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Z prac urzędu

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami /j.t Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603
z póź. zm./ Wydział Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu:
1) w dniach od 04.11.2009 r. do 25.11.2009 r.:

- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w bu-
dynkach położonych przy Rynek 32, ul. Grot-
tgera 3, ul. Reja 4 i 12, ul. Wolności 7 i 10,
ul. Kilińskiego 1 i 6 w Chojnowie - Zarzą-

dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 4 listopada 2009 r. Nr 118/2009.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi winny złożyć wnioski w Urzędzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 16.12.2009 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póź. zm./ Wydział Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu:
1) w dniach od 23.10.2009 r. do 13.11.2009 r.:

- wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w formie przetargu - lokal miesz-
kalny nr 1, położony przy ul. Samorządowej
4B w Chojnowie (Zarządzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 23 października

2009 r. Nr  111/2009).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi winny złożyć wnioski w Urzędzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
04.12.2009 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z póź. zm./ Wydział  Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu:
1) w dniach od 03.11.2009 r. do 24.11.2009 r.:

- wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat -
część działki nr 48/2 w obrębie 3 miasta
Chojnowa przy ul. Ćwiklińskiej (Zarządze-

nie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 

3 listopada 2009 r. Nr  117/2009).

Walne zgromadzenie 
KS „Chojnowianka”

28 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 18.00
w dużej sali „Domu Chemika” odbędzie się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS. „Choj-
nowianka”. Członków Klubu, jego miłośni-
ków i wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy!

„Andrzejki” w Jubilatce

Kawiarnia „Jubilatka” zaprasza na wystrzałową
zabawę andrzejkową - 28 listopada (sobota).
Cena biletu - 60 zł od osoby. Prowadzona jest
już przedsprzedaż biletów.

Szczegółowe informacje 
pod nr.tel : 076-81-88-561 
Serdecznie zapraszamy!

Legitymacje odchodzą 
do lamusa

Z końcem grudnia 2009 r. Zakład Ubez-

pieczeń Społecznych zaprzestanie wydawa-

nia i potwierdzania papierowych legityma-

cji ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia 2010 r.

prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej

potwierdzać będą inne dokumenty określone

przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Rezygnujemy z wydawania legitymacji, bo
nie są już potrzebne - wyjaśnia Mirosława
Boryczka, członek zarządu ZUS ds. ekono-
miczno-finansowych.
Informacje umożliwiające stwierdzenie czy

dany pacjent jest objęty ubezpieczeniem ZUS
przekazuje do Narodowego Funduszu Zdro-
wia w formie elektronicznej. Raz w tygodniu
przekazywane są deklaracje zgłoszenia 
do ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje
wyrejestrowania z ubezpieczenia. Raz w mie-
siącu NFZ otrzymuje pliki zawierające infor-
macje o należnych i opłaconych składkach. 
- Dane, które przekazujemy do NFZ są wystar-

czające do ustalenia prawa do korzystania 
ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma potrzeby,
by dublować je na papierze - tłumaczy
Mirosława Boryczka.
Dla ubezpieczonych (pacjentów) zaprzestanie
przez ZUS wydawania i potwierdzania legity-
macji ubezpieczeniowych nie powinno mieć
żadnego wpływu na możliwość korzystania 
z opieki zdrowotnej na dotychczasowych za-
sadach. Dowodem ubezpieczenia są inne do-
kumenty określone przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, w szczególności dokumenty po-
twierdzające opłacanie składek.
Jednym z dowodów potwierdzających prawo

do korzystania z opieki zdrowotnej jest druk

ZUS RMUA, czyli informacja o miesięcznej
kwocie składek przekazywana ubezpieczonym
przez płatników (każdy pracodawca ma obo-
wiązek wystawiania swoim pracownikom
takiego dokumentu co miesiąc). W przypad-
ku osób prowadzących działalność gospodar-
czą potwierdzeniem ubezpieczenia jest druk
zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
oraz dowód opłacenia składek. 
Szczegółowe informacje o zasadach potwier-

dzania prawa do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego można znaleźć na stronie inter-
netowej Narodowego Funduszu Zdrowia:
www.nfz.gov.pl. 

Przemysław Przybylski 

Rzecznik Prasowy ZUS

Zapraszamy 
na Dzień Seniora

26 listopada (czwartek) Zakład Ubezpieczeń

Społecznych zaprasza emerytów, rencistów

oraz inne osoby zainteresowane do udziału

w akcji informacyjnej „Dzień Seniora 

w ZUS”. W tym dniu w Oddziale w Legnicy

oraz we wszystkich placówkach tereno-

wych na seniorów czekać będą eksperci,

którzy odpowiedzą na pytania i wyjaśnią

wątpliwości.

W ramach „Dnia Seniora” specjaliści z ZUS
w salach obsługi klientów w całym kraju
udzielą zainteresowanym odpowiedzi 
na wszystkie pytania dotyczące emerytur i rent,
np.: jak starć się o świadczenie, jakie doku-
menty są potrzebne, jak udowodnić zarobki 
z okresów za które brakuje dokumentów,
komu przysługuje prawo do przeliczania 
i podwyższania świadczenia.  
W ramach obchodów „Dnia Seniora w ZUS”
w Oddziale w Legnicy odbędzie się Forum
Ekspertów, w którym wezmą udział eksperci
z ZUS i przedstawiciele związków oraz orga-
nizacji zrzeszających seniorów.

Wszystkich seniorów zapraszamy 26 listo-

pada w godzinach 7:30-14:30 do sal obsłu-

gi klientów w siedzibie naszego Oddziału 

w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 5

oraz do placówek terenowych w Bolesławcu,

Głogowie, Górze, Jaworze, Lubinie,

Lwówku Śląskim, Polkowicach i Złotoryi. 

Elżbieta Kurek

Rzecznik PrasowyOddziału ZUS w Legnicy

ZUS ma 75 lat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi

75 rocznicę istnienia. Powstał 24 paździer-

nika 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta
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Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu

wcześniej działających państwowych izb

ubezpieczeniowych. Od chwili powołania

jest jedną z najnowocześniejszych i najle-

piej zorganizowanych tego typu instytucji

na świecie. 

ZUS jest instytucją państwową, zajmującą się
gromadzeniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybu-
cją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków
chorobowych lub macierzyńskich) w wyso-
kości ustalonej przez parlament i rząd. 
Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln
klientów, co stawia Zakład w czołówce naj-
większych instytucji finansowych w Polsce.
Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
których dysponentem jest ZUS, stanowią bli-
sko połowę zasobów pieniężnych państwa.
Zakład nie prowadzi jednak własnej polityki
finansowej i nie może samodzielnie ustalać
np. wysokości składek lub świadczeń (pozo-
staje to w kompetencji parlamentu). 
Do podstawowych zadań ZUS określonych 
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych należą m.in.: 
- stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpie-
czeń społecznych, 
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, 
wymierzanie i pobieranie składek na ubezpie-

czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, 
- prowadzenie indywidualnych kont ubezpie-
czeniowych i kont płatników składek, 
- dysponowanie środkami finansowymi fun-
duszów ubezpieczeń społecznych oraz środ-
kami Funduszu Alimentacyjnego, 
- kontrola orzecznictwa o czasowej niezdol-
ności do pracy, 
- realizacja umów i porozumień międzynaro-
dowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, 
- popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach
społecznych. 

Zakład wykonuje również zadania określone
w innych ustawach lub zlecone przez inne
instytucje, np. gromadzi dane osobowe płat-
ników składek dla Narodowego Funduszu
Zdrowia lub identyfikuje składki przesyłane
na indywidualne konta w otwartych fundu-
szach emerytalnych.
Dla realizacji swoich zadań ZUS zatrudnia
ponad 47 tys. pracowników, rozmieszczonych
w 43 oddziałach, 216 inspektoratach i 64 biu-
rach terenowych w miastach w całym kraju.
Budżet administracji ZUS, uchwalany przez
Parlament, wynosił w 2008 roku 3,7 mld złotych.

Środki na funkcjonowanie Zakładu stanowią
równowartość niespełna 2,5 proc. sumy 
składek przekazywanych przez płatników 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Przemysław Przybylski

Rzecznik Prasowy ZUS
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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. 
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Zmiany w urzêdzie

Przypominamy, że w Urzêdzie
Miejskim uleg³y zmianie 

godziny pracy. 
Urz¹d czynny jest obecnie 

w nastêpuj¹cych godzinach:

poniedzia³ek, œroda, czwartek 
- 7.30 - 15.30

wtorek - 7.30 - 16.30
pi¹tek - 7.30 - 14.30

Od pewnego czasu na terenie starego targowiska miejskiego przy ulicy
Reja trwaj¹ prace nad budow¹ nowego obiektu. Inwestorem przed-
siêwziêcia jest pan Miros³aw Zwierzyñski.W rozmowie z Jerzym
Puzio - w³aœcicielem firmy „DOM-BUD” wykonuj¹cej zlecenie -
dowiedzia³am siê kilku istotnych szczegó³ów, które z pewnoœci¹ zain-
teresuj¹ mieszkañców - Maria S³awiñska.

M.S.: Jak d³ugo jeszcze potrwa budowa?
J.P.: Czas ten jest na chwilê obecn¹  nieokreœlony. Do koñca miesi¹ca
skoñczymy pierwsze piêtro, zalejemy strop. Stan surowy zostanie
ukoñczony do maja przysz³ego roku. Tempo pracy jest jednak 
w du¿ym stopniu uzale¿nione od warunków pogodowych.

M.S.: Ile bêdzie piêter?
J.P.: Parter i dwa piêtra. Parter i pierwsze piêtro przeznaczone zostan¹
na cele us³ugowe. Na parterze najprawdopodobniej znajd¹ siê sklepy:
spo¿ywczy oraz miêsny. Co do pierwszego piêtra nie jest to jeszcze
pewne, byæ mo¿e sklep AGD. Natomiast na drugim piêtrze znajdowaæ
siê bêdzie 5 mieszkañ. Co ciekawe ju¿ teraz zg³aszaj¹ siê osoby zain-
teresowane wynajmem.

M.S.: Kto jest w³aœcicielem sklepów?
J.P.: W³aœcicielem sklepów jak i ca³ego obiektu jest pan Zwierzyñski.
Podobny dom handlowy posiada on w Z³otoryi.

M.S.: Co z zatrudnieniem? Czy mieszkañcy mog¹ liczyæ na znalezie-
nie sta³ej pracy?
J.P.: Oczywiœcie. Z pewnoœci¹  na pracê bêdzie mog³o liczyæ kilkana-
œcie osób.

M.S.: Czêsto zdarza siê, ¿e podczas przekopywania terenu zupe³nie
przypadkiem odkryte zostaj¹ przedmioty, fragmenty murów, budowli
itd. maj¹ce szczególne znaczenie historyczne. Mo¿e i tym razem natra-
fiono na coœ, co wzbudzi³oby zainteresowanie archeologów jak 
i samych mieszkañców?
J.P.: Mieliœmy tu nadzór archeologiczny, po zakoñczeniu którego
mogliœmy stawiaæ fundamenty.  Podczas prac nie odkryto jednak
niczego sensacyjnego, co dla wielu osób interesuj¹cych siê tego typu
sprawami mo¿e byæ du¿ym rozczarowaniem.
M.S.: Dziêkujê za rozmowê.

