do 1400. Klucze dostêpne s¹ w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu -
pok. nr 12.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Czego zatem mo¿emy spo-
dziewaæ siê w najbli¿szych
miesi¹cach? Z tym pytaniem
zwróciliœmy siê do burmistrza
Jana Serkiesa.

Burmistrz - Pierwsze miesi¹-
ce roku, to najczêœciej czas przy-
gotowywania dokumentacji
projektowych i przetargowych.
Ju¿ wkrótce mieszkañcy zaob-
serwuj¹ wiele zmian i rozpo-
czêcie kolejnych inwestycji 
w naszym mieœcie. Do naj-
wa¿niejszych z nich z pew-
noœci¹ nale¿y budowa miêdzy-
szkolnego basenu przy Szkole
Podstawowej nr 4, na który
czeka wiêkszoœæ chojnowian.
Bêdzie to pierwszy etap, który
przewiduje wykonanie stanu
surowego.

Istotn¹ inwestycj¹ bêdzie
tak¿e rewitalizacja obszaru
œródmiejskiego. Pod t¹ nieco
tajemnicz¹ formu³¹ kryj¹ siê
zabiegi, które maj¹ dopro-
wadziæ do poprawy funkcjo-
nalnoœci i estetyki centrum
miasta. To zadanie polegaæ
bêdzie m.in. na przebudowie
sieci wodnokanalizacyjnych,
przebudowie ulic i chodni-
ków oraz oœwietlenia ulicznego. 

G.Ch. - W Chojnowie ma
powstaæ Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji.
Burmistrz – Siedzib¹ tej insty-
tucji bêdzie Dom Schrama zna-
ny pod nazw¹ Dom Chemika.

Obecnie trwaj¹ procedury pro-
jektowe wyznaczaj¹ce zakres
prac remontowych. Ma tu
m.in. funkcjonowaæ niewielka
sala imprez, sala balowa, bêd¹
pokoje do wynajêcia i sala
bilardowa.

G.Ch. – Jakie zadania
przewiduje siê w sferze infra-
struktury miejskiej?
Burmistrz – Podobnie jak 
w latach ubieg³ych prace
inwestycyjne prowadzone
bêd¹ tak¿e na miejskich dro-
gach i ci¹gach pieszych.
Zaplanowana jest np. budowa
ul. £u¿yckiej, Rzemieœlniczej,
Jana Matejki i budowa sieci
wodno-kanalizacyjnych m.in.
w rejonie ulicy Asnyka.
W miejskim bud¿ecie s¹ tak¿e
œrodki finansowe na remonty
komunalnej substancji miesz-
kaniowej. Bêd¹ to naprawy
dachów, elewacji, wymiana
okien i inne konieczne napra-
wy, które s¹ kontynuacj¹ dotych-
czasowych prac. Podejmiemy
równie¿ zadania zmierzaj¹ce
do uzyskania oszczêdnoœci
energetycznych w jednostkach
podleg³ych.
Praca samorz¹du w 2008 roku
bêdzie skierowana na poprawê
warunków ¿ycia mieszkañców
i zwiêkszenie atrakcyjnoœci
Chojnowa dla turystów i inwe-
storów. S¹dzê, ¿e przyczyni¹ siê
do tego zarówno inwestycje jak 
i organizacja imprez sporto-
wych i kulturalnych.

Na jednym z ostatnich posiedzeñ rady
zatwierdzono miejski bud¿et na 2008r.,
w którym wielkoœæ œrodków finanso-
wych na inwestycje jest zdecydowanie
wiêksza od œrodków planowanych w latach
poprzednich, a w porównaniu do roku
ubieg³ego wzros³a o ponad 100%.
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J
eszcze kilka dni temu konto Fundacji
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
po XVI finale opiewa³o na oko³o 30 mln z³.

Ta kwota bêdzie ros³a przez najbli¿sze tygodnie.
W imponuj¹cej puli czêœæ œrodków pochodzi
od mieszkañców naszego miasta. W tym roku
do³o¿yliœmy 14.057,22 z³. Suma w skali kraju
mo¿e niewielka, ale jak na Chojnów niebaga-
telna. Cenna tym bardziej, ¿e œwiadczy o naszej
¿yczliwoœci dla akcji, zrozumieniu potrzeb 
i dowodzi wspania³ych chojnowskich serc i tego,
¿e potrafimy siê jednoczyæ w sytuacjach, gdy
gramy w dobrej sprawie!
- Kilka lat temu, na stronie WOŒP natrafi³em
na ciekawe statystyki – mówi wieloletni szef
chojnowskiego sztabu Sebastian Kierzkowski
– Wed³ug nich, w tym okresie byliœmy trzeci¹
miejscowoœci¹ na Dolnym Œl¹sku pod wzglêdem
wysokoœci zebranych pieniêdzy, w przeliczeniu
na jednego mieszkañca. To bardzo wymowne
i œwiadcz¹ce o tym, ¿e wielkoœæ sumy jest
wzglêdna.

Z³otówki wrzucane do orkiestrowych puszek,
to nie jedyny akcent solidarnoœci z akcj¹. Po-
dziêkowania nale¿¹ siê tak¿e organizatorom,
dzieciom i m³odzie¿y kwestuj¹cym przez kilka
godzin na ulicach miasta i gminy Chojnów
oraz lokalnym artystom, którzy na scenie MDK
przygotowali koncert wype³niony tañcem 
i œpiewem.
Liczna publika zgromadzona tego dnia w sali
kinowej oklaskiwa³a zespó³ Brooklyn z Gimna-
zjum nr 2 i Karambol z Miejskiego Domu
Kultury. W bogatym repertuarze wyst¹pili
dobrze rokuj¹cy m³odzi wokaliœci – Mariola
Malik, Justyna Serkies i Mariusz Jureczko,
zaprezentowa³y siê te¿ chojnowskie teamy
muzyczne – Awans Plus, Polish Fiction, Haward
i debiutuj¹cy zespó³ „Baw siê razem z nami”.
Artystyczne wystêpy przerywa³y licytacje,
podczas których licytowano przedmioty przeka-
zane przez Jurka Owsiaka i lokalnych przed-
siêbiorców. Jedn¹ z cenniejszych pozycji by³a
pi³ka no¿na ufundowana przez burmistrza
Chojnowa z podpisami pi³karzy Zag³êbia
Miedziowego. Po „zaciêtej walce” trafi³a do
r¹k pana Józefa Antosa, który tego dnia by³
liderem orkiestrowej licytacji - naby³ kilka
przedmiotów przekazuj¹c jednoczeœnie w ten
sposób kilkaset cennych z³otówek.
- Uwa¿am, ¿e to nasz obowi¹zek – powiedzia³
w rozmowie z naszym redaktorem pan Józef.
- Przynajmniej raz w roku powinniœmy wesprzeæ
szczytny cel, a WOŒP, bez w¹tpienia jest fenome-
nem, który popieram i chêtnie siê w³¹czam. To
przecie¿ nie tylko pomoc chorym dzieciom, ale
tak¿e wskazówka dla m³odych ludzi jak¹ postawê
nale¿y zachowaæ w podobnych sytuacjach.
Na chojnowskich ulicach dominowa³ natomiast
nieoceniony dh Pawe³ Wróbel, który od wielu
lat, jako kwestuj¹cy wolontariusz, dostarcza
do sztabu najbogatsze puszki. W tym roku on
sam zebra³ blisko 1700 z³.

- Spêdzam na mieœcie kilkanaœcie godzin –
wyjaœnia druh Pawe³ - st¹d pewnie takie wyniki.
Poza tym, wielu mieszkañców Chojnowa mnie
zna, zatem i ufa, a ponadto potrafiê byæ,
mówi¹c kolokwialnie, namolny i przekonuj¹cy…

Kwota zebrana w tym roku jest o blisko 1300 z³
wiêksza ni¿ w roku ubieg³ym. Tysi¹ce drob-
niaków z 78 puszek liczono rêcznie w sztabie
g³ównym w kawiarence MDK. Ochotnikom,
po kilku godzinach miedziaki dwoi³y siê ju¿ 
i troi³y w oczach, dzielnie jednak trwali na
stanowiskach segreguj¹c i zliczaj¹c monety.
O wy¿szoœci techniki nad manufaktur¹ przeko-
nano siê w momencie, kiedy zsumowane ju¿
pieni¹¿ki, przeliczyli maszyn¹ pracownicy
Banku Spó³dzielczego. Kwota okaza³a siê 
o ca³e 100 z³ wiêksza.

XVI Fina³ ju¿ za nami. Podobnie jak w latach
poprzednich, w naszym mieœcie nie dosz³o do
incydentów z naruszeniem prawa. Nad bez-
pieczeñstwem czuwali nie tylko chojnowscy
policjanci, ale i wynajêta agencja ochrony. 
S¹dz¹c po rosn¹cej ka¿dego roku kwocie, nasze
serca kochaj¹ rytmy „owsiakowej orkiestry” 
i wbrew ró¿nym insynuacjom chcemy nieœæ
pomoc dzieciom – w tym roku tym ze schorzenia-
mi laryngologicznymi. eg

Organizator – Miejski Dom Kultury dziêkuje
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê
w tegoroczne orkiestrowe granie: Mieszkañcom
miasta i gminy Chojnów, artystom graj¹cym pod-
czas WOŒP, harcerzom, oraz darczyñcom, którymi
w tym roku byli Burmistrz Miasta Chojnowa-Jan
Serkies, Drukarnia Unifot w Chojnowie-Andrzej
Bobik, Sklep Smyk w Chojnowie-Ma³gorzata
Darmoros, Sklep sportowo-turystyczny w Choj-
nowie-Rudziak Jan i Zenon, Sklep Papierniczy 
w Chojnowie-W&J Macowicz, Sklep Radiola 
w Chojnowie-Stanis³awa Szulakowska, Sklep
Odzie¿owy w Chojnowie-Bogdan Wiêcek, Pani
Izabela Wis³oka, Bar Popularny.

 Szczere serca  Szczere serca 
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Dzi-Wnu - ten tytu³, wtajemniczonych ju¿
nie dziwi. Impreza z okazji Dnia Babci 
i Dziadka czyli DZIadkom-WNUki wpisa³a siê
w kalendarz miejskich imprez i œci¹ga do
Miejskiego Domu Kultury t³umy.
Nie inaczej by³o 20 stycznia, kiedy MDK
zapowiedzia³ IV edycjê przedstawienia przy-
gotowanego przez najm³odsze wnuki dla ich
dziadków. Chojnowskie przedszkolaki, pod
okiem swoich opiekunów, daj¹ na scenie show,
które wyciska z oczu potok ³ez. Maluchy tañ-
cz¹ce, œpiewaj¹ce, recytuj¹ce, to dla ka¿dej babci
i dla ka¿dego dziadka obrazek najczulszy,
najpiêkniejszy i trudno sobie wyobraziæ trafniej-
szy prezent dla seniora ni¿ wystêp na scenie
ukochanej wnusi czy wnuczka.
Zanim „dziadkowie” zasiedli w fotelach, w holu
wita³a ich wystawa prac plastycznych. Wœród
licznych portretów namalowanych r¹czkami
wnucz¹t, nie³atwo by³o odnaleŸæ w³asne podo-
bizny i tu z pewnoœci¹ zdaæ siê nale¿a³o na
podpowiedŸ serca.

Maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przed-
szkola Miejskiego nr 3, zachwyci³y publicz-
noœæ. Gromkie brawa, wybuchy œmiechu i ³zy
wzruszenia towarzyszy³y godzinnemu spek-
taklowi jaki dzieci przygotowa³y wspólnie 
z opiekunkami.
Z recytowanych wierszy i tekstów piosenek
przebija³a mi³oœæ i wdziêcznoœæ dla seniorów,
a dzieciêce serduszka emanowa³y radoœci¹ 
i dum¹. Przedszkolaki rozczula³y spontanicznoœ-
ci¹, ogromnym zaanga¿owaniem i dzieciêcym

urokiem. To nale¿a³o zatrzymaæ w kadrze,
st¹d pod scen¹ t³umy reporterów b³yskaj¹cych
fleszami i nawo³uj¹cych swoje pociechy,
¿eby spojrza³y w stronê obiektywu. 
W tej atmosferze z pewnoœci¹ trudne zadanie
mia³a Monika Gruszczyñska, artystka operet-
kowa z Wroc³awia, która da³a koncert znanych
szlagierów sprzed lat. Nie³atwo bowiem by³o
przebiæ siê artystycznie przez pokaz talentów
najukochañszych wokalistów, nawet jeœli siê
posiada wspania³y g³os i bywa³o siê na deskach
wielkich scen.

eg

Artystyczny  dar
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„…W bucikach ze srebra, w bucikach ze z³ota,
w szumi¹cych sukienkach jak w lekkich ob³okach,
tañczymy weso³o raz tam, raz tu –
na balu têczowym, na balu ze snu…”
Têczowo i kolorowo, jak w wierszu, wygl¹da³a
w tym roku zabawa karnawa³owa w naszym
przedszkolu. To jeden z najprzyjemniejszych
momentów w ¿yciu ka¿dego przedszkolaka.
Od wielu lat to bardzo wa¿ne i wyczekiwane
przez nasze dzieci wydarzenie, które skupia
wokó³ siebie wszystkich wychowanków,
rodziców i pracowników przedszkola. W tym
roku zaplanowaliœmy tê uroczystoœæ na 15
stycznia. Kolorowy wystrój sal wprowadzi³
uczestników zabawy w radosny nastrój, oraz
inspirowa³ ich do wspólnej zabawy. Tego dnia
nie by³o dzieci w naszym przedszkolu. Poja-
wi³y siê natomiast ksiê¿niczki, wró¿ki, piraci,
rycerze, królowie, Indianie i Indianki, super-
meni i wiele innych bajkowych postaci. Nie-
którzy z uczestników zabawy wcielili siê 
w postacie zwierz¹tek. By³a myszka, tygry-
sek, miœ, smok oraz motyl, biedronka 
i pszczó³ki. Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³o dzie-
ciom pojawienie siê clownów Rico i Rupherta,
którzy w tym roku wcielili siê w postacie
ba³wanka i pomocnika œw. Miko³aja. Wszystkie
przedszkolaki ogromnie podekscytowane nie

mog³y doczekaæ siê rozpoczêcia zabawy.
Kiedy w koñcu pojawi³y siê pierwsze rytmy
weso³ej muzyki wszystkie bajkowe postacie z
wielk¹ ochot¹ rozpoczê³y pl¹sy i tañce. Nad
wszystkim czuwali i zapraszali do wspólnej
zabawy clowni, którzy m.in. zorganizowali
weso³y poci¹g, korowody, kó³eczka oraz
liczne konkursy, w których wszyscy chcieli
braæ udzia³. Jednym z najciekawszych by³
konkurs na najoryginalniejsze przebranie. 
W tej konkurencji wygrali wszyscy, ponie-
wa¿ stroje by³y przepiêkne. Rodzice wykazali
siê niezwyk³¹ pomys³owoœci¹ i pracowitoœci¹

w ich przygotowaniu. Bal by³ wspania³y, 
a wra¿enia niezapomniane, o czym œwiadczy³y
zadowolone i uœmiechniête buzie dzieci i ich
rodziców. Po skoñczonej zabawie szczêœliwe
i zadowolone przedszkolaki z pomalowanymi
w³osami opuszcza³y salê œciskaj¹c w rêkach
prezenty od clownów w postaci czapeczek,
okularów, tr¹bek i wielu s³odyczy. Szkoda, ¿e
nastêpny bal jest dopiero za rok, ale warto
bêdzie czekaæ, bo w ”jedynce” niebywale
dzieci bawi¹ siê wspaniale!