Dom towarowy



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/7084

Œwiêto Niepodleg³ej
“11 listopada - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
- zwykliœmy obchodziæ jako pami¹tkê wyda-
rzeñ w 1918 roku, kiedy to po 123 latach nie-
woli polski orze³ zrzuci³ kajdany i poderwa³
siê do lotu. Wspominamy postaæ Józefa
Pi³sudskiego i daninê krwi legionów, mówimy
o bohaterstwie powstañczych zrywów wieku
XIX i pe³nej patriotyzmu postawie zrodzone-
go ju¿ w Niepodleg³ej pokolenia Kolumbów,
które sw¹ ofiarê krwi z³o¿y³o zarówno na po-
lach bitew II wojny œwiatowej, jak i w hitle-
rowskich lagrach czy sowieckich ³agrach.
Sk³adaj¹c kwiaty, zapalaj¹c znicze czy przy-
wo³uj¹c strofy wieszczów oddajemy ho³d tym
wszystkim, którzy dla wolnoœci Polski „swój
¿ycia los” na ofiarny „rzucili stos”. 
W naszych s³owach, w symbolice gestów tego
dnia zawieramy to, co dla bytu ka¿dego naro-
du najwa¿niejsze - jego pamiêæ!
Pozwólcie - drodzy Pañstwo - ¿e dziœ to przy-

wo³ywanie pamiêci rozszerzê, bo przecie¿
historia to nie tylko to, co tysi¹c czy sto lat
temu mia³o miejsce, ale równie¿ - niemal
dos³ownie - nasze wczoraj.
To nasi romantycy w iœcie wieszczy sposób

g³osili, ¿e kolebk¹ nowego ¿ycia w polskiej
rzeczywistoœci czêsto bywa mogi³a, a bez
ofiary najwy¿szej, ofiary krwi i ¿ycia nie mo¿na,
nie uda siê zbudowaæ Wolnej i Niepodleg³ej
Ojczyzny. Pamiêtali o tym legioniœci Pi³suds-
kiego, ale i robotnicy Cegielskiego w 1956
roku, doœwiadczali powstañcy listopadowi 
i styczniowi, ale tak¿e stoczniowcy w grudniu
roku 1970. Na o³tarzu Ojczyzny swe ¿ycie
sk³adali na równi Kolumbowie rocznik 20. i ro-
botnicy Radomia w roku 1976, górnicy 
z „Wujka” czy Lubina czasów stanu wojenne-

go i studenci, œwieccy i kap³ani - z postaci¹
b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki
na czele. A przecie¿ d³ugi, bardzo d³ugi jest
jeszcze szereg tych, którym historia byæ mo¿e
posk¹pi³a imienia, ale bez których nie dane
nam by dziœ by³o cieszyæ siê najpiêkniejszym z
uczuæ - wolnoœci¹. Dlatego w dniu Niepo-
dleg³oœci - im  wszystkim - czeœæ!”
Przytoczone w ca³oœci wyst¹pienie burmi-

strza Chojnowa, pana Jana Serkiesa, rozpo-
czê³o pod obeliskiem przy ul. Chmielnej
obchody 11 listopada, czyli Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci. Iloœæ sztandarowych
pocztów, iloœæ delegacji wieñcowych dawno
ju¿ nie by³a tak du¿a. Jeœli wiêc ktoœ po-
w¹tpiewa w patriotyzm postaw wspó³czes-
nych Polaków, mia³ okazjê naocznie rozwiaæ
swe w¹tpliwoœci. Patriotyzm ma siê dobrze!
Równie licznie chojnowianie pojawili siê te¿

na Mszy œw. w intencji Ojczyzny, któr¹ 
w koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
celebrowa³ w po³udnie ks. Pra³at Tadeusz
Jurek. A by³a jeszcze - wype³niona poezj¹ 
i muzyk¹ - okolicznoœciowa akademia 
w domu kultury, w której zaprezentowa³a siê
m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 i grupy teatralnej
ANTRAKT dzia³aj¹cej przy MOKSiR,
wyst¹pi³a niezwykle muzykalna rodzina
Szemelaków (a œciœlej - trzy urodziwe panny
Szemelakówny) oraz - doskonale ju¿ mieszkañ-
com miasta znany - chojnowski chór SKO-
RANTA. Przybyli do oœrodka kultury mogli
te¿ raczyæ siê ciastem i owocami, a doroœli -
za pomyœlnoœæ Niepodleg³ej - wznieœæ toast
lampk¹ wina.
Jeœli komuœ ma³o by³o doznañ, móg³ jeszcze 

wybraæ siê do kina na piêkny i powa¿ny film 

“Dzieci Ireny Sendlerowej” lub znacznie l¿ejsz¹
komediê “Nigdy nie mów nigdy”, a szukaj¹cy
patriotycznych wzruszeñ - przyj¹æ zaprosze-
nie ks. Bojko i m³odzie¿y z Bia³ej i spotkaæ
siê wieczorem przy pomniku „Golgota
Wschodu”na cmentarzu komunalnym. Mo¿na
by³o prze¿ywaæ misterium s³owa, mo¿na by³o
zapaliæ znicz pamiêci…

Stanis³aw Horodecki

Dzięki życzliwości i wsparciu idei muzykowania w świątyni
przez ks. prałata Tadeusza Jurka 22 listopada br. /niedziela/ o godz. 19.00
w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła wystąpi działający przy
MOKSiR Zespół Muzyki Dawnej ALL` ANTICO. Koncert podzielony
został na 3 części: I. Renesansowe pieśni w wykonaniu instrumen-

talnym: 1. Orlando di Lasso - Cor memu. 2. Mikołaj Gomółka -
Psalm 29. Nieście chwałę, mocarze. 3. Mikołaj Gomółka - Psalm 77.
Pana ja wzywać będę, dokądem żywy. 4. Mikołaj Gomółka - Psalm
45. Kleszczmy rękoma, wszyscy zgodliwie. 5. Constanzo Festa -
Tanta beltad`e in voi. 6. Pierre Certon – Benedictus. 7. Giovanni
Giaccomo Gastoldi - Il Balerino II. Barokowe pieśni i tańce: 1.
Antonio Lotti - Messa in 3 voci in a-minore - Gloria. 2. Johann
Sebastian Bach - Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ, BWV 639. 3. Louis -
Antoine Dornell - Suite II - Sarabande. 4. Henry Purcell - Sonata 
a-moll - Adagio. 5. Anonim - Goniony. 6. Pierre Francisque Caroubel
- Cztery gawoty. III. Renesansowe tańce: 1. Tabulatura Jana 
z Lublina, anonim - Conradus. 2. Tabulatura Jana z Lublina, anonim -
Pavana. 3. Pierre Phalese - Almande Pousinghe. 4. Tabulatura Jana 
z Lublina, anonim - Hajducki. 5. Tabulatura Jana z Lublina, anonim - Rex. 

Zespół All’Antico powstał w 1993 roku przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Chojnowie; od 2007 roku działa przy Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie; jego opiekunem

jest obecnie pan Piotr Koziar. Zespół wykonuje muzykę renesansu 
i baroku na fletach prostych. Przez 16 lat działalności dał dziesiątki
koncertów zarówno w Polsce jak i za granicą. Wielokrotnie brał
udział w Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świe-
radowie-Zdroju. W tym roku wziął również udział w Starachowickich
Spotkaniach z Muzyką Dawną. Obecnie zespół tworzą: Maksymilian
Dominiak, Mateusz Bojda i Krzysztof Bartkowski.

Wszystkich miłośników szlachetnego piękna muzyki dawnej
serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

S. Horodecki

ALL` ANTICO u APOSTOŁÓW



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/708 5

Taneczny turniej
Od pocz¹tku lipca trwa³y intensywne przygotowania do I Turnieju

Tanecznego Osób Niepe³nosprawnych, który mia³ siê odbyæ 

16 paŸdziernika 2009 r. o godz. 11.00 w Powiatowym Centrum

Kszta³cenia Zawodowego w Jaworze. G³ównym organizatorem tur-
nieju by³o Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Ko³o przy SOSW 
w Jaworze oraz Warsztat Terapii Zajêciowej w Jaworze. W turnieju
mog³y braæ udzia³ osoby niepe³nosprawne, których pasj¹ jest taniec
oraz osoby, które tê pasjê chc¹ rozwijaæ, a wiêc i my - uczestnicy
Warsztów Terapii Zajêciowej. Zawodnicy mogli startowaæ w 2 kate-
goriach: para, grupa — nie wiêcej ni¿ 6 osób. Ka¿da placówka bior¹ca
udzia³ w zawodach powinna by³a zaprezentowaæ minimalnie 
2 wystêpy artystyczne. Jeszcze w lipcu w naszym warsztacie odby³y
siê eliminacje do udzia³u w konkursie. Swój wystêp zaprezentowa³o
kilka osób, by³ to g³ównie taniec w parach. Spoœród uczestników terapeuci
wybrali grupê, która mia³a reprezentowaæ nasz WTZ w turnieju
tanecznym. Do udzia³u zakwalifikowa³o siê 6 uczestników z naszego
warsztatu — Barbara Siwak, Agnieszka Bieniek, Kamila Szuka³o,
Józef Tomiak, Wanda Sztelwaks, Ryszard Piechnik. Przygotowania
trwa³y. Najpierw wybraliœmy odpowiedni¹ muzykê oraz stroje. 
Z pomoc¹ pani Justyny i pani Agnieszki przygotowaliœmy pierwszy
uk³ad taneczny. Ciê¿kie próby odbywa³y siê codziennie, a¿ do dnia
konkursu. Przychodziliœmy wczeœnie rano jeszcze przed wszystkimi
uczestnikami i rozpoczynaliœmy nasz taniec. Zostawaliœmy jeszcze 
po zajêciach i dalej æwiczyliœmy. 
„ Ta muzyka od razu nam siê spodoba³a jest weso³a, rytmiczna.
Szybko nauczyliœmy siê kroków do tej muzyki” - Agnieszka Bieniek
„Szybko nauczy³em siê tych kroków, nie sprawia³y mi wiêkszych trud-
noœci. Muzyka jest bardzo rytmiczna, skoczna, weso³a” - Józef Tomiak
„Podobaj¹ mi siê próby, nie mo¿na siê za³amywaæ jak coœ nie wycho-
dzi. Chcia³bym, ¿eby mi wychodzi³o tak, jak panie pokazywa³y.
Dobrze, ¿e mnie panie nauczy³y. Muzyka jest bajera. Muszê daæ z sie-
bie wszystko, ¿eby wygraæ”- Ryszard Piechnik  
W koñcu nadszed³ dzieñ 16 paŸdziernika. Ju¿ od samego rana czuli-
œmy nerwow¹ atmosfrê. Jeszcze ostatnia próba, podekscytowanie, roz-
pieraj¹ca energia. Przyjecha³ po nas bus i wyruszyliœmy  w  stronê
Jawora. Okaza³o siê, ¿e w wystêpach bierze udzia³ 6 Warsztatów:
Dobroszyce, Polkowice, Jawor, Legnica, Wa³brzych oraz WTZ
Chojnów. Uczestnicy wystêpuj¹ w 2 kategoriach: para i grupa. 

Szybkie przebieranie w stroje, makija¿ i jesteœmy gotowi do wystêpu.
W pierwszej kolejnoœci wystêpowa³y pary. To jeszcze nie my. 
W koñcu prowadz¹cy wyczytali nasze WTZ. Zaprezentowaliœmy pierw-
szy taniec „La bomba” - King Africa. Czerwono - ¿ó³te chusty wiro-
wa³y na naszych biodrach w rytm muzyki. Daliœmy z siebie wszystko.
Odetchnêliœmy z ulg¹. Chyba dobrze nam posz³o. Chwila na przebra-
nie i kolejny taniec kowbojski do muzyki zespo³u Rednex - „Old pop
in an”. W tych strojach wygl¹daliœmy jak prawdziwi kowboje.
Czuliœmy, ¿e jury by³o pod wra¿eniem naszego wystêpu, ale by³a te¿
olbrzymia konkurencja; pozosta³e grupy by³y dobrze przygotowane.
Obawialiœmy siê, ¿e nie uda siê nam zdobyæ ¿adnego miejsca. Jeszcze
pokaz ognia grupy „Mysterium Ignis” i poczêstunek. Nareszcie
nadesz³a najwa¿niejsza chwila turnieju - jury wróci³o z obrad,
nast¹pi³o og³oszenie wyników. Okaza³o siê, ¿e w kategorii para
bêdzie jeszcze dogrywka  i znów czekanie. W koñcu w kategorii para
zwyciêzcami zostali reprezentanci WTZ Dobroczyce, II i III miejsce

WTZ Jawor. Napiêcie ros³o. W kategorii grupa I miejsce zaj¹³ WTZ

„Jutrzenka” z Legnicy. I tu niespodzianka II miejsce nasz

Warsztat, III miejsce WTZ Jawor. I jeszcze jedno specjalne
wyró¿nienie od jury dla naszej Basi Siwak. Ka¿dy z uczestników
otrzyma³ od jury dyplom za uczestnictwo w turnieju oraz nagrody rze-
czowe. Na rêce naszych zwyciêzców zosta³a wrêczona statuetka 
z motywem tañcz¹cej pary. Szczêœliwi i zadowoleni ze swojego sukcesu
powróciliœmy do Chojnowa.

Tancerze z WTZ

W ramach projektu W trosce o bezpieczeństwo
(rządowego programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej”) w Powiatowym Zespole Szkół
w Chojnowie zostały utworzone trzy grupy
psychoedukacyjne. Projekt obejmuje warsztaty
wyjazdowe oraz cotygodniowe zajęcia w za-
wiązanych grupach. Prowadzone są przez
instruktora teatralnego z Teatru Dramatycz-
nego im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy,
psychologa i pedagogów. W ramach progra-
mu prowadzący wykorzystują zabawy i tech-
niki arteterapii oraz treningu twórczości.
Celem proponowanych spotkań jest rozwija-
nie możliwości twórczych poprzez aktywny
trening ciała i umysłu oraz otwarcie na ota-
czającą rzeczywistość. W procesie arteterapii
chodzi o rozbudzenie sfery przeżyciowej 
i uczynienie dostępnych tych przeżyć, które
wcześniej były nieuświadomione, niezauwa-
żane i niewyrażane.
Czy trenowanie wyobraźni i twórczości 

w ogóle jest możliwe?

Kształtowanie twórczości jest możliwe tylko
pod warunkiem, że przedmiot naszych
oddziaływań, czyli myślenie i działanie twór-
cze, potraktujemy tak samo jak każdy inny
rodzaj aktywności człowieka. Jeżeli możliwe
jest ćwiczenie ruchów dowolnych lub pami-
ęci, dlaczego nie mielibyśmy ćwiczyć myśle-
nia twórczego? Ponadto, jeżeli za psycholo-
gią humanistyczną przyjmiemy, że człowiek
jest twórczy ze swej istoty, a wiadomo, iż nie
wszyscy ludzie to ujawniają, ważne staje się
pytanie o przyczyny tej rozbieżności. Nie
mówimy tu, oczywiście, o aktywności twór-
czej sensu stricto (malarstwo, rzeźba, twór-
czość literacka itd.), ale o aktywności poten-
cjalnie twórczej w naszym codziennym dzia-
łaniu np. podczas gotowania.
Za pomocą proponowanych zajęć z pewno-
ścią nie uda się stworzyć nowego Picassa czy
Sienkiewicza. Jednak jeżeli oczekujemy 
od młodzieży większej pomysłowości, giętkiego
myślenia, wrażliwości intelektualnej, kre-
atywności, niekonwencjonalnego rozwiązy-

wania problemów to proponowane warsztaty
mogą w tym pomóc. 
Poniżej fragment relacji dwóch uczestniczek
wyjazdu do Łupek k/ Wlenia z pedagogiem
szkolnym, panią Dorotą Poradą, oraz panią
psycholog Izabelą Turczyn:
„... Tak, to był niezapomniany czas. Czas,

który pozwolił nam poznać swoje mocne 
i słabe strony, techniki rozwijające twórczą
aktywność i myślenie, nauczyć się przezwy-
ciężać stres, mówić o sobie nie oceniając,
wyplewić błędne, krytyczne myślenie. Może
niektórym wydawać się to banalne, lecz 
w rzeczywistości to, co umożliwiły nam
zajęcia, jest bardzo ważne i pożyteczne, a dla
niektórych wcale nie takie proste, jak mogłoby
się wydawać. Myślę, że każdy z nas długo
będzie wspominał wyjazd, a już na pewno
nigdy nie zapomni o tym wszystkim, czego
się razem nauczyliśmy. Być może i przyja-
źnie, jakie nawiązały się we Wleniu, okażą
się być do przysłowiowej grobowej deski…”

(Kasia i Gosia)

Warsztaty twórczości i wyobraźni
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Gazeta Chojnowska - W tym roku obchodzi

Pan 10-lecie działalności. W tym czasie

wiele firm z branży okiennej ogłosiło upa-

dłość, co zatem stoi za sukcesem Pańskiej

firmy?

Bartłomiej Giersok - Przede wszystkim sta-
ramy się zawsze dbać o dobro klienta, który
jest dla nas najważniejszy. To właśnie zado-
wolenie naszych klientów jest tym czynni-
kiem, który nieustannie daje nam motywację
i skłania do ciągłego doskonalenia. Nieustan-
nie dążymy do tego, aby jakość produktów 
i usług była tym elementem, który wyróżnia
nas spośród innych firm na rynku.

Jaka jest recepta, by wciąż utrzymywać się

w czołówce firm zajmujących się sprze-

dażą oraz montażem stolarki otworowej?

Aby móc sprostać wciąż rosnącym wymaga-
niom i potrzebom współczesnego klienta,
dążymy przede wszystkim do tego, aby wdrażać
nowe produkty, rozwiązania, technologie.
Dużym krokiem naprzód była niewątpliwie
decyzja o rozpoczęciu współpracy z Oknoplast
-Kraków, czołowym producentem stolarki
okiennej w Polsce, znanym także w Unii Euro-
pejskiej. Trwająca już ponad 3 lata współpraca
umożliwiła nam dostęp do najnowszych tech-
nologii oraz oferowanie naszym klientom
produktów najwyższej jakości. Dbając o umac-
niane wizerunku, korzystamy z produktów
wyłącznie renomowanych, czołowych firm,
znanych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
Wśród nich wyróżnić można takie marki jak
Porta, Krispol, Portos, Helopal, Velux, Gerda
czy Hoermann. Ważna jest dla nas również
jakość wykonywanych usług. Posiadamy
wykwalifikowany zespół montażowy, który
przez fakt, iż od lat pozostaje w niezmiennym
składzie, jest zgrany i niezwykle elastyczny.
Nasi montażyści nieustannie uczestniczą 
w szkoleniach oraz warsztatach montażo-
wych. Daje nam to ogromne spektrum możli-
wości, ale przede wszystkim to, do czego zawsze
dążymy, czyli profesjonalną obsługę klienta
na najwyższym poziomie. Staramy się, aby
klient od chwili pojawienia się u nas w salo-
nie, aż do momentu wieloletniego użytkowa-
nia naszego towaru był zadowolony z podję-
tej decyzji i nie żałował rozpoczętej współpracy
z firmą „GB”.

Sekret tkwi w ciągłym doskonaleniu 

i dbałości o jakość?

Uniwersalnej recepty na sukces z pewnością
nie ma, ale w każdej branży, a przede wszystkim
w branży stolarki otworowej, najważniejszy
jest klient. Z kolei dla klienta najważniejsza
jest jakość towaru i usług, a tym samym po-
czucie dobrze i mądrze wydanych pieniędzy.
Dlatego tak bardzo cieszy nas fakt, że ponad

90% naszych klientów, to klienci z tzw. „po-
lecenia”. To chyba najważniejsze wyróżnienie.

Ciągły wzrost liczby klientów musiał chyba

zaowocować również powiększeniem siedziby

firmy?

Oczywiście. Dziesięć lat temu zaczynaliśmy
jako nikomu nieznana firma, można powie-
dzieć - firma, jakich wiele. Nasze biuro nie
przekraczało wtedy powierzchni małego po-
koju, ze skromną wystawką, z samochodem

osobowym przerobionym tak, aby było możliwe
przewożenie nim okien. W tej chwili nasze
biuro zdecydowanie się powiększyło. Dzięki
temu możemy w sposób kompleksowy i pro-
fesjonalny dokonać obsługi klienta, od ukazania
całego asortymentu, poprzez przedstawienie
modeli oferowanego towaru, zdjęć, schematów,
prospektów, aż po wykonanie profesjonalnej
oferty cenowej. Śmiało można powiedzieć, że
w ostatnich latach nasza firma znacznie się
rozrosła, ponieważ z początkiem października,
po żmudnych miesiącach przygotowań, oddaliśmy
do użytku nasz nowoczesny magazyn w miej-
scowości Biała, w miejscu starego sklepu.
Jest to profesjonalnie zaprojektowany i zbu-
dowany obiekt, dzięki któremu mamy możli-
wość wcześniejszego przyjmowania, składo-
wania oraz sortowania towaru, co znacznie
skraca okres realizacji zamówienia. Obecnie
główna siedziba firmy, czyli biuro obsługi klienta
oraz salon, mieści się nadal na ulicy Paderew-
skiego 8b, natomiast całe zaplecze towarowo-
montażowe, łącznie z parkiem maszynowym,
zostało przeniesione do pobliskiej miejsco-
wości Biała. Oczywiście zachęcamy wszyst-
kich do obejrzenia na żywo i ocenienia efek-
tów naszej pracy.

Jak rozumiem Pańscy klienci, to nie tylko

klienci indywidualni?

Poza montażem okien, drzwi, bram i rolet 
w mieszkaniach czy domach klientów indy-
widualnych, wykonujemy również prace
montażowe w wielu instytucjach i budynkach 

użyteczności publicznej. Przykładem może być
np. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, nowopow-
stała hala firmy Feerum, hala pralni chemicz-
nej Impel-perfecta oraz liczne sklepy w cen-
trum naszego miasta i nie tylko. Możemy rów-
nież pochwalić się licznymi pracami wykona-
nymi nie tylko w Polsce, ale również i u naszych
zachodnich sąsiadów. Wszystkie te prace, ich
realizację, będą mogli Państwo zobaczyć już
niebawem na powstającej obecnie naszej
stronie internetowej.