Piêædziesi¹t lat zwi¹zku tylko
wzmocni³o ich uczucia. S¹
szczêœliwi, radoœni i kochaj¹
siê jak wtedy gdy…

Poznali siê w zak³adzie pracy – w Dolzame-
cie. Majster przeniós³ m³odziutk¹ Zofiê na
maszynê w hali, gdzie pracowa³ Henryk. 
On natychmiast zwróci³ na ni¹ uwagê, ona
widzia³a w nim jednego z wielu pracowników.
Kiedy w maszynie zerwa³ siê pasek, Henio
natychmiast znalaz³ siê przy Zosi i zaofer-
owa³ pomoc – to by³o ich pierwsze bliskie
spotkanie. 
Wkrótce los sprawi³, ¿e Zofia przekona³a siê,
¿e ów m³odzieniec jest nie tylko zrêcznym
mechanikiem.
Od chwili poznania zakochany ch³opak, ka¿-
dego ranka przechodzi³ obok domu ukochanej
z nadziej¹ kolejnego spotkania. Pewnego dnia
poczu³ woñ gazu ulatniaj¹cego siê z ma³ego
lufcika jej okna. Bez namys³u wszed³ do miesz-
kania i upewni³ siê, ¿e jego luba jest w œmiertel-
nym niebezpieczeñstwie – gaz ulatywa³ 
z uszkodzonej kuchenki, a nieœwiadoma Zosia
spa³a nieopodal. Rycerski Henryk zabezpieczy³
urz¹dzenie, otworzy³ okna, a oszo³omion¹
bia³og³owê natychmiast zabra³ do lekarza.
By³o oczywiste, ¿e odwa¿ny, opiekuñczy i wra¿-
liwy Henryk zas³u¿y³ na rêkê piêknej Zofii.

Ta historia jak bajka o Kopciuszku, Królewnie
Œnie¿ce, czy Piêknej i Bestii zakoñczy³a siê
happy end’em – bohaterowie stanêli na œlub-
nym kobiercu. 
Pó³ wieku póŸniej, kolejny raz, patrz¹c sobie
w oczy, wyrazili podziêkowanie za mi³oœæ,
opiekê i wsparcie.
19 stycznia Pañstwo Zofia i Henryk Bieliñscy
zostali uhonorowani Z³otym Medalem za d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie, który w imieniu
prezydenta RP wrêczy³ jubilatom burmistrz
Jan Serkies. 
- Symbolem Waszej jednoœci jest obr¹czka
œlubna, któr¹ przed 50 laty w³o¿yliœcie sobie na
d³onie. Jest ona ze szlachetnego kruszcu i nie
ma ani pocz¹tku, ani koñca, tak jak Wasze
¿ycie dostojne i trwa³e - powiedzia³a Leokadia
Szkolnik, kierownik USC sk³adaj¹c jedno-
czeœnie jubilatom serdeczne gratulacje i ¿y-
czenia kolejnych jubileuszy. 

Piêædziesi¹t lat ma³¿eñstwa by³o, jak mówi¹,
najwspanialszym okresem w ich ¿yciu. Scala³a
ich troska, najpierw o siebie, potem o dwójkê
dzieci, optymizm i œwiadomoœæ nieustaj¹cej
mi³oœci…
Zapytani o receptê na tak wspania³e, d³ugotr-
wa³e po¿ycie, zgodnie odpowiadaj¹ - szacunek,
radoœæ i wiara w przychylnoœæ Boga. eg
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim nr 1?

Zabawa karnawa³owa
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We wrzeœniu ubieg³ego roku, Polska Fundacja im. Roberta Schumana
og³osi³a konkurs na najciekawsz¹ inicjatywê spo³eczn¹ zrealizowan¹
przez samorz¹d szkolny, w myœl has³a „Aktywny obywatel”. Do
siedziby organizacji pozarz¹dowej sp³ynê³o 45 sprawozdañ z terenu
ca³ej Polski. Po obradach jury rozstrzygniêto konkurs i przyznano
pierwsze miejsca w kategorii szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Z racji tego, ¿e kilka inicjatyw reprezentowa³o bardzo wyrów-
nany poziom cz³onkowie jury zdecydowali przyznaæ tak¿e po 
2 wyró¿nienia. Jedno z nich przypad³o samorz¹dowi Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie za inicjatywê: „Starsi czytaj¹
m³odszym”, w której uczniowie prezentowali swym m³odszym kole-
gom z przedszkoli krótkie inscenizacje, zachêcaj¹c ich w ten sposób
do wspólnej nauki poprzez zabawê.
18 stycznia 2008 r. delegacja szko³y: dyrektor – Andrzej Urban,
opiekunka Samorz¹du Uczniowskiego – Ma³gorzata Potacza³a, uczest-
nicy projektu: Marta Bielecka z IIIb i Maja Grzeœkowiak z IIId odebra³a
w Warszawie, z r¹k Dyrektora Generalnego – pana Rafa³a Dymka -
nagrody rzeczowe: aparat cyfrowy i drukarkê. Podczas uroczystoœci
gimnazjalistki mia³y okazjê opowiedzieæ o przebiegu projektu, pochwaliæ
siê swymi dokonaniami i podzieliæ wra¿eniami z pracy z dzieæmi. 

- Udzia³ w tym projekcie przyniós³ nam wiele satysfakcji – mówi
Maja. - Spotkania z maluchami nie tylko dla nich by³y wspania³¹
zabaw¹. Wspólnie z kole¿ankami i kolegami ju¿ podczas „burzy
mózgów”, debatuj¹c nad form¹ naszego programu uczyliœmy siê
wspó³dzia³ania, organizacji pracy, maj¹c jednoczeœnie na wzglêdzie
edukacyjn¹ formê naszego przekazu. Podjêliœmy siê akcji pn. „Starsi

czytaj¹ m³odszym”, ale nie ograniczaliœmy siê tylko do czytania tek-
stów. Uczyliœmy naszych m³odszych kolegów piosenek, zabawnych
wierszy, proponowaliœmy ró¿nego typu gry i zabawy. Dziêki wczeœniej
przeprowadzonej sondzie wœród przedszkolaków wiedzieliœmy jakich
bohaterów bajek lubi¹ najbardziej i tacy te¿ przychodzili do nich podczas
spotkañ. Zadbaliœmy bowiem, aby ka¿de z nas by³o jedn¹ z ulubionych
postaci maluchów, co niew¹tpliwie podnosi³o atrakcyjnoœæ naszych
wizyt. A dowody na trafnoœci naszych pomys³ów odbieraliœmy za
ka¿dym razem, kiedy przekraczaliœmy progi chojnowskich przedszkoli.

Tak wielkie wyró¿nienie ucieszy³o gimnazjalistów i sprawi³o, ¿e z now¹
energi¹ przyst¹pili do realizacji nowych projektów! 

Aktywnoœæ nagrodzona

Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki poœwiêcone by³o prozie Stefana
Chwina, a dok³adniej jego ostatnio wydanej
„Dolinie Radoœci”.
Powieœæ tê mo¿na czytaæ na dwa sposoby
– jako powieœæ przygodow¹ z elementami
fantastyki lub jako rozprawê moralno-filo-
zoficzn¹. Akcja ksi¹¿ki obejmuje znaczn¹
czêœæ XX wieku. G³ównego bohatera,

Eryka Stamelmanna, poznajemy jako utalentowanego charakteryza-
tora, którego niezwyk³e losy przykuwaj¹ nasz¹ uwagê ju¿ od pier-
wszej przeczytanej strony. ¯ycie tego „dziecka z kamienia” przyby-
waj¹cego z kosmosu, jest tylko pretekstem do postawienia sobie
pytania o to¿samoœæ cz³owieka XX wieku. O jego próbê ucieczki od
w³asnego „ja” w maskê i pozory, o terrorze piêknoœci i z³udnych
marzeniach o nieœmiertelnoœci.
Powieœæ Chwina nie nale¿y do naj³atwiejszych , ale ka¿dy kto po ni¹
siêgnie bêdzie z pewnoœci¹ zachwycony mistrzowskim piórem autora. 
Nastêpne spotkanie DKK odbêdzie siê 26 lutego, a rozmawiaæ
bêdziemy nadal o polskiej prozie wspó³czesnej – ksi¹¿ce Zbigniewa
Mentzla „Wszystkie jêzyki œwiata”, która by³a nominowana do
Nagrody Literackiej Nike 2006.

Anna Kopyra 
moderator DKK przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie

Kamienne  dziecko
Jeszcze nie przebrzmia³y melodie
balu andrzejkowego, a ju¿, po kilku
tygodniach, Zwi¹zek Emerytów
Rencistów i Inwalidów zorgani-
zowa³ kolejn¹ potañcówkê. Na
tzw. „op³atku” bawi³o siê 5 stycz-
nia 160 osób. Do tañca przygry-
wa³ zespó³ rodzinny Pañstwa
Laszkiewiczów. 
Goœci przywita³ przewodnicz¹cy
zwi¹zku Jan Paryœ, a krótk¹ mod-
litwê przed dzieleniem siê op³at-
kiem odmówi³ ks. Krzysztof. Za-
nim parkiet zape³ni³ siê tancerza-
mi, uczestnicy podzielili siê
op³atkiem, z³o¿yli sobie ¿yczenia
i zaœpiewali wspólnie kilka kolêd.
Noworoczne ¿yczenia w imieniu
w³adz miasta, mieszkañcom
z³o¿y³ tak¿e burmistrz. Potem ju¿
orkiestra da³a znak do zabawy.