A Pana plany na przyszłość?

Z dniem uruchomienia naszego magazynu 
w Białej, w gronie znajomych oraz przyjaciół
firmy świętowaliśmy nasz jubileusz. Okres
działalności, który uważam za udany, to okres
10 lat doświadczeń, które wiele nas nauczyły
i z których będziemy czerpać wiedzę. Jakie plany
na przyszłość? Głównym planem, który był
zawsze celem firmy, to działać tak, aby z każdym
dniem, z każdym następnym montażem pod-
nosić naszą jakość, nie stać w miejscu, ani
tym bardziej się nie cofać, z pokorą przyjmo-
wać pochwały, a z ewentualnych porażek
wyciągać wnioski. Choć nie jest to łatwe, to
patrząc wstecz przez te 10 lat, wiem, że jest
to możliwe.

Czego zatem życzyć z okazji jubileuszu ?

Nie wiem…, może spotkania za 10 lat i prze-
prowadzenia wywiadu z okazji 20-lecia dzia-
łalności…? (śmiech)

GB - okno na sukces
To kolejna chojnowska firma, która śmiało może mówić
o sukcesie. To kolejne przedsiębiorstwo, które dowodzi,
że małe aglomeracje nie ograniczają rozwoju. To kolejny
lokalny biznes, którego kryzys nie dotyczy, a dbałość
o  k l i en ta  sku tku je  powodzen iem.
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Po raz kolejny chojnowscy podróżnicy Wojciech Drzewicki i Maciej
Dziuba spotkali się z mieszkańcami naszego miasta. Tym razem dzielili
się wrażeniami ze swojej ostatniej, tegorocznej wyprawy do Indii. To
spotkanie z chojnowianami miało charakter nieco inny od dotychcza-
sowych, bo dwuetapowy. 
6 listopada w Galerii Młodych w Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
było się otwarcie wystawy fotograficznej, na której zaprezentowali
oni ponad 70 zdjęć ze swojej eskapady. Pokazali na nich, jak żyją tam
ludzi, jakie są ich domy, świątynie, miasta. Patrząc na te fotografie
można wręcz usłyszeć egzotyczny dla nas gwar ulic Delhi, Amristaru
czy Leh. Natomiast piękny, ale i często groźny majestat przyrody uka-
zują zdjęcia wykonane w Himalajach i Karakorum. 
Dwa dni później, w kawiarence MOKSiR - podobnie jak w poprzednich
latach, kiedy to nasi globtroterzy opowiadali o Syberii, Rumunii, Kaukazie
i Bliskim Wschodzie - mieliśmy przyjemność słuchania opowieści
połączonej z możliwością oglądania - dzięki rzutnikowi w dużym for-
macie - tych samych, a jednocześnie jakby widzianych, dzięki komen-
tarzowi, inaczej - fotografii. Sala dawnej „Stokrotki” wypełniona była
szczelnie, a blisko 2 godzinne spotkanie upłynęło tak szybko, jak
prędko mijają wszelkie czarowne chwile…

Wystawę w Galerii Młodych można obejrzeć do 10 grudnia; 
w Urzędzie Miejskim również znajduje się ekspozycja kilkudziesięciu
zdjęć z podróży do Indii.

B.L i S.H.

Z podróży do Indii

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Nieruchomość zagospodarowana jest
jako lokal użytkowy, a w planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Chojnowa ujęta
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i usług. Przetarg odbędzie się w dniu
22 stycznia  2010 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pie-
niądzu) w określonej wysokości należy wpłacić
na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000

0050 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 15 stycznia 2010 r. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać
dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesie-
nia wadium, a podmioty inne niż osoby fizycz-
ne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru
oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapozna-
niem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra
przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od daty odwołania
lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej
niż 9.300,00 zł.
Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w prze-
targu, wpłaca się na konto Nr 138644000000014

90620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się
na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawar-
ciem umowy. Uchylanie się uczestnika, który
wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium.
Koszty związane z przeniesieniem prawa włas-
ności ponosi w całości nabywca. Zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług sprzedaż samo-
dzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i usług. Lokal można oglądać 

w dniach 01.12.2009 r. do 15.01.2010 r.  

w godz. 10.00 do 14.00. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok.
nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod nume-
rem 076-81-86-680. Ogłoszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku
mieszkalnym przy ul. Wolności 1 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym
356/1 o pow. 1060 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 28-04-2103 r. ułam-
kowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr 23414:

6 listopada 2009 roku w Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika miała miejsce miła
uroczystość wręczenia nowych strojów dla
zawodników sekcji kolarskiej przy UKS
Oriens. Ceremonii wręczenia dokonał Bur-
mistrz Miasta Chojnowa Pan Jan Serkies,
który był jednocześnie fundatorem nowych,
pięknych kombinezonów. W uroczystości
uczestniczyli: Przewodniczący Rady Pan
Jan Skowroński, Dyrektor Szkoły Pan
Andrzej Urban, Pan Eugeniusz Bobiowski,
Pan Janusz Jasiński, zaproszeni sponsorzy 
i rodzice sportowców.

Stroje dla sekcji
kolarskiej
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W Liceum Ogólnokształcącym, w Chojnowie,
w ramach projektu Synergia znaczy więcej,
realizowanego przez Europejski Fundusz
Społeczny, działa w szkole wiele kół poza-
lekcyjnych, między innymi nasze - historyczne.
W związku z tym dnia 26 września 2009 pod
opieką pani profesor Agnieszki Rybczyńskiej
oraz pani profesor Agnieszki Robak udaliśmy
się na wycieczkę do malowniczego Zamku
Czocha w celu weryfikacji zdobytej dotych-
czas wiedzy.

„Historia zamku sięga wieku XIII, powstał 
z inicjatywy Wacława II”, dowiadujemy się 
z wiersza naszej koleżanki, Agnieszki.
Zabytek służył początkowo jako warownia
obronna północnej granicy. W XVI w. zamek
został gruntownie przebudowany w stylu
renesansowym, wyposażony w dzieła sztuki
oraz dostosowany do broni palnej. Wszystko
to legło w gruzach, gdy w 1793r. w zamku
wybuchł pożar. Odbudowy podjął się w XX w.
drezdeński przemysłowiec Ernest Gütschow.
Obecnie obiekt należy do Grupy Hoteli
WAM Sp. z o.o.
Udało nam się również zwiedzić należącą do
Zamku Czocha Salę Tortur. W nastrój grozy
wprowadził nas przewodnik, który udzielił
informacji dotyczących wyglądu i obowiąz-
ków kata. Byliśmy przerażeni okrucieństwem
stosowanych niegdyś kar cielesnych. W zwy-
czaju było posypywanie wcześniej zadanych
ran solą w celu spowodowania ogromnego bólu
i cierpienia skazanego. Osoby wykonujące
tortury, często znajdowały się pod wpływem
alkoholu, powodującego ich otępienie i brak
skrupułów w zadawaniu „ciosów”.
Następnie, pełni wrażeń, odbyliśmy pieszą

wędrówkę na zaporę znajdującą się nad Jezio-
rem Leśnieńskim. Naszym oczom ukazał się
piękny krajobraz tamtejszej okolicy. Prawy
brzeg zbiornika wodnego jest skalisty i mniej
zalesiony, doskonale nadaje się na długie, letnie
spacery. Zachwyceni powędrowaliśmy do
autokaru, aby udać się do ruin Zamku Rajsko
znajdującego się nieopodal.
Po przybyciu na miejsce byliśmy zaskoczeni,
gdyż panie nauczycielki rozdały wszystkim
kartki papieru, abyśmy mogli naszkicować
wybrany przez siebie fragment ruin. Nasz
pobyt tam uwieczniliśmy licznymi zdjęciami
oraz pracami plastycznymi. 
Zmęczeni, ale pełni wrażeń, wsiedliśmy do
autokaru, rozpoczynając podróż powrotną.
Zadowoleni z wycieczki i zafascynowani pięk-
nem Zamku Czocha przybyliśmy do Chojnowa.

Ju¿ po raz drugi Zespó³ Nauczycieli Polonistów 
i Bibliotekarzy Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-
nowie zorganizowa³ nocny maraton czytelniczy. 
29 paŸdziernika tego roku o godzinie 20.00 sze-
œædziesi¹t dwie osoby stawi³y siê w auli szkolnej
budynku przy ul. PoŸniaków, aby zmierzyæ siê ze
sporych rozmiarów dzie³em Boles³awa Prusa. 

I w tym roku frekwencja dopisa³a. Maratonem czytelniczym by³o
zainteresowanych znacznie wiêcej uczniów ni¿ w poprzednim roku
szkolnym. Dlatego konieczne by³o zagospodarowanie auli szko³y. Ju¿
przed godzin¹ 20.00 m³odzie¿ zameldowa³a siê przed swoimi opieku-
nami. Wszyscy byli gotowi do podjêcia wyzwania. Umys³y przewie-
trzone, si³y zebrane, a i osprzêt gotowy. Nie zabrak³o egzemplarzy
powieœci Boles³awa Prusa Lalka, a tak¿e rzeczy bardziej prozaicznych
- karimat, koców i zapasów jedzenia.
Nocne czytanie rozpocz¹³ dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³, pan
Kazimierz Grabowski, witaj¹c przyby³ych i odczytuj¹c pierwsze zda-
nie powieœci. Nastêpnie chêtni uczniowie na g³os prezentowali kolejne
rozdzia³y powieœci. Mimo zmêczenia wychodzi³o im to ca³kiem nie-
Ÿle. Lektorów nie trzeba by³o namawiaæ. Sami chêtnie pilnowali swo-
jej kolejnoœci. Niektórym nawet wcale niespieszno by³o opuœciæ sta-
nowisko, specjalnie przygotowane dla czytaj¹cych. Staro¿ytny
Filippides znalaz³ godnych nastêpców, choæ w nieco innej dziedzinie.

Pod koniec maratonu uda³o nam siê pokonaæ ponad dwieœcie stron
powieœci. Niech wiêc nie narzekaj¹ ci, którzy twierdz¹, ¿e lektury
szkolne s¹ takie d³ugie, ¿e trzeba miesiêcy na ich przeczytanie.
Odrobina samozaparcia i wysi³ku i w dwie lub trzy noce mo¿na przy-
swoiæ najd³u¿sze dzie³a polskiej i œwiatowej literatury W nagrodê za
trud spoœród lektorów wylosowano nagrody ksi¹¿kowe. Otrzymali je
Micha³ Stasiak z klasy I a oraz Gabriela Chmielowska z klasy II a.
Mniej wiêcej co dwie godziny uczniowie, korzystaj¹c z przerw, mogli
coœ zjeœæ lub skorzystaæ z toalety. Do godziny 6.00 nie opuszczali jed-
nak budynku. Niektórych pokona³o zmêczenie - dozwolone by³o drze-
manie. ZnaleŸli siê jednak i tacy, którzy dzielnie przetrwali noc i ani
na chwilê nie zmru¿yli oka. 
Nad imprez¹ sprawowa³y pieczê panie bibliotekarki i polonistki naszej
szko³y: Jadwiga Matys, Lucyna Olszañska, Barbara Homêtowska,
Monika Pacaniuk, Krystyna Tomalska, Halina Kiliœ. Obecnoœci¹
zaszczyci³a „maratoñczyków” tak¿e dyrekcja szko³y - pani Ewa
Humenna i pan Kazimierz Grabowski. Organizatorki nie tylko czu-
wa³y nad sprawnym przebiegiem imprezy, ale równie¿ nie pozwoli³y
nam pozostawiæ po sobie œmieci i dopilnowa³y, aby po wielbicielach
czytania nie zosta³ najmniejszy nawet papierek.
Szko³ê opuœciliœmy kilkanaœcie minut po 6.00 nastêpnego dnia.
Poszliœmy do domu na œniadanie i ….. wróciliœmy do szko³y! Punktualnie
o 8.00 zaczê³y siê przecie¿ lekcje, na które stawiliœmy siê w komplecie.