Wydaje siê, ¿e dla cz³onków zwi¹z-
ku organizacja balu, nawet dla
160 osób, to sprawa prosta. Nie-
wiele czasu potrzebuj¹ na przy-
gotowanie tak du¿ej imprezy.
Trening czyni mistrza, jak mówi¹,
a zwi¹zkowcy sami ju¿ nie
potrafi¹ policzyæ ile podobnych
imprez organizowali.
Prawdopodobnie, to jedna z ostat-
nich tego typu zabaw w tym
miejscu. Za kilka miesiêcy Dom
Schrama przejdzie gruntowny
remont. Jak d³ugo potrwa? Trud-
no powiedzieæ, z pewnoœci¹ jed-
nak bêdzie wy³¹czony z dzia³al-
noœci przez kilka miesiêcy. Na
kolejne „balety” przyjdzie nam
zatem trochê poczekaæ…

eg

Taneczny op³atek
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Dziury w jezdni, z³oszcz¹, ale dawno
ju¿ przesta³y dziwiæ. Przesta³y do
tego stopnia, ¿e czêsto nawet ich nie
zauwa¿amy. Czujnoœci¹ i bystroœci¹
umys³u wykaza³ siê jednak pan
Wiktor Teresiak, który id¹c ulic¹
Grottgera zwróci³ uwagê na wg³êbie-
nie w jezdni. Nierównoœæ (której nie
by³o tu poprzedniego dnia) by³a na

tyle intryguj¹ca, ¿e mê¿czyzna pod-
szed³ bli¿ej. Mimo zapadaj¹cego
zmroku nie trudno by³o z tego miejs-
ca zobaczyæ, ¿e owa dziura, to po-
tê¿ne zapadlisko gro¿¹ce powa¿nym
niebezpieczeñstwem tak dla pieszych
jak i dla kierowców. 
- Jak wielkich rozmiarów jest dziura
przekona³em siê, kiedy ktoœ powie-
dzia³, ¿e do œrodka wpad³ pies.
Próbuj¹c odnaleŸæ go po omacku
w³o¿y³em ca³¹ rêkê w ciemn¹ czeluœæ
i z trudem uda³o mi siê wyj¹æ czwo-
ronoga. 
Nie o tym jednak szlachetnym
czynie chcemy pisaæ. Pan Wiktor
bowiem uratowa³ nie tylko pieska,
ale z pewnoœci¹ zapobieg³ powa¿niej-
szym zdarzeniom. 
Szybko poinformowa³ o zagro¿eniu
odpowiednie s³u¿by, a do czasu
przybycia pracowników trwa³ przy
zapadlisku ostrzegaj¹c kierowców 
i przechodniów.
- Trochê œmia³em siê sam z siebie –
ja kieruj¹cy ruchem - brakowa³o mi
tylko lizaka i gwizdka, ale sprawa
by³a naprawdê powa¿na, a konsek-
wencje nieuwagi  mog³yby skoñczyæ
siê tragicznie.
Postawa godna wzorowego obywa-
tela i choæ sformu³owanie byæ mo¿e
kojarzy siê z minionymi czasami, 
z pewnoœci¹ jest ze wszech miar 
pozytywne.

eg

WWzzoorroowwyy
oobbyywwaatteell Kartonowy    gród

Jerzego Sobczaka znaj¹ w Chojnowie wszyscy,
którzy kilka lat temu œledzili zmagania kolarzy
w biciu rekordu jazdy non-stop i ci, którzy
paraj¹ siê modelarstwem. To dwie najwiêksze
pasje pana Jurka, a przez najbli¿sze miesi¹ce
modelarstwo bêdzie mu wype³nia³o ka¿d¹ woln¹
chwilê. Chojnowiani podj¹³ siê bowiem odtwo-
rzenia osiemnastowiecznego grodu na karto-
nowej makiecie.
- Pomys³ wyszed³ od dyrektora muzeum – Jerzego
Janusa – wyjaœnia J. Sobczak. – Zaproponowa³,
abym wspólnie z kolegami modelarzami zbu-
dowa³ now¹ makietê, bo obecna ma ju¿ blisko

30 lat, jest ma³o efektowna i nie oddaje wiernie
miasta z tamtego okresu. By³em bardzo zaintere-
sowany, ale kiedy okaza³o siê, ¿e moi znajomi
zdecydowanie mniej, uzna³em, ¿e sam nie
podo³am.
Wtedy w sukurs przyszli synowie t³umacz¹c, ¿e
z pewnoœci¹ da radê, ¿e to wiekopomne dzie³o,
¿e pozostawi po sobie œlad… itp.
- Kiedy wyobrazi³em sobie jak mój, dziœ roczny,
wnusio, za kilka lat ze swoj¹ klas¹, na wycieczce
w muzeum, z dum¹ wskazuje makietê mówi¹c „to
zrobi³ mój dziadek” nie mia³em ju¿ w¹tpliwoœci.
Niewielu z nas zdaje sobie sprawê jak du¿o pracy
wymaga stworzenie takiego dzie³a. Pomijaj¹c
fakt, ¿e przed panem Jurkiem kilkaset obiektów
do zbudowania, to najpierw trzeba, opieraj¹c siê
na licznych przekazach, poznaæ historiê ówczes-
nego miasta, zapoznaæ siê ze szkicami i planami,
ustaliæ skalê budynków, zrobiæ projekty. Tu
nieocenion¹ pomoc¹ jest naturalnie J. Janus,
którego wiedza i znajomoœæ tematu wprawi³a 
w podziw modelarza.
- Niezaprzeczalnym atutem tego przedsiêwziêcia
jest poznawanie historii naszego miasta – mówi
J. Sobczak. – I to nie tylko tej ksi¹¿kowej, suchej,
datowanej, ale tak¿e tej „od kuchni”, niesamowitej,
tajemniczej i metafizycznej.

Prace nad makiet¹ ju¿ trwaj¹. Pierwszy powsta³
koœció³ œw. Piotra i Paw³a, który jak twierdzi p.
Jurek jest najtrudniejszym obiektem. 
Na wie¿y, na tarczy zegara bystre oko odczyta
godzinê 4.30. To nieprzypadkowa godzina –
godzina urodzin wnuka pana Jurka.
Gotowa jest te¿ Baszta Tkaczy, Ratusz i kilka-
naœcie kamieniczek.
Ambicj¹ twórcy jest ukoñczenie jej na Dni Choj-
nowa czyli pod koniec maja, ale sam pan Jurek
ma w¹tpliwoœci czy ten plan siê powiedzie.
Póki co z przyjemnoœci¹ skleja kolejne obiekty,
czuj¹c jednoczeœnie na sobie ciê¿ar odpowie-
dzialnoœci.

-Kiedy skoñczê, opracowane szablony chcia³bym
przekazaæ m³odszym, w formie wycinanek do
sklejania. Modelarstwo wraca do ³ask i mam
nadzieje, ¿e uczniowie naszych szkó³ zainteresuj¹
siê t¹ form¹ spêdzania wolnego czasu, po³¹czo-
n¹ z historyczn¹ edukacj¹.

Tworzenie makiety bêdzie mia³o swoje konsek-
wencje w wirtualnej przestrzeni. Syn pana Jurka,
Andrzej ju¿ pracuje nad makiet¹ komputerow¹.
W tym przekazie bêdzie nie tylko mo¿na obejrzeæ
sobie Chojnów sprzed kilkuset lat, ale i pospa-
cerowaæ jego uliczkami. 

eg

Decyzja o podjêciu siê tak powa¿nego zadania nie by³a ³atwa.