Ko³o dziennikarskie LO

Noc z „Lalk¹”

Licealiści podbijają zamek
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Od 1 sierpnia 2009 Szkoła Podstawowa nr 3
w Chojnowie może poszczycić się realizacją
dwóch projektów międzynarodowych programu
„Comenius”. Jest to ogromny sukces dla „Trójki”,
gdyż zaledwie garstka szkół w Europie może
pochwalić się równoległą realizacją 2 projektów
„Comeniusa”. Szkoła nr 3 otrzymała grant 
w wysokości 30 tys. euro na lata 2009-2011 na
realizację projektów „Kolor magii” i „Rytm życia”.
Projekt „Kolor magii” obejmuje szkoły z Polski,
Litwy, Słowenii, Grecji i Turcji. Projekt jest
wejściem w świat dzieciństwa i magiczny
świat fantazji. Jednakże praca nad projektem
to nie tylko czary i bajki, ale także zabobony,
wierzenia ludowe i wiara w zdarzenia niezwykłe 
i tajemnicze, które nas otaczają. W projekcie
„Rytm życia” biorą udział szkoły podstawowe
z Węgier, Polski, Bułgarii, Belgii i Rumunii.
Podczas pracy nad projektem partnerzy omówią
dorobek kulturalny każdego z nich oraz porów-
nają go z własnym. Uczniowie poznają życie
codzienne mieszkańców i zachodzące w nim
zmiany zgodnie z rytmem czterech pór roku. 
SP nr 3 złożyło również wnioski do Agencji
Narodowej o przyznanie Asystenta „Comeniusa”.
Na 299 wniosków 17 szkołom zostali przy-
dzieleni nauczyciele z Niemiec, Holandii,
Turcji i Hiszpanii. W szczęśliwej 17 znalazła
się oczywiście chojnowska „Trójka”. Jednak,
mimo iż przyznano nam nauczycielki z Turcji
i Francji, obie panie z powodów osobistych
nie przybędą do naszej szkoły. 
Nauczyciele naszej szkoły założyli również
„Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki”. Celem
Stowarzyszenia jest m.in. udział w projek-
tach, które przyczynią się do poprawy bazy
dydaktycznej szkoły i poszerzą jej ofertę edu-
kacyjną. Członkowie stowarzyszenia będą
również dążyć do tego, aby powstała sala gim-
nastyczna przy SP3. W lipcu 2009 Stowarzy-

szenie złożyło swój pierwszy projekt w odpo-
wiedzi na konkurs Programu English Teaching
Small Grants. Została przyznana dotacja
109.00,00 zł na promocję j. angielskiego i zajęcia
anglojęzyczne. Jest to jedna z najwyższych
dotacji przyznanych w tej edycji konkursu.
W czerwcu 2009 nauczyciele z SP nr 3 napisali
projekt „Akademia Równych Szans w SP nr 3”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach” poddziałanie 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych”. Celem projektu było zmniejsze-
nie dysproporcji oraz wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.
Budżet projektu wynosił 600 tys. złotych.
Wnioskodawcą projektu był Urząd Miejski 
w Chojnowie. Pragniemy podziękować za współ-
pracę nad tym wnioskiem Burmistrzowi Miasta
p. J. Serkiesowi i p. B. Truty - Skarbnik Miasta.
W 2008/2009 SP nr 3 złożyło również 5 wnios-
ków do fundacji wspierających działania pol-
skich szkół: do Fundacji WARTY i Kredyt
Banku „Razem możemy więcej” na projekt 

„Miasteczko rowerowe w SP nr 3”, do fundacji
Danone „Masz pomysł, podziel się posiłkiem”,
do fundacji L. Kronenberga na projekt „Z angiel-
skim za pan brat” oraz wniosek do fundacji
Ronalda McDonalda „Trzymaj się prosto”.
Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę
formalną i merytoryczną, ale z powodu małej
alokacji nie otrzymały dofinansowania.
Odrzucone projekty nie oznaczają porażki i nie
zniechęcają do pracy, wręcz przeciwnie są
kopalnią doświadczeń i motywacją do szuka-
nia nowych możliwości do pozyskiwania fun-
duszy. Mimo iż obecny rok szkolny jest bogaty
w realizację projektów międzynarodowych, pla-
nujemy złożyć wnioski o przyznanie kolejnego
Asystenta „Comeniusa”, wniosek do programu
unijnego Kapitał Ludzki oraz wniosek do Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego. I na
pewno mamy pomysł na kolejnego „Comeniusa”.

J.Piróg

Pasmo sukcesów w SP nr 3

Labas rytas, kalimera, merhaba, dober dan…. 
Te słowa powitania rozbrzmiewały w naszej
szkole za sprawą wizyty gości ze Słowenii,
Grecji, Turcji i Litwy. 
To już kolejny program Comeniusa, do którego
przystąpiliśmy. Warunkiem otrzymania grantu
w wysokości 15 tys. euro było perfekcyjne
przygotowanie projektu i zaakceptowanie go
przez dwóch niezależnych ekspertów komisji.
Otrzymaliśmy bardzo wysoką notę. Zostaliś-
my koordynatorami projektu, który trwa do
lipca 2011 roku i nosi tytuł ,,Colour of magic”.
0d 28 października, przez tydzień, trzynastu
nauczycieli z różnych zakątków świata dzieliło
się z nami swoimi doświadczeniami, przybliża-
ło swoją kulturę . Nasi goście na terenie szkoły
brali udział w spotkaniach z dziećmi, prowadzili

innowacyjne zajęcia, prezentowali przeźrocza,
zabawiali śpiewem i pląsami. Jednym z elemen-
tów wizyt w szkole były konferencje, pod-
czas których rozmawiano o realizacji dotych-
czasowych założeń oraz wyznaczono dalsze
kierunki i zadania. 
W trakcie wizyty nie mogło zabraknąć ważnych
spotkań. Najważniejsze z nich miało miejsce
w Urzędzie Miejskim. Burmistrz miasta, pan
Jan Serkies, gorąco przywitał gości, opowiadał
o naszym mieście, życzył im wielu miłych
wrażeń podczas pobytu i zaprosił do wspólnego
zwiedzania Muzeum Regionalnego. Perfekcyjnie
zorganizowany plan pobytu zakładał również
szereg wycieczek. Uznaniem cieszył się
wyjazd do Grodźca, gdzie niewątpliwą atrak-
cją był występ chojnowskiego Zespołu
Muzyki Dawnej ,,ALL’ ANTICO”.
Gości zachwycił również przepiękny Wrocław.
Najwspanialsze pamiątki przywieźli z Bole-
sławca. Tam mieli okazję przyglądać się pro-
dukcji bolesławieckiej ceramiki. 
W opinii gości nasza szkoła spotkała się 
z uznaniem. Podkreślali wielokrotnie, że oczaro-
wani są żywiołowością i otwartością uczniów.
Doceniali zaangażowanie w pracę każdego

nauczyciela. Zauważyli, że w szkole panuje
przyjazna atmosfera. Jak sami mówili - ,,Szkoła
ma duszę”. Bardzo podobały im się dobrze
wyposażone klasopracownie. Zachwyceni
byli występem dzieci z naszej szkoły dla
przedszkolaków w chojnowskim domu kultury. 
Dziś po wizycie zostały miłe wspomnienia.
Do marca 2010 r. w szkole realizowane będą
następne zadania projektu. Wykonaniem tych
zadań będziemy mogli się pochwalić podczas
konferencji na Litwie, gdzie odbędzie się
następne spotkanie. 

G.K

Kolory „Comeniusa”



28 października pozostanie na długo w pa-
mięci niektórych uczniów dwóch choj-
nowskich placówek oświatowych: Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
oraz Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika. Dlaczego? „Jasne, że klar!” W tym
dniu przywitali w swoich progach Panią
Małgorzatę Urlich - Kornacką z programu
„Deutsch Wagen Tour”, prowadzonego
przez Goethe Institut. Kilka słów wyja-
śnienia o projekcie. Deutsch Wagen Tour
to akcja promująca naukę języka niemieckie-
go. Pięć kolorowych samochodów wraz 
z lektorami jeździ po Polsce, by zachęcać
do nauki języka naszego zachodniego sąsiada.
Metody zajęć były niestandardowe i zasko-
czyły nie tylko uczniów. Nietuzinkowe
lekcje pozwoliły uczestnikom na wzboga-
cenie i utrwalenie słownictwa podczas
zabaw, warsztatów i gier dydaktycznych.
Największy entuzjazm wzbudziły zajęcia
z wielką, kolorową chustą, która w zależności

od potrzeb stawała się albo morzem, albo
boiskiem do gry w piłkę nożną. Uczniowie
z pewnością na długo zapamiętają słowa:
„Heifisch” oraz „tauchen”, gdyż każdy miał
okazję zanurkować i stać się rekinem.
Sympatię gimnazjalistów wzbudziła rola
przydzielona nauczycielkom, które według
zaleceń prowadzącej stały się ratownicz-
kami Słonecznego Patrolu. Radosną atmosfe-
rę zabawy potęgowały przygotowane przez
gimnazjalistów dekoracje auli oraz ich
stroje. Wszystkie klasy gimnazjum poprze-
bierały się w kolory flagi niemieckiej i dzięki
temu można było zrobić ciekawe zdjęcia
w auli oraz przy Deutschwagenie. Uczniowie
szkoły podstawowej również byli zmoty-
wowani do nauki języka niemieckiego 
i dlatego na stronie internetowej projektu
lektorka napisała: „Odwiedzać takie szko-
ły to sama przyjemność!”

Gabriela Seweryniak

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/70810

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 377/3 o pow. 1879 m2, poło-

żonej w obrębie 3 miasta Chojnowa przy ul. Samo-
rządowej (była kotłownia), dla której Sąd Rejonowy

w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr 28862.

Cena wywoławcza - 85.000,00 zł  

(w tym podatek VAT 22 %).