Przekonali go synowie, a w³aœciwie dwunastomiesiêczny wnuk…
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Nie da siê ukryæ, mamy zdolnych i ambitnych choj-
nowian. Przyk³ady? Bogus³aw Bidziñski – solista
operowy, Tomasz Susmêd - ceniony muzyk czy aktor
Krzysztof Og³oza. Kolejny nasz cz³owiek, o którym
mo¿na powiedzieæ, ¿e „wyp³yn¹³” to Mi³osz Ko³odziej –
niezale¿ny publicysta, zajmuj¹cy siê m.in. sprawami
oko³omuzycznymi, dobry znajomy legendarnej grupy
Chumbawamba.
Byæ mo¿e ju¿ wkrótce zespó³ ten zagra w naszych oko-
licach. Póki co zapraszamy do lektury fragmentów
materia³u jaki opracowa³ Mi³osz dotycz¹cego tej for-
macji – warto, wybieraj¹c siê na koncert, poznaæ ich
z innej, ni¿ muzyczna, strony.

Chumbawamba, która w przysz³ym roku bêdzie œwiê-
towaæ 26 lat dzia³alnoœci scenicznej sta³a siê ikon¹
punk rocka i pozostawi³a trwa³y œlad w muzyce pop.
Sprzedali miliony p³yt i byli na szczytach list przebojów.
Wielki sukces nie wykrzywi³ im krêgos³upów i nie
„wypra³” mózgów. Maj¹ dystans do siebie i swoich
dokonañ. Nigdy nie wyparli siê tego co myœl¹ i nigdy
nie zapomnieli po której s¹ stronie. Pokazali œwiatu,
¿e punk rock mo¿e mieæ oblicze akustyczne i a cap-
pella. Nagrywaj¹ kolejn¹ p³ytê i na pewno nie powie-
dzieli jeszcze ostatniego s³owa. 

Mi³osz: Czy s¹ jakieœ granice, które przekraczaj¹c
zespó³ z niezale¿nego staje siê komercyjny? Jak to
wygl¹da z punktu widzenia grupy, która osi¹gnê-
³a œwiatowy rozg³os i zdobywa³a listy przebojów
na ca³ym œwiecie?

Jude: Ro¿ni ludzie maj¹ na to ró¿ny punkt widzenia.
Jedni powiedz¹, ¿e jeœli sprzedajesz kasetê przy okazji
swojego koncertu automatycznie stajesz siê komer-
cyjny. Drudzy z kolei twierdz¹, ¿e równoznaczne 
z utrat¹ niezale¿noœci jest podpisanie kontraktu z wielk¹
wytwórni¹ p³ytow¹, czy granie koncertów na wielkich
festiwalach. Tak czy inaczej wielu ludzi ma na ten
temat ró¿ne opinie. Decyduj¹c siê na bycie w zespole
od pocz¹tku masz do czynienia z aspektem komer-
cyjnym, bo sam stajesz siê stron¹ w transakcji.

Chcia³bym ¿ebyœmy rozwinêli w¹tek utworu „Pass It
Along”, prawa do którego sprzedaliœcie koncer-
nowi General Motors. Pieni¹dze trafi³y do organi-
zacji, które zwalczaj¹ politykê wielkich kon-
cernów, takich jak GM. 

Jude: To œwietna sprawa zrobiæ czasami coœ napraw-
dê twórczego. Dostajesz propozycjê od Gerneral
Motors- przyjmujesz j¹, ale pieni¹dze przekazujesz
organiazcjom, które patrz¹ na rêce wielkim koncer-
nom takim jak GM. Na pewno szefowie GM nie byli
zachwyceni naszym ruchem, ale nam z kolei nie uda³o
siê obaliæ General Motors.

Wasze teksty ca³y czas poruszaj¹ dra¿liwe kwestie.
S¹ radykalne i bezkompromisowe, ale Wasza
muzyka mocno przeewoluowa³a. Pokazujecie now¹
twarz punk rocka – punk rock a cappella, to coœ
nowego. Jak to jest ze zmian¹ muzycznego stylu, sk¹d
ta ³agodnoœæ. Tylko nie mówcie, ¿e jesteœcie starsi....

Boof: Dorastaliœmy w œwiecie pobeatlesowskim.
Spójrz na the Beatles- niezale¿nie czy ich lubisz, czy
nie. Grali razem osiem lat, ale przecie¿ ka¿dy ich album
przynosi³ coœ innego: psychodelia, pop, rock, nagrania
akustyczne, nagrania z orkestr¹. To naprawdê fas-
cynuj¹ce. Teraz zespo³y, które osiagaj¹ sukces tkwi¹
przy swoim brzmieniu. Z jednej strony chcemy byæ
bardziej interesuj¹cy- zaoferowaæ coœ nowego, z drugiej
strony to taka zmiana duchowo-intelektualna. Nawet
kiedy podoba Nam siê to co gramy, muzyka odnosi
sukces, mówimy sobie- fajnie, ale spróbujmy teraz
czegoœ nowego. To naprawdê frustruj¹ce dla firmy
p³ytowej i stacji radiowych. W 1998 nagraliœmy album

a cappella z piosenkami robotniczymi [English Rebel
Songs], to s¹ politycznie zaanga¿owane utwory- bardzo
dla nas wa¿ne. Rzeczy powsta³e wiele lat temu
zwi¹zane z okreœlonymi wydarzeniami historycznymi 
a wszystko to wiele lat przed Johny Rothenem.

1997 i 1998 dwa lata Waszych najwiêkszych komer-
cyjnych sukcesów. Album „Tubthumper” z mega-
hitem „” i hymn Mistrzostw Œwiata w pi³ce no¿nej
„Top of the World”. Zdziwi³y Was te sukcesy?

Boof: Kulisy powstania „Tubthumper” s¹ doœæ dziwne.
Pocz¹tkowo nie mieliœmy w ogóle wydawcy. Mieliœ-
my gotowe utwory, które traktowa³y o normalnych
ludziach z Leeds- sk¹d pochodzimy. Nikt nie przypu-
szcza³, ¿e jedna z piosenek mo¿e byæ hitem. To co
siê sta³o z by³o naprawdê dziwne, zaskakuj¹ce i na
pewno nieplanowane.

… a „Top of The World”
Boof: Pocz¹tkowo to mia³a byæ piosenka dla reprezen-
tacji Anglii na Mistrzostwa Œwiata. Byliœmy jednak
w tym czasie w Japonii, która zakwalifikowa³a siê do
Mistrzostw Œwiata. Widzieliœmy ich wielk¹ radoœæ 
i entuzjazm z powodu tego sukcesu. Uznaliœmy, ¿e
nie mo¿emy napisaæ piosenki tylko dla jednego kraju-
dla Anglii. Chcieliœmy uczciæ wydarzenie jakim by³y
Mistrzostwa Œwiata, nie konkretn¹ reprezentacjê.
Pewne rzeczy promocyjne zrobiliœmy za szybko co
sprawia, ¿e nie jesteœmy specjalnie dumni z tego
utworu i nie darzymy go specjaln¹ sympati¹.

Prowokacja wed³ug Chumbawamby to: opró¿nie-
nie wiadra z lodem nad g³ow¹ wicepremiera Prescotta,
sprzedanie piosenki du¿emu koncernowi i odda-
nie pieniêdzy organizacjom walcz¹cym z tym kon-
cernem, czy te¿ antywojenne i antykonsumpcjo-
nistyczne przes³ania Waszych utworów.

Jude: Prowokowaæ, to zmusiæ do myœlenia. Nie jest
to skandalizowanie, aby zaistnieæ w kolorowej prasie
– to by³oby kompletnie bez sensu. Mamy swoje pogl¹-
dy na wiele spraw i dzia³amy zgodnie z tym, co w
danym momencie wydaje nam siê s³uszne. Co do
wicepremiera Prescotta, to jeden raz pojawiliœmy siê
na rozdaniu Brit Awards (nagrody przemys³u muzy-
cznego) i od razu by³o sporo szumu. Alice i Danbert
odpowiedzialni za ca³e wydarzenie ani o tym nie
myœleli ani tego nie planowali, tak wysz³o.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej 
o zespole a tak¿e pos³uchaæ ich muzyki w formacie
mp3 zapraszam na oficjaln¹ stronê zespo³u:
www.chumba.com.