Wadium - 17.000,00 zł.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
przeznaczona jest pod nieuciążliwe usługi komercyjne
(handel, rzemiosło, gastronomia).
Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowiązany jest do umożli-
wienia dostępu do istniejących na nieruchomości
sieci uzbrojenia terenu, jak również w przypadku
wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie
kolizji z planowaną zabudową inwestor będzie zobo-
wiązany dokonać przełożenia sieci w ramach kosz-
tów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci,
na warunkach z nim  uzgodnionych. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2009 r.

o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego 
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać doku-
menty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium,
a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo
wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo
do udziału w przetargu.
Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości
należy wpłacić na konto Nr 39 8644 0000 0000

2121 2000 0050 Urząd Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów do dnia 16 grudnia 2009 r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapozna-
niem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 850,00 zł.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra prze-
targ, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż
przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknię-
cia przetargu, pozostałym osobom.
Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu,
wpłaca się na konto Nr 1386440000000149062

0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy nota-
rialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym
tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył
się 3 września 2008r., drugi 13 listopada 2008 r.,
trzeci 24 lutego 2009 r., czwarty 24 czerwca 2009 r.,
piąty 15 września 2009 r.  Uchylanie się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalo-
nym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności
ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12
tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 076-81-86-680.
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Ju¿ po raz kolejny dzieci z przedszkola nr 3
odwiedzi³a Pani Gra¿yna Mazur, zaprzyjaŸniona
z przedszkolakami pielêgniarka. Chocia¿ nie
by³a to pierwsza wizyta Pani Gra¿yny w naszym
przedszkolu, to dzieci by³y bardzo podekscyto-
wane perspektyw¹ spotkania i entuzjastycznie

powita³y goœcia. Ka¿de spotkanie z przesympa-
tycznym goœciem to wspania³a zabawa, wiele
interesuj¹cych wiadomoœci i niespodzianki.
Podczas tych spotkañ nie sposób siê nudziæ,
Pani Gra¿yna swoim poczuciem humoru i energi¹
potrafi uj¹æ ka¿dego. Tym razem nie by³o ina-
czej, zajêcia przebiega³y w bardzo mi³ej atmos-
ferze, by³y niezwykle interesuj¹ce i pouczaj¹ce,
dotyczy³y bardzo istotnej kwestii, a mianowicie
naszego zdrowia. Prowadz¹ca dostarczy³a dzie-
ciom wielu cennych informacji na temat dba³oœci
o nasze zdrowie, zapozna³a dzieci z zagadnie-
niami dotycz¹cymi grypy, a przede wszystkim
ze sposobami jej zapobiegania.

5 sposobów powstrzymania grypy:
Czêsto myj rêce.
Zawsze u¿ywaj chusteczek do wycierania nosa.
Wyrzucaj zu¿yte chusteczki do œmieci.
Jeœli nie masz chusteczek, to zas³aniaj usta i nos.
Zostañ w domu, gdy Ÿle siê czujesz.

URODZINY KSI¥¯KOWEGO MISIA

Puchatek  - miœ
powie Ci dziœ, 
gdzie mo¿na znaleŸæ liœcie
i ró¿nych owoców kiœcie.

Przed podró¿¹ w nieznane
wielce jest wskazane,
by ka¿dy — du¿y czy ma³y -
nauczy³ siê graæ w kasztany.

Jak graæ w kasztany - nikt nie wie.
To jest zadanie dla Ciebie.
Wymyœl zabawê i szybko, raz — dwa,
powiedz nam, co ka¿dy zrobiæ ma.

Na Twoje pomys³y czekamy
i tylko przypominamy,
¿e ka¿dy kto w kasztany gra,
w Puchatku przyjaciela ma.

Ju¿ po raz kolejny w naszym przedszkolu
obchodzono urodziny ksi¹¿kowego misia. Tego
dnia dzieci przysz³y do przedszkola ze swoimi
ukochanymi misiami. Opowiada³y o nich swoim
kolegom i kole¿ankom, a tak¿e namalowa³y piêkne
portrety. Dzieñ up³yn¹³ w mi³ej atmosferze przy
znanych i lubianych zabawach oraz piosenkach.

WIEŒCI Z PRZEDSZKOLA NR 3

S P O T K A N I E  Z  P I E L Ê G N I A R K ¥

I NAUKA MOŻE BYĆ PRZYGODĄ…



Czy w teatrze warto bywać? Na tak - prowokacyjnie nieco - postawione
pytanie wielu z pewnością odpowie, że tak, i owszem, czemużby nie...
Ale kiedy przyjdzie skonfrontować im te słowa z realną możliwością
wzięcia udziału w czymś niezwykłym…? Jak wtedy zareagują? Czy
rzeczywiście przyjdą, czy może zasłonią się - dziećmi, rodzinami,
obowiązkami, psami, kotami i czym tam jeszcze…? Już wkrótce
będziemy się mogli o tym przekonać. 29 listopada wieczorem, o godz.
19.00 w Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Chojnowie rozpocznie
się spektakl do tekstu Roberta Urbańskiego „Szaweł” w reżyserii
Jacka Głomba. Scenografię zaprojektowała Małgorzata Bulanda, 
a muzykę do przedstawienia stworzył Lech Jankowski. Grają ją na
żywo: Łukasz Matuszyk - akordeon, Sławomir Dudar - saksofon,
Amadeusz Naczyński - instrumenty perkusyjne
Premiera odbyła się 8 kwietnia 2004 roku w magazynie przy 
ul. Jordana w Legnicy  O czym jest spektakl?

„Szaweł” kapitalnie wpisał się w tradycję tych widowisk teatru Jacka
Głomba, w których słychać bicie serc postaci, a magia sceny dzieje się
na wyciągnięcie ręki.
Jest Wielki Czwartek. Zbieramy się na dziedzińcu starego magazynu
przy ulicy Jordana. Płonie ognisko. Spod żelaznych schodów wychodzą
owinięci szmatami muzykanci. Na saksofonie, bębenku i akordeonie
intonują charakterystyczną żydowska melodię. Niewielka grupa śpiewa
„O Bogu mówi każdy okruch świata, hymny mu śpiewa rozgwieżdżone
niebo”. Fakt. Zapalają się pierwsze gwiazdy. Obrazek jak z tv. Zza
płotu wybiega Szaweł (Przemek Bluszcz). Szczuje psem chrześcijan
okutanych w marne płaszcze. Pochodnie. Krzyki. Przerażenie.
Rzymianie rozganiają agresywnych Żydów. Żołnierze Piłata wycofują
się. Tumult cichnie.
Scena trzecia. Stromymi schodami, wzdłuż murów, pod którymi widać
poniemieckie napisy, idziemy do Damaszku za Szawłem. W zbitym tłumie
wspinamy się betonową ścieżką okutych stalą stopni. Sprzedawcy
gazet we współczesnych ciuchach krzyczą: „Morderca chrześcijan,
Szaweł zbiegł z miasta!”. Siadamy na twardych ławach obłaskawio-
nych kocami. Przed nami długa hala magazynu. Na podłodze stosy
kartonów. Coś jak melina zbieraczy makulatury. W kątach złom. Stare
meble. Barnaba (Paweł Wolak), Rebeka (Anita Poddębniak), Samuel
(Tomasz Sobczak) i Ruben (Lech Wołczyk) uszczelniają kartonami
ściany obite wełna mineralną. Opowiadają o Szawle, który ich wkurza.
Chodzi i głosi ewangelię.
Scena pulsuje od światła. Każdą z nich oplata ta sama tęskna melodia:
bębenek, saksofon, harmonia. Chrześcijan prześladuje rzymska poli-
cja. Rewizje. Legitymowanie. Bicie. Ofiary przypominają bezdomnych
z naszych ulic. Policjanci zawodowych ochroniarzy. Obserwujemy
dwie historie. Rozpaczliwą walkę o przetrwanie ludzi, którzy obcowali
z wcielonym Bogiem, ale nie potrafią jak Szymon/ Piotr (Bogdan
Grzeszczak) rozstać się z realiami dawnego życia. Nawet jeśli 
Chrystus powiedział im: „Ty jesteś skała!”. Szymon, Barnaba - żaden 

z nich nie pojmuje, co znaczy zawierzyć Bogu? I jest druga historia -
Szawła, mordercy chrześcijan. To paradoks. Ale to on stał się Pawłem.
Apostołem Boga, miłości. Pierwszym, który uczy wiary ludzi, którzy
żywego Jezusa spotkać już nie mogli.  Jak my.
Urbański i Głomb stawiają w scenografii najprawdziwszego, niemal
nieteatralnego świata - śmietnika pytanie ważne. Co mają zrobić ci,
którzy nie widzieli? Jakiej ofiary wymaga miłość Boga. Czy Szaweł
postąpił słusznie, idąc na śmierć za wiarę? Czy słusznie odtrącił miłość
Druzylli (Katarzyna Dworak), aby żądzą nie mącić głoszenia miłości
Bożej?
Prawda Boga
Bardzo gęsty tekst. „Nie zobaczy piękna, kto miał krew na rekach” -
krzyczy Barnaba do Szawła. Czy Bóg może do nas przemawiać ustami
zbrodniarza? „Gdybym miłości nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca” -
odpowiada niemal bezradnie Szaweł. Nawet gdy przemieni wodę 
w wino, nie uwierzą mu. Prawda Boga i prawda człowieka nie są tożsame.
Szaweł ginie. Trzeba dokonać wyboru. Czy zniszczyć listy, które pisał
do nowych gmin w Grecji, czy ocalić? Listy zapowiadają zagładę kul-
tury Żydów. Gaśnie światło. Zrezygnowana grupka chrześcijan siada.
I wtedy Barnaba niespodziewanie dla siebie samego zaczyna czytać
list Szawła o miłości. Zapada ciemność. To list do nas.
Magia tekstu Urbańskiego i reżyserskiej roboty Głomba ma zapach,
fakturę i — w przeciwieństwie do „Pasji” Gibsona - nawet uwiera 
w zadek. Pomysł aby ukazać pierwszych chrześcijan we współczesnej
scenografii, okazał się niezwykle skuteczny estetycznie i intelektualnie.
Błyskotliwy tekst i świetne role. Dworak, Chabior, Bluszcz, Wolak -
kreacje! Mój najpiękniejszy Wielki Czwartek”. 

Leszek Pułka, Gazeta Wyborcza — Wrocław, 10 — 12 kwietnia 2004.
Na przedstawienie nie ma biletów. Są bezpłatne wejściówki, które
rozprowadza wśród zainteresowanych MOKSiR. Ilość miejsc jest
ograniczona…

S. Horodecki
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Teatr Modrzejewskiej w Chojnowie

Ostatnio - dzięki zawartemu przez MOKSiR
porozumieniu z warszawską firmą OUTDOOR
Ciemna - na duży ekran filmy trafiają w Choj-
nowie niemal równocześnie z ogólnopolskimi
premierami! Nie inaczej będzie i w ponie-
działek 30 listopada…

RENIFER NIKO RATUJE ŚWIĘTA

30 listopada br. o godz. 17.00. Bilety - 11 zł
Fiński „Niko na drodze do gwiazd” to historia
małego renifera Niko, którego samotnie wy-
chowała mama, ponieważ jego tata jest człon-
kiem legendarnej Powietrznej Eskadry Świę-
tego Mikołaja. Niko nigdy nie spotkał taty,
ale bardzo go podziwia i chciałby w przy-
szłości być taki jak on. Marzy o tym, aby do-
stać się do ekipy najbardziej odlotowych
reniferów - reniferów Świętego Mikołaja.