„CHUMBAWAMBA AKUSTYCZNI PUNKROCKOWCY” Uchwa³a Nr XVI/82/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 grudnia 2007 r. 

zmieniaj¹ca uchwa³ê 
w sprawie zasad ustalania
i poboru, terminu p³atnoœci,

wysokoœci stawek op³aty
targowej oraz zarz¹dzania

poboru op³aty targowej 
w drodze inkasa 

i okreœlenia inkasenta

Na podstawie art. 18 ust.2
pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19
pkt 1 a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) Rada Miejska Choj-
nowa uchwala, co  nastêpuje:

§ 1.
W Uchwale Nr XLIV/209/05
Rady Miejskiej Choinowa 
z dnia 29 czerwca 2005 r. 
w sprawie zasad ustalania 
i poboru, terminu p³atnoœci,
wysokoœci stawek op³aty tar-
gowej oraz zarz¹dzania po-
boru op³aty targowej w dro-
dze inkasa i okreœlenia inka-
senta, zmienionej Uchwa³¹
Nr IV/15/06 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 28 grudnia
2006 r. § 3 ust. 2 i ust. 5
otrzymuje brzmienie:
"§ 3  ust. 2 Ustala siê Adama
Bujaka zam. Chojnów, ul. Leg-
nicka 77/3 jako inkasenta
op³aty targowej."
"§ 3 ust. 5 Za pobór op³aty
targowej w drodze inkasa, in-
kasent otrzymuje wynagro-
dzenie prowizyjne stanowi¹-
ce 30% zainkasowanych op³at
targowych za dany miesi¹c. "

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Dolno-
œl¹skiego oraz podlega poda-
niu do publicznej wiadomoœ-
ci poprzez  rozplakatowanie
w siedzibie Urzêdu Miejskie-
go w Chojnowie i na targo-
wisku miejskim oraz og³o-
szeniu w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej

Jan Skowroñski
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Organizator konkursu
fotograficznego pn. „Mord-
ki, pyszczki, ryje, dzio-
by” serdecznie zaprasza
do obejrzenia pokonkur-
sowej wystawy, która zna-
laz³a swoje miejsce w Ga-
lerii M³odych w holu Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.
Zdjêcia prezentowane na

wystawie – prace uczest-
ników konkursu - mo¿na
zakupiæ w cenie 5 z³ za
sztukê, wspieraj¹c tym
samym schronisko dla koni
TARA i Towarzystwo
Opieki nad Zwierzêtami. 

Serdecznie zapraszamy –
wystawê mo¿na ogl¹daæ
jeszcze w styczniu i lutym.

Po raz pierwszy w bie¿¹cym roku szkol-
nym uczniowie klasy IIIa i IIIb ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Chojnowie przygo-
towywali “Jase³ka” wspó³pracuj¹c ze
sob¹, pod kierunkiem swoich wychowaw-
czyñ Urszuli Suchodolskiej i Danuty
Dziembulak.
W grudniu ubieg³ego roku dzieci prezen-
towa³y program dla maluchów w Przed-
szkolu u Sióstr Zakonnych oraz dla spo-
³ecznoœci uczniowskiej naszej szko³y. 
W styczniu obecnego roku z programem

posz³y do ludzi chorych i starszych z Dol-
noœl¹skiego Zak³adu Opiekuñczo-Pie-

lêgnacyjnego “ Niebieski Parasol”. Pro-
gram ten wzbogaci³ zespó³ wokalny,
który zaœpiewa³ na g³osy piêkne polskie
kolêdy, prowadzony przez pani¹ Mariê

Pêkalê. Dzieci poszerzy³y wiedzê o tra-
dycjach polskich. Nauczy³y siê wielu
kolêd, nios³y radoœæ i mi³oœæ do ludzi
sk³adaj¹c bo¿onarodzeniowe oraz nowo-
roczne ¿yczenia.

Wychowawcy

I ju¿ po Œwiêtach. Trochê szkoda, ¿e tak szybko
minê³y, bo jak co roku by³y bardzo radosne.
A w³aœnie, jak to jest z t¹ radoœci¹? 
Sprawdza³eœ mo¿e kiedyœ, co siê stanie, gdy
bêdziesz uœmiecha³ siê do ka¿dego przez,
dajmy na to, ca³y dzieñ? 
Pewien ch³opiec z Miasta zrobi³ taki ekspery-
ment i opisa³ go w liœcie do mnie. 

„Droga Babciu Jago!
Zauwa¿y³em, ¿e w moim Mieœcie i chyba na
ca³ym Œwiecie jest coraz wiêcej smutnych 
i ponurych ludzi. Sk¹d wiem, ¿e na Œwiecie?
Bo czêsto ogl¹dam telewizjê i w³aœnie tam
widzê te smutne, powa¿ne, a czasem wykrzy-
wione z³oœci¹ twarze. Zastanawia³em siê,
dlaczego tak jest. Czy tak trudno jest siê
uœmiechaæ? Postanowi³em to jakoœ sprawdziæ.
Wymyœli³em sobie, ¿e przez ca³y jeden dzieñ
bêdê siê uœmiecha³ do wszystkich napotkanych
osób: znajomych i nieznajomych. Jak po-

myœla³em, tak zrobi³em. Od samego rana
uœmiecha³em siê do rodziców i rodzeñstwa.
Do pani w szkole i dzieci. Obdarowa³em ser-
decznym uœmiechem ka¿d¹ osobê napotkan¹
po drodze do szko³y i ze szko³y: dziecko w wózku
i jego mamê, staruszkê, pana z teczk¹, policjan-
ta, elegancko ubran¹ pani¹ z pieskiem. Gdy
wchodzi³em do sklepu, te¿ uœmiecha³em siê
weso³o do pani sprzedawczyni i do kupuj¹cych.
I tak przez ca³y dzieñ, a¿ do wieczora.
A teraz zastanawiam siê, czy mój ekspery-
ment siê uda³? Chcia³em sprawdziæ, czy trud-
no jest siê uœmiechaæ? Jeœli chodzi o mnie, to
³atwo – wystarczy³o tylko, ¿ebym o tym
pamiêta³, bo uœmiechaæ siê lubiê i czêsto to
robiê (zupe³nie tak jak Ty, Babciu Jago). A co
z innymi ludŸmi?
Wysz³o mi na to, ¿e dzieci prawie zawsze na
uœmiech odpowiadaj¹ uœmiechem. Z doros-
³ymi bywa ró¿nie: mama dziecka w wózku
odœmiechnê³a siê bardzo serdecznie. Tak
samo staruszka (chocia¿, gdy sz³a, by³a bar-
dzo smutna). Elegancka pani, ta z pieskiem,
popatrzy³a podejrzliwie i zrobi³a groŸn¹
minê, a pan z teczk¹ w ogóle nie zwróci³ na
mnie uwagi (chyba bardzo siê gdzieœ spie-
szy³). W sklepie zaœ, wszyscy mi³o siê do mnie
uœmiechali, a pani ekspedientka zaczê³a
nawet uœmiechaæ siê do kupuj¹cych. Wiêc
teraz nie wiem, czy uda³ mi siê ten ekspery-
ment czy nie? Ale chyba tak.
A ciekawe, co by siê sta³o, gdyby tak wszyscy
uœmiechali siê do wszystkich? Tak sobie
myœlê, ¿e uœmiechaj¹c siê do kogoœ, nie
mo¿na jednoczeœnie siê z nim k³óciæ czy biæ.
Prawda? A co ty Babciu o tym myœlisz?
Pozdrawiam ciê z uœmiechem, Jaœ ”

To by³ bardzo ciekawy list. I z radoœci¹ na
niego odpowiedzia³am:

„Drogi Jasiu!
Myœlê, ¿e twój eksperyment siê uda³, bo dziêki
niemu ju¿ wiesz, ¿e dzieciom ³atwo jest siê
uœmiechaæ, a doros³ym czasem ju¿ trochê
trudniej. A dlaczego tak jest?
Z doros³ymi bywa ró¿nie. S¹ osoby pogodne 
i uœmiechniête, mimo tego, ¿e prze¿ywaj¹
ró¿ne trudne chwile, a s¹ przecie¿ i tacy, którzy
nie maj¹ wiêkszych problemów, mimo to na
ich twarzach rzadko kiedy goœci uœmiech.
Tak sobie myœlê, ¿e radoœæ i uœmiech ka¿dy
ma w sobie, tylko niektórzy z nas maj¹ je bardzo
g³êboko ukryte. Czy zgodzisz siê ze mn¹, ¿e
potrzeba jak najszybciej odkryæ radoœæ, niczym
najwiêkszy skarb, w ka¿dym cz³owieku i du¿ym,
i ma³ym? Chyba tak, bo na koñcu swojego listu
zada³eœ bardzo ciekawe pytanie. Ja równie¿
chcia³abym siê dowiedzieæ, jak by to by³o,
gdyby ka¿dy uœmiecha³ siê do ka¿dego?
A mo¿e spróbujemy to sprawdziæ? Poproœ
swoich kolegów i znajome osoby, by nam 
w tym pomogli, a ja poproszê o to wszystkie
dzieci i doros³ych, których znam. Dobrze? 
Pozdrawiam ciê z ca³ego serca, Babcia Jaga

A ty, czy chcia³byœ przeprowadziæ z nami to
ciekawe doœwiadczenie i sprawdziæ, co siê
stanie gdy wszyscy zaczn¹ serdecznie
uœmiechaæ siê do wszystkich? Zawsze
mo¿esz spróbowaæ i napisaæ mi, co z tego
wysz³o. 
Ja ju¿ teraz uœmiecham siê do ciebie ciep³o.