Kiedy stado głodnych wilków, któremu prze-
wodzi Czarny Wilk, napada na renifery, Niko
postanawia zwrócić się o pomoc do taty. Aby
go odnaleźć i pokrzyżować niecne plany wro-
gów, mały renifer razem z przyjaciółmi -
wiewiórką Juliusem i łasicą Wilmą, wyrusza
w długą i niebezpieczną podróż. W Finlandii
film ten był wielkim i spektakularnym sukce-
sem zwieńczonym laurem najlepszego filmu
roku w tym kraju. Na początku grudnia „Nico
na drodze do gwiazd” ma wejść do kin w
Polsce. W naszym kraju najprawdopodobniej
jako „Renifer NIKO ratuje święta”

REWERS

30 listopada br. o godz. 19.00. Bilety - 11 zł. 
Akcja filmu, rozgrywa się w dwóch planach

czasowych - wczesnych latach pięćdziesiątych
oraz współcześnie. Główną bohaterką jest
Sabina (Agata Buzek), „szara myszka”, która
właśnie przekroczyła trzydziestkę. W jej
życiu wyraźnie brakuje mężczyzny. Matka
(Krystyna Janda) wie o tym najlepiej, dlatego
próbuje za wszelką cenę znaleźć dla swojej
córki odpowiedniego kandydata na męża.
Całą sytuację kontroluje babcia (Anna Polony),
ekscentryczna dama o ciętym języku, przed
którą nie uchowa się żadna tajemnica. W starej
kamienicy pojawiają się kolejni adoratorzy.
Żaden z nich nie wzbudza jednak zaintereso-
wania Sabiny. Pewnego dnia, „jak spod zie-
mi”, zjawia się tajemniczy Bronisław (Marcin
Dorociński). Jego obecność rozpocznie serię
zaskakujących zdarzeń, które ujawnią ciemną
stronę kobiecej natury... Najlepszy polski

film 2009. Polski kandydat do Oskara

S. Horodecki

Kino MOKSiR zaprasza
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Kolejne spotkanie Chojnowskiego Klubu
Literackiego odbyło się 22 października 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Temat war-
sztatów „Wokół tzw. literatury kobiecej” wy-
wołał ożywioną dyskusję. Punktem wyjścia
było pytanie o definicję literatury kobiecej.
Zwyczajowo przyjmuje się, że literatura kobieca
to literatura pisana przez kobiety o kobietach
i dla kobiet. Uczestnicy spotkania zastanawiali
się czy literatura ma płeć. 
Są przecież kobiety, które w bardzo „męski”
sposób widzą i przedstawiają świat i bardzo
wrażliwi mężczyźni. Przywołana w dyskusji
książka „Mężczyźni są z Marsa, a kobiety 
z Wenus”, dzieli kobiety i mężczyzn na przedsta-
wicieli dwóch odrębnych światów. Czy tak
jest naprawdę? Czy może jest tak, że w każdym
człowieku te pozornie odrębne światy, prze-
nikają się nawzajem? Ten temat - odnoszący
się zarówno do literatury, jak i do ludzi - chy-
ba już zawsze pozostanie dyskusyjny... 
W części warsztatowej spotkania omawiane
były utwory literackie wybrane przez prowa-
dzącego spotkanie p. Tadeusza Sznercha. 
Z najnowszego tomiku poezji Wisławy Szym-
borskiej pt. „Tutaj” odczytane zostały utwory:
„Kilkunastoletnia”, „Rozwód”, „Identyfikacja”.
Nikt z zebranych nie miał wątpliwości, że
mamy do czynienia z genialną poezją. Z mistrzow-
ską precyzją poetka przedstawia istotę zdarzeń.

„Taki wiersz mógłby napisać mężczyzna” 
- z podziwem przyznawali obecni na spotkaniu
panowie po wysłuchaniu utworu pt. „Rozwód”.
Następnie prezentowane były wiersze Julii
Hartwig z tomiku „Lżejszym głosem. Wiersze
z różnych lat”. Utwory: „Oczekiwanie”, „Co
jest za?”, wprowadzają czytelnika w świat
mroczny i tajemniczy. Inny nastrój - ironiczny,
pełen dystansu poetki do siebie, można odna-
leźć w wierszu „Może”. Na koniec uczestnicy
spotkania zapoznali się z utworami Niny
Andrycz z tomiku pt. „Wczoraj i dziś”. Mało
kto wie, że ta znana aktorka, wielka dama
polskiej sceny, napisała kilka tomików wierszy.
W omawianym zbiorze poezji, aktorka wspo-
mina czasy swojej młodości, a także zastana-
wia się nad przemijaniem.

Swoje utwory zaprezentowała również uczest-
niczka Chojnowskiego Klubu Literackiego 
p. Grażyna Anna Dudzińska. Z przyjemnością
je Państwu prezentujemy.

„Romantyczne rozczarowanie 

kobiety zamężnej”

moje i nie moje siedem lat
rozpoczynam wciąż od nowa
kiedyś żyłam ciałem

właścicielką byłam - kurtki czerwonej 
z kieszeniami
a także roweru, który mi spod domu ukradli

Potem tym czymś kiedyś chciałam
a następne siedem
czymś co się zdawało

A potem któregoś dnia umierałam
zupełnie tak jak Poświatowska,
ale nie umarłam
mówię poważnie bo nie brak mi
romantyzmu
ja kobietą jestem rozczarowaną - zamężną
I wciąż od nowa sprężam się
i szukam męża
Temat literatury kobiecej nie mógł i nie został
wyczerpany podczas jednego spotkania. Kolejne
dyskusje na ten temat - 26 listopada (o godz.16.00)
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszys-
tkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jolanta Giza-Gawron

Wokół literatury kobiecej

Cena wywoławcza — 290.000,00 zł.

Wadium - 58.000,00 zł.

Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury podziemnej.
Nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do istniejących na
nieruchomości sieci uzbrojenia terenu, jak również w przypadku
wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z plano-
waną zabudową inwestor będzie zobowiązany dokonać przełożenia sieci
w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci, na
warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieru-
chomość ujęta jest jako usługi z preferencją dla usług komercyjnych. 
W części przyległej do ul. Kościuszki dopuszcza się możliwość adaptacji
obiektów dla funkcji mieszkaniowej. Nieruchomość obciążona jest 
2 umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony z 1.miesięcznym
okresem wypowiedzenia oraz 1 umową najmu zawartą do dnia 31-12-2009 r.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Przetarg odbędzie się w dniu  22 grudnia 2009 r. o godz. 13.00 w sali
nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty:
tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż
osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełno-
mocnictwo do udziału w przetargu.
Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić do dnia
16 grudnia 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050

Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone
zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty
odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.
Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie
mniej niż  2.900,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się
na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Sprzedaż
nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty
związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.
Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Nieruchomość można oglądać w dniach 1-16 grudnia 2009 r. 

w godz. 10.00 do 14.00.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 6 października 2009 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu 
lub telefonicznie pod numerem (0-76) 81-86-680. Ogłoszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 4 budynkami: administracyjno-produkcyjnym o pow.
użyt.1979,30 m2, 2 halami warsztatowymi o pow. użyt. 235,50 m2 i 313,20 m2 i magazynem o pow. użyt. 341,20 m2, położonej 

przy ul. Kościuszki 26 w Chojnowie (teren byłego „Hosmetu”), oznaczonej numerem geodezyjnym 64/15 o pow. 3514 m2,  
wpisanej w księdze wieczystej Nr 14656.
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Dobieg³y ju¿ koñca rozgrywki w czwartej
lidze rundy jesiennej. Widaæ, ¿e “Chojnowianka”
zaaklimatyzowa³a siê w czwartej lidze. Smuci
jednak fakt, ¿e w ostatnich czterech meczach
nasza dru¿yna zdoby³a tylko jeden punkt.
Bez komentarza zostawiamy wiêc wynik
ostatniego meczu.
KS Chojnowianka Chojnów - Konfeks

Legnica  0:4

Ciekawe czy grudniowe zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze klubu przyniesie jakieœ zmiany.

OdpowiedŸ padnie na pewno wraz z rund¹
wiosenn¹. 

Kalendarz rozgrywek 3. grupy legnickiej 
A klasy przydzieli³ ostatnio “Chojnowiance” II
dru¿yny z koñca tabeli. W dwóch meczach
rozegranych na stadionie przy Witosa pad³o
ogó³em-25 bramek! Takiej kanonady i festi-
wali goli dawno nie byliœmy œwiadkami.
Brawo ch³opaki!
Chojnowianka II Chojnów - Rod³o
Granowice       10:3

Chojnowianka II Chojnów - Poldera
Damianowo  11:1

Po takich bardzo efektownych wygranych
musia³ siê w³¹czyæ hamulec wyjazdowy z dru-
¿yn¹ z góry tabeli.
Przysz³oœæ Prusice - KS Chojnowianka II
Chojnów 1:0

W nastêpnym numerze gazety ma³e podsu-
mowanie rundy jesiennej naszych dru¿yn.

P.M.

Jesienne ostatki pi³karskie

Iskra Jerzmanice Zdrój - Burza Go³aczów
2:2 (1:1), Poldera Damianowo - Rod³o
Granowice 2:1 (0:0), Przysz³oœæ Prusice -
Chojnowianka II Chojnów 1:0 (0:0), Fenix
Pielgrzymka - Skora Jadwisin 3:5 (1:2),
Urpal Sokó³ Krzywa - JTS Jawor 1:1 (0:0),
Zakaczawie Legnica - Wilki Ró¿ana 3:0
(walkower), Lechia Rokitnica - Rataj
Paszowice 1:3 (0:2)

1. Go³aczów       13          32      45-17
2. Jadwisin         13          29      57-29
3. Prusice                   13          27      33-27
4. Zakaczawie     13          23      39-25
5. Paszowice              13          22      31-29
6. Krzywa                  13     20      24-27
7. Ró¿ana          13          19      34-24
8. Pielgrzymka      13          18      26-28
9. Chojnów                12          17   34-29

10. Jerzmanice-Zdrój 13          17      27-32
11. Rokitnica         13          15      25-30
12. Jawor               12          11      17-29
13. Granowice       13     4        25-55
14. Damianowo      13   4    20-54

15. Kolejka (7/8.11)
Nowogrodziec - Boles³awiec 1:0, Legnica II
- Kobierzyce 1:2, Chojnów - Legnica 0:4,
Prochowice - Nysa 2:0, Pietrzykowice -
Œwiêtoszów 0:2, Szczawno- Zdrój - Jawor
1:0, Dzier¿oniów - Œroda-Œl¹ska 1:0,
Wroc³aw II - Jelenia Góra 3:1

1. Twardy                15       33       35-14
2. Lechia         15  30       28-10
3. Chrobry               15 27       30-13
4. Konfeks          15   24       29-25
5. Szczawno-Zdrój  15   23       20-20
6. Puma              15  22       34-26
7. MiedŸ II        15       22   25-20
8. Kobierzyce          15   21       28-28
9. KuŸnia                 15     20       20-19

10. Boles³awiec         15            19   23-23
11. Prochowiczanka  15  18 21-22
12. Chojnowianka     15    17       18-22
13. Nysa                    15    16       15-23
14. Karkonosze         15     14   23-43
15. Polonia                15         11         9-38

Grupa III BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem garażowym o pow. użytkowej 334,18 m2 oraz ruinami budynku 

magazynowego, położonej przy ul. Kościuszki 28B w Chojnowie (teren byłej Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska), oznaczonej numerem geodezyjnym 454/5

o pow. 2617 m2, wpisanej w księdze wieczystej Nr 14654.

Cena wywoławcza - 115.000,00 zł.

Wadium - 23.000,00 zł.

Przez nieruchomość przebiegają sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca zobowiązany jest
do umożliwienia dostępu do istniejących na nieruchomości sieci uzbrojenia terenu, jak również
w przypadku wystąpienia nie ujawnionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowaną
zabudową inwestor będzie zobowiązany dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych
inwestycji, za zgodą właściciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomość ujęta jest jako
usługi z preferencją dla usług komercyjnych. Nieruchomość obciążona jest 2 umowami naj-
mu zawartymi na czas nieoznaczony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Przetarg odbędzie się w dniu  22 grudnia 2009 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowią-
zani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne
niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału
w przetargu.
Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić do dnia 16 grudnia 2009 r.

na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wpłacone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone
zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia
przetargu, pozostałym osobom.
Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  1.150,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 1386440000000

1490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawar-
ciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły
się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 20 lipca 2009 r., drugi przetarg 
6 października 2009 r.
Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności
ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej
przyczyny. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod nume-
rem (0-76) 81-86-680. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Przepraszam
funkcjonariuszy Policji

Pawła Chabeckiego
oraz 

Norberta Galeckiego 
za naganne zachowanie 
w dniu 18 lipca 2009 r.

oraz 
zobowiązuję się 
do zaprzestania

nadużywania alkoholu.

Andrzej Szpilak

* torty, 
* ciasta 

* i ciasteczka

tel.: (76) 818 -79-66

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych -Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

NOWOŚCI

Oddział dla Dzieci i Młodzieży:

Marek Kamiński - „MAREK - CHŁOPIEC,

KTÓRY MIAŁ MARZENIA”/wspomnie-
nia spisała i opracowała Elżbieta Zubrzycka
Wielki podróżnik z werwą i humorem opo-
wiada o swoim codziennym życiu w domu 
i szkole oraz o przygodach, które ukształto-
wały jego ciekawość świata.
Książka z pewnością zachwyci dzieci i za-
chęci je do rozmyślań, co w ich życiu jest ważne
i jakimi ludźmi chciałyby zostać w przyszłości.

Dział dla Dorosłych:

Herta Müller -”GŁÓD  I  JEDWAB”

Herta Müller, laureatka tegorocznej Literac-
kiej Nagrody Nobla, jest jedną z najwybit-
niejszych postaci współczesnej literatury nie-
mieckiej. Dzieciństwo i młodość spędziła 
w Rumunii, kraju komunistycznej dyktatury.
Tam rozpoczęła się jej kariera literacka, szybko
przerwana zakazem publikacji. Prześlado-
wana przez władze szybko wyjechała 
do Niemiec. Zdobyła uznanie na arenie
międzynarodowej, o czym świadczą liczne
przekłady i nagrody.
Zbiór esejów Głód i jedwab to świadectwo
życia w dyktaturze i konfrontacja z politycz-
nymi refleksjami autorki.

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki -„PIOSENKA

O ZALEŻNOŚCIACH I UZALEŻNIENIACH”

Nagroda Literacka Nike 2009.
To trzecia - po „chirurgicznej precyzji” S. Ba-
rańczaka i „Zachodzie słońca w Milanówku” 
J.M. Rymkiewicza - książka poetycka, która 

zdobyła najważniejszą nagrodę literacką 
w Polsce.
Wiersze-piosenki Tkaczyszyna-Dyckiego pisane
są pod ciemnym słońcem melancholii, 
„w słońcu ciemności”, jak powiada sam
poeta. Poezja jest tu losem i wyzwaniem: 
z Laudacji Grażyny Borkowskiej, przewodni-
czącej jury Nike 2009

Niemal w wigilię Święta Niepodległości (9 listo-
pada br.) uczniowie ogniska muzycznego za-
prosili na prezentację swych muzycznych do-
konań do sali w Centrum Edukacyjnym przy
Pl. Zamkowym. Udział aż 18. młodych wyko-
nawców krzepi, bo jest świadectwem, że pielę-
gnowanie kultury muzycznej ma się w Chojno-
wie całkiem nieźle. Przybyli na koncert mieli
okazję wysłuchać zarówno nawiązujących 
do rocznicy niepodległości „Hej, hej, ułani”
czy „Wojenko, wojenko”, jak i utworów należą-
cych do żelaznego kanonu muzyki klasycznej
(np. „Dla Elizy” Ludwika van Beethovena).
Niespodzianką był „Walc” - kompozycja własna
Rafała Lendy.

s.h.

Z  PODRÓŻY  DO  INDII
Zapraszamy na wystawę fotograficzną

Wojciecha Drzewickiego i Macieja
Dziuby - Galeria Młodych, termin 

- do 10 grudnia.

Koncert dla Niepodległej

Wypieki domowe



Domy - mieszkania - lokale
( Sprzedam dom w Jerzmanowicach, 
pow. 300 m, garaże, altany, basen, komfortowo
zagospodarowany, na działce o pow. 60 a. Wia-
domość: tel.601 799 573

( Sprzedam dom przy ulicy Kilińskiego 
o pow. 180m, parterowy, garaże, na działce 5a,
nie wymaga remontu. Wiadomość: tel. 601 799 573

( Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow.
58 m2, po remoncie, 3 pokoje, kuchnia, toaleta;
ul. Piotra Skargi 6/12. Wiadomość: tel. 608 506 412. 

( Wynajmę mieszkanie/kawalerkę w Choj-
nowie. Wiadomość: tel. 663 154 213

( Zamienię mieszkanie komunalne na parterze
(pokój, kuchnia, łazienka, oddzielne wejście przez
ganek) na większe. Wiadomość: tel. 888 939 63.

( Sprzedam mieszkanie na parterze, pokój 
+ kuchnia o pow. 27,67m2 w Chojnowie, do
remontu z możliwością wygospodarowania
dodatkowego pomieszczenia, cena do uzgod-
nienia. Wiadomość: tel. 519 463 261.

( Sprzedam dom w budowie, działka 20 ar,
Goliszów. Wiadomość: tel 515 140 154.

( Sprzedam dom wolnostojący w Chojnowie
o pow. 220m2, 4 pokoje, salon, 2 kuchnie, 
2 łazienki + pomieszczenia gospodarcze do
zamieszkania. Wiadomość: tel. 0601-585-894.

( Sprzedam mieszkanie przy ul. Maczka 
o pow. 65 m2, Ip., 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
toaleta. Wiadomość: tel. 0601-566-260.

( Sprzedam atrakcyjnie usytuowaną, ładną
kawalerkę w centrum Chojnowa, w nowym
budownictwie, IIp., o pow. 38,14 m2, po
remoncie, cena do ustalenia. Wiadomość: tel.
76 818-64-93 lub 0793-297-964. 

( Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe 
o pow. 64 m2, IVp. Wiadomość: tel. 76 818-60-88
lub 0505-156-250. 

( Kupię mieszkanie 2.pokojowe na pierwszym
lub drugim piętrze. Wiadomość: tel. 76 818-60-88
lub 0505-156-250. 

( Zamienię mieszkanie własnościowe spół-
dzielcze, o pow 67 m2, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, osobno wc, balkon, na 2.pokojowe włas-
nościowe w nowym budownictwie. Wiado-
mość: tel. 0509-869-458.

( Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow.
37 m2, po remoncie, z balkonem, parter, ul. Pade-
rewskiego 18b/2. Wiadomość: tel. 76 818-82-71.

( Sprzedam mieszkanie własnościowe, spół-
dzielcze, przy ul. Paderewskiego, parter, 
pow. 47,60 m2. Wiadomość: tel. 76 818-64-03
lub 0698-543-779.

( Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, stare
budownictwo, pow. 34,30 m2, pokój, kuchnia,
łazienka. Wiadomość: tel. 0696-058-279 
po godz. 20.

( Kupię w dobrej cenie lokal użytkowy w ści-
słym centrum Chojnowa. 
Wiadomość: tel. 0606-825-085.

( Kupię domek na wsi, chętnie pod lasem,
tanio. Wiadomość: tel. 0600-613-526.

( Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 70 m2

w ścisłym centrum, aktualne od stycznia 2010 r.
Wiadomość: tel. 76 818-71-25.

Usługi

( Murowanie z piaskowca, w sezonie jesien-
nym taniej. Wiadomość: tel. 0664-540-650.

Auto-moto

( Opony zimowe na felgi 13, różne rozmiary,
cena od 50 zł., Gołaczów 41. 
Wiadomość: tel. 76 725-87-22.

Praca

( 35.letni fachowiec budowlany szuka pracy
w Polsce lub za granicą; remont mieszkań
(płytki, regipsy, armatury).
Wiadomość: tel. 726 100 273 lub (76) 8191916

( Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę z doświadcze-
niem, przyjmę stażystkę. Atrakcyjne warunki
pracy - w Chojnowie. 
Wiadomość: tel. 0663-651-362.

( Poszukuję nauczyciela gry na gitarze 
dla 10.letniego dziecka. 
Wiadomość: tel. (76) 81-88-810.

Inne

( Sprzedam działki budowlane 12 arowe 
w Konradówce, niedaleko od szosy Chojnów-
Gołaczów. Wiadomość: tel. 0606-343-973 
lub 0500-094-028.

( Sprzedam działkę budowlaną usługowo-
mieszkalną w centrum Chojnowa o pow. 270m2.
Wiadomość: tel. 0601-585-894.

( Kolonia Kołłątaja, atrakcyjna działka
budowlana; 8,68 ar. Wiadomość: tel. 609 712 195.

( Sprzedam działkę budowlaną 7 ar, uzbrojo-
na, osiedle domków Bolesławieckich. Wia-
domość: tel 515 140 154.

( Kupię garaż w okolicach Lidla, ul. Legnic-
kiej. Wiadomość: tel. 692 426 761.

( Kupię grunt rolny w gminie Chojnów. Wia-
domość: tel. 0600-613-526.

( Przyjmę ziemię, gruz, piasek - bezpłatnie,
Konradówka. Wiadomość: tel. 76 818-61-51
lub 0691-422-027.

( Sprzedam lady używane, sklepowe, oszklone
z szufladą, kolor: czarno-białe, wymiary:
130cm x 80cm x 60cm, cena: 250 zł/sztuka.
Wiadomość: tel. 601 752 775.
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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
Us³ugi pogrzebowe   0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ — 076 818 86 81
ChZGKiM — 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa — 076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” —  076 819 63 53

15

OG£OSZENIA DROBNE

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
przy Parafii pw. NPNMP w Chojnowie

Oprawa muzyczna - zespó³ „EFEKT”. 
Organizator zapewnia 4 gor¹ce dania,

zimne przek¹ski, napoje i alkohol. 
Bilety w cenie 175 z³ od osoby 
zamawiaæ mo¿na telefonicznie 

(076) 8187292 w godzinach 8.00-15.00.
Rezerwacje i opłaty należy uiścić 

do 4 grudnia br.

serdecznie zaprasza 
do Domu Chemika 

na Bal Sylwestrowy. 

Do wynajęcia 

w atrakcyjnym

miejscu Chojnowa 

niski czynsz, 
możliwe prawo pierwokupu 

wynajmowanej powierzchni.

powierzchnie 

magazynowo-handlowe 

od 200 m2 do 3500 m2,

Tel.: 0-606 744 998