O zwierzêtach i dla zwierz¹t Razem dla innych

Opowiœæ  siódma:

List od Jasia
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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

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Aleksandra Plec, Marzena Skoczylas - „Czy
znasz ten kraj?: historia Polski, legendy,
s³awni Polacy, polskie stroje ludowe i tañce
narodowe dla 5-9 latków”
Celem tego bogato ilustrowanego wydawnictwa
jest przybli¿enie dzieciom historii Polski i po-
staci wielkich.

Abigail Wheatley, Struan Reid - „Archeo-
logia dla najm³odszych”
Ta nowatorska ksi¹¿ka ukazuje fascynuj¹cy
œwiat archeologii. Opisuje najs³ynniejsze od-
krycia archeologiczne w Europie, Azji, Afryce,
obu Amerykach, Australii i Oceanii. Pokazuje
drobiazgow¹, iœcie detektywistyczn¹ pracê
archeologów, a tak¿e najnowsze technologie 
i wynalazki umo¿liwiaj¹ce datowanie, kon-
serwacjê i rekonstrukcjê znalezisk z prze-
sz³oœci. Na wskazanych stronach interneto-
wych mo¿na: zwiedziæ w wirtualnej prze-
strzeni s³ynne staro¿ytne osiedle, rozwin¹æ
wirtualn¹ mumiê, spróbowaæ rozszyfrowaæ
staro¿ytne pismo i obejrzeæ wirtualn¹ rekon-
strukcjê staro¿ytnych budowli i przedmiotów. 

Dzia³ dla Doros³ych:
Catherine Merridale - „Wojna Iwana:
Armia Czerwona 1939 – 1945”
Zwyciêstwo albo œmieræ. Tylko taki wybór
mieli ¿o³nierze Armii Czerwonej. Ksi¹¿ka
Merridale to wnikliwe spojrzenie za zas³onê
stalinowskiej propagandy. To mistrzowskie
dzie³o opisuj¹ce wielk¹ wojnê ojczyŸnian¹
widziana oczami zwyk³ego radzieckiego ¿o³-
nierza. Opowieœæ oparta na wywiadach z ponad
dwustoma weteranami, listach, pamiêtnikach,
g³êboko do tej pory utajnionych materia³ach 
z archiwów wojskowych i NKWD. Obraz
wojny, podczas której aktom bohaterstwa
towarzyszy³y tchórzostwo, grabie¿e i gwa³ty
na niespotykan¹ skalê.

Orhan Pamuk - „Nazywam siê Czerwieñ ”
Tajemniczy manuskrypt, zabójstwo, mi³oœæ 
i filozoficzne zagadki – to fabu³a tego miêdzy-
narodowego bestselleru. 
Orhan Pamuk (ur. W 1952 r.) - jeden z naj-
wybitniejszych pisarzy europejskich, pocho-
dzi z Turcji. Laureat literackiej Nagrody
Nobla 2006. Zdobywca wielu œwiatowych na-
gród literackich oraz presti¿owej Pokojowej
Nagrody Ksiêgarzy Niemieckich. Jego

ksi¹¿ki, przet³umaczone na ponad czterdzieœ-
ci jêzyków, osi¹gnê³y nak³ad ponad dwóch
milionów egzemplarzy.

Pocztówka z Egiptu
Od 18 stycznia w Muzeum Regionalnym mo¿-
na ogl¹daæ ciekaw¹ wystawê fotografii pn.
„Egipt w obiektywie Mariana Bochynka”.
Ponad 50 fotosów, to owoc turystycznej wy-
prawy do Egiptu sprzed 10 lat. Autor poprzez
fotograficzny pamiêtnik pragnie zachêciæ do
odwiedzenia tego wyj¹tkowego miejsca - 
lidera pañstw arabskich, kraju fascynuj¹cego 
i egzotycznego.
Historiê powstawania poszczególnych zdjêæ
us³yszeli uczestnicy wernisa¿u, podczas które-
go Marian Bochynek osobiœcie opowiada³ 

o genezie i okolicznoœciach w jakich pow-
stawa³y niecodzienne obrazy. Mówi³ tak¿e 
o kolejnych planowanych wyprawach. Mo¿na

zatem siê spodziewaæ, ¿e za jakiœ czas 
w chojnowskim muzeum bêdziemy œwiadka-
mi kolejnej wystawy tego podró¿nika.
Obecna wystawa czynna bêdzie do koñca lutego.
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Po kilkutygodniowych zmaganiach, z udzia-
³em 6 zespo³ów (ponad 60 osób) i rozegraniu
50 meczy, zakoñczy³y siê rozgrywki V edycji
Chojnowskiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej. Tak
jak i na inauguracjê rozgrywek równie¿ 
w fina³ach, w których wziê³y udzia³ zespo³y
plasuj¹ce siê w swojej grupie na miejscach 
1-5, nie brakowa³o zaciêtej walki, emocjonu-
j¹cych zwrotów akcji i co dodaje smaku
wszystkim rozgrywkom, efektownych goli.
Podobnie jak przed rokiem walka o mist-
rzowsk¹ koronê, jak i pozosta³e miejsca na
podium trwa³a do ostatniego meczu. W gro-
nie 5 zespo³ów tytu³ mistrza wywalczy³a
dru¿yna Kanonierów, która prezentowa³a
najbardziej wyrównany poziom spoœród
wszystkich zespo³ów. W fina³ach pokona³a
Juniorów, P.H.U Bobik, Inter oraz po dobrej
grze zremisowa³a z Królewskimi. Wicemis-
trzem zosta³ najm³odszy i jednoczeœnie naj-
ambitniejszy zespó³ – Juniorów. W fazie
grupowej dru¿yna ta mozolnie walczy³a 
o awans do grupy mistrzowskiej, jednak 
w fina³ach pokaza³a pe³niê swoich umiejêt-
noœci. Pewnie pokona³a faworyta rozgrywek
zespó³ Internazionale oraz po kapitalnym
meczu w pierwszej rundzie zwyciê¿y³a 7:6
P.H.U Bobik - ubieg³orocznego zwyciêzcê
ligi. Spotkanie to zosta³o uznane za najbardziej
widowiskowe. Trzecie miejsce przypad³o
zespo³owi P.H.U Bobik, który by³ wymie-
niany w gronie faworytów, jednak w tym roku
zabrak³o im chyba nieco szczêœcia. Z czo-
³owych dru¿yn poprzednich edycji najs³abiej
spisa³y siê zespo³y Królewskich oraz Interu.
Ta roszada miejsc œwiadczy o wyrównanym 
i wysokim poziomie rozgrywek. Po zakoñcze-

niu ligi burmistrz wrêcza³ nagrody rzeczowe.
Zespo³y zajmuj¹ce medalowe miejsca otrzy-
ma³y puchary, pi³ki oraz dyplomy, natomiast
ka¿da dru¿yna zosta³a wyró¿niona pami¹tko-
wym dyplomem oraz pi³k¹. Nagrod¹ fair play
zosta³ uhonorowany zespó³ PHU Bobik. Poza
tym organizatorzy zadbali o nagrody 
w kategoriach indywidualnych. Najlepszym
bramkarzem zosta³ Ariusz Hawrylów (Kró-
lewscy). Odkryciem ligi og³oszono Bartosza
Hanieckiego (Juniorzy), najlepszym tech-
nikiem zosta³ £ukasz Polañski (Kanonierzy),
królem strzelców Tomasz Haniecki (Juniorzy). 
Na zakoñczenie burmistrz pogratulowa³ zwy-
ciêzcom, podziêkowa³ organizatorom za
œwietn¹ inicjatywê, pi³karzom za wspania³¹
sportow¹ walkê, kibicom za kulturalny do-
ping. Tegoroczne rozgrywki cieszy³y siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem uczestników
i kibiców, mecze by³y rozgrywane w imiê
zasad fair play. To wszystko utwierdza orga-
nizatorów w przekonaniu, ¿e w naszym mieœ-
cie jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy.

Piotr Seheniewicz

Klub M  W  R  P   Bramki   Pkt
1. Kanonierzy     8    6   1   1      30-11        21
2. Juniorzy          8    5   0   3 27-31       17
3. P.H.U. Bobik  8    4   1   3 27-24       13

4. Królewscy   8    2   2   4 23-27          8
5. Inter 8   1    0   7 18-29          6

Kanonierzy-Inter 6:1
Królewscy-Juniorzy 4:5
Inter-Bobik 3:5
Kanonierzy-Juniorzy 7:0
Królewscy-Inter 5:4
Kanonierzy-Bobik 2:3
Inter-Juniorzy 2:3
Królewscy-Bobik 9:4
Kanonierzy-Królewscy 5:2
Juniorzy-Bobik 7:6

Rewan¿e:
Inter-Kanonierzy 0:1
Juniorzy-Królewscy 5:3
Bobik-Inter 4:1
Juniorzy-Kanonierzy 3:1
Inter-Królewscy 4:1
Bobik-Kanonierzy 1:3
Juniorzy-Inter 4:3
Bobik-Królewscy 2:2
Królewscy-Kanonierzy 3:3
Bobik-Juniorzy 7:2

Ligê halow¹ zorganizowali spo³ecznie Piotr
Seheniewicz oraz Chrystian Serkies przy
wsparciu burmistrza, Andrzeja £ysiaka 
i Grzegorza Koronka.

Mistrzowie halowej ligi

Juniorzy - Wicemistrzowie Ligi

Kanonierzy - Mistrzowie Ligi

Najlepszy Bramkarz - Ariusz Hawrylów

Najlepszy Strzelec - Tomasz Haniecki

Najlepszy Technik - £ukasz Polañski
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HHaannddeell  TToowwaarraammii  MMaassoowwyymmii
SSTTAACCJJAA  PPAALLIIWW

Chojnów; ul. Lubiñska 5

Zatrudni:
pprraaccoowwnniikkaa  mmyyjjnnii

ssaammoocchhooddoowweejj  rrêêcczznneejj
Szczegó³y pod numerem telefonu

(076) 81-88-252

OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
* Sprzedam dom jednorodzinny,
po³o¿ony w centrum Mi³kowic 
na 0,14 arowej dzia³ce wraz z s¹-
siedni¹ dzia³k¹ 0,5 ha (te¿ w cen-
trum). Na parterze znajduj¹ siê 3
pokoje, kuchnia, ³azienka, na
poddaszu 2 pokoje. Wiadomoœæ:
tel. (076) 887-13-21.

* Sprzedam mieszkanie o pow.
53 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, na parterze w kamienicy,
ogrzewanie gazowe - nowy piec
dwufunkcyjny, po generalnym re-
moncie, nowe okna, glazura - do za-
mieszkania od zaraz, niski czynsz. 
Wiadomoœæ: tel. 0605-489-998. 

* Sprzedam mieszkanie o pow.
65 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, wc osobno, IVp., c.o., cw, pla-
stikowe okna, glazura, panele.
Wiadomoœæ: tel. 0607-090-063.

* Sprzedam mieszkanie o pow.
64 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, wc osobno, Ip., c.o. Wiado-
moœæ: tel. (076) 819-64-45 lub
0512-335-024.

* Kupiê mieszkanie 1 lub 2.poko-
jowe w nowym lub starym bu-
downictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 0502-049-472.

* Kupiê mieszkanie 2, 3 lub
4.pokojowe w Chojnowie - mo¿e
byæ do remontu (w rozs¹dnej cenie). 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-76-06
po godz. 16 lub 0668-661-461.

* Zamieniê mieszkanie w³asnoœ-
ciowe, 1.pokojowe, o pow. 24 m2,
ogród, 2 komórki, dwie piwnice,
stare budownictwo na wiêksze - 2,
3.pokojowe, mo¿e byæ z zad³u¿e-
niem. Wiadomoœæ: tel. 0604-672-111.

* Zamieniê 3.pokojowe mieszka-
nie spó³dzielcze, IVp., na 2-3.po-
kojowe w starym lub nowym bu-
downictwie na parterze lub Ip.
Wiadomoœæ: tel. 0507-606-057.

* Kupiê mieszkanie 2-3.pokojowe
w starym lub nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0785-884-847 
lub 0785-175-082.

* Pilnie poszukujê 2.pokojowego
mieszkania do wynajêcia. 
Wiado-oœæ: tel. 0602-310-289 lub
0608-437-217.

* Wynajmê kawalerkê lub dwu-
pokojowe mieszkanie w starym
budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 0509-695-633.

* Posiadam kawalerkê do wynajêcia
– IIIp., ul. Witosa. Wiadomoœæ: tel.
0604-961-499.

Us³ugi
* Studentka udziela korepetycji 
w zakresie szko³y podstawowej 
i gimnazjum. 
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

* Udzielê korepetycji z j. angiels-
kiego uczniom gimnazjum i szko-
³y œredniej.
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Inne
* Sprzedam dzia³ki budowlane 
w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456
po godz. 16.00.

* Sprzedam atrakcyjn¹ sukienkê
œlubn¹ sk³adaj¹c¹ siê ze spódnicy 
i gorsetu w rozmiarze 36-38. Dodat-
kowo welon, rêkawiczki, i koron-
kowe bolerko. 
Wiadomoœæ: tel. 0602-766-472.
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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

15

³azienki, glazurnictwo,
panele,
remonty mieszkañ,
ocieplenia budynków,
hydraulika,
sufity podwieszane,
malowanie,
tapetowanie,
szpachlowanie,
oraz inne prace budowlane

"Alles" - us³ugi ogólnobudowlane
Edward Zieliñski

przyjmie zlecenia na prace budowlane

Kontakt - tel. 607-207-940; 
(076) 819-18-89

"KATION" Sp. z o.o. - PRODUCENT SPAWANYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH, poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. In¿ynier lub technik mechanik,
Wykszta³cenie wy¿sze (kierunki techniczne, np.: elektromechanika, mechanika, automatyka, 
metalurgia) lub œrednie,
Dobra znajomoœæ programów typu  AutoCad ,
Mile widziane doœwiadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
Projektowanie i nadzorowanie wykonawstwa konstrukcji stalowych
Ogólna wiedza z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn, wytrzyma³oœci 
materia³ów, metaloznawstwa, spawalnictwa,
Mile widziane doœwiadczenie w zakresie planowania produkcji oraz znajomoœæ 
zasad kosztorysowania, negocjacji.
Komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego bêdzie dodatkowym atutem

2. Mistrz produkcji
Wykszta³cenie œrednie techniczne (spawalnictwo, mechanika lub konstrukcje stalowe)
Doœwiadczenie w pracy w dziale produkcji,
Praktyczna znajomoœæ rysunku technicznego, znajomoœæ zagadnieñ z zakresu 
œlusarstwa i spawalnictwa
Umiejêtnoœæ organizacji pracy i zarz¹dzanie zespo³em ludzkim

3. Operator wypalarki CNC
4. Spawaczy z uprawnieniami
5. Œlusarzy konstrukcyjnych
6. Monterów konstrukcji stalowych

OFERUJEMY:
atrakcyjny system wynagrodzeñ 
mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
pracê z zagranicznymi inwestorami

Miejsce pracy - Chojnów
Prosimy o przes³anie CV na adres: dkrasowska@kation.com.pl lub przesy³anie na adres firmy:
"KATION" Sp .z o.o. ul. Wojewódzka 5d, 58-560 Jelenia Góra lub kontakt telefoniczny pod
numerem 606-345-950.
W C.V. prosimy o zamieszczenie nastêpuj¹cej klauzuli: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
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