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30 lat chojnowskiego Ko³a PSD
W myœl idei "razem ³atwiej" Ko³o Diabetyków w Chojnowie

jest otwarte na nowe pomys³y i wszelk¹ wspó³pracê.

Motocyklowy festyn
Ponad 100 maszyn, paradnym szykiem przejecha³o ulicami miasta.

„Grenlandia – zielona (czy bia³a?) wyspa”
Wyk³ad dr hab. prof. Henryka Marsza³ka, dyrektora Instytutu Nauk

Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego w MBP. 
Skarb z G³ogowa w Chojnowie

Muzeum Regionalne serdecznie zaprasza na niezwyk³¹ wystawê.

Wybory Prezydenckie 2015

Z sercem w herbie...
czyli wizyta mieszkañców Chojnowa w partnerskim Egelsbach.
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Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.
518) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu;
1) w dniach od 8.05.2015 r. do
29.05.2015 r.:
wykazu nieruchomoœci w sprawie odda-
nia w trybie bezprzetargowym w u¿yt-
kowanie wieczyste czêœci udzia³u 
w nieruchomoœci gruntowej przy-
nale¿nej do czêœci lokalu mieszkalnego
nr 14 po³o¿onego w budynku przy ul.
Chopina 2 powsta³ej w wyniku adap-
tacji czêœci wspólnych - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 
8 maja 2015 r. Nr 52/2015.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami (j.t. Dz. U.  z 2014 r. poz.
518 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w
terminie do dnia  19.06.2015 r.
2) w dniach od 18.05.2015 r. do
08.06.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczo-
nej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 44/2,
po³o¿onej przy ul. D¹browskiego 12 
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 54/2015
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18
maja 2015 r.)

Dostêp do e-booków
Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie uczestniczy - wraz z kilku-
dziesiêcioma bibliotekami publicznymi
na Dolnym Œl¹sku - w projekcie "Ibuki
na Dolnym Œl¹sku" polegaj¹cym na
wspólnym wykupieniu e-booków na
platformie libra.ibuk.pl. Oznacza to, ¿e
ka¿dy czytelnik, zapisany do którejkol-
wiek z nich, mo¿e swobodnie i zupe³nie
za darmo przegl¹daæ katalog wszystkich
wykupionych publikacji i czytaæ je on-
line bez ¿adnych ograniczeñ czasowych -
i to nie tylko na terenie biblioteki, ale
tak¿e w domu. W 2015 r. propozycja
obejmuje oko³o 3000 e-booków z oferty
Wydawnictwa Naukowego PWN oraz
innych wydawnictw. Zainteresowani
czytelnicy, którzy zg³osz¹ siê do bib-
lioteki, otrzymaj¹ indywidualne kody
aktywacyjne - PIN - umo¿liwiaj¹ce im
bezp³atny dostêp do e-booków.
Wszystkich czytelników, którzy pobrali
kody PIN do koñca 2014 r., informujemy,
¿e z dniem 28 kwietnia 2015 r. straci³y
one wa¿noœæ. Aby nadal korzystaæ z sys-
temu, trzeba zg³osiæ siê do biblioteki po
nowy PIN.
Miejska Biblioteka Publiczna zachêca
tak¿e do lektury artyku³u „Darmowe lek-
tury szkolne czyli baza bezp³atnych e-
booków w formacie epub, mobi i pdf".
W tekœcie jest wykaz wszystkich aktual-
nych lektur szkolnych wraz z linkami do
darmowych ebooków. Ponad 300 dar-
mowych lektur szkolnych z legalnych
Ÿróde³ z linkami do œci¹gniêcia oraz
krótka instrukcja dla osób, które
wczeœniej nie korzysta³y z ebooków:
http://bookto.pl/blog/2015/04/darmowe-
lektury-szkolne-czyli-baza-bezplatnych-
e-bookow-formacie-epub-mobi-i-pdf

Miêdzynarodowa 
lekcja hhistorii

Powiatowy Zespó³ Szkó³ przywita³ 18 maja
goœci z Europy. M³odzie¿ i nauczyciele 
z siedmiu europejskich krajów wraz 
z uczniami szko³y zainaugurowa³a polski
etap projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna.
Podczas kolejnego spotkania uczestni-
ków projektu, tym razem w Chojnowie,
miêdzynarodowa grupa poszerzy swoj¹
wiedzê o wielkiej wojnie 1914-1918,
wprowadzaj¹c do ju¿ zebranych wiado-
moœci ogl¹d dziejowych wydarzeñ po
100 latach w biegu historii Polski.
W auli szko³y rozbrzmiewa³y mi³e powi-
tania w ró¿nych jêzykach. Zaanga¿owani
w pracê nad zadaniami projektu uczniowie
PZS witali przyjació³ z Turcji, Niemiec,
Portugalii, W³och, Wielkiej Brytanii,
Rumunii, Francji. Uczniowie naszej
szko³y, którzy nie podró¿owali wczeœniej
do krajów – uczestników projektu, mogli
nawi¹zaæ sympatyczne znajomoœci 
i podj¹æ siê uczestnictwa w tym zajmu-
j¹cym programie.
Inauguracja polskiej czêœci projektu zapisze
siê w anna³ach szko³y jako wa¿ne, piêkne
i radosne spotkanie przyjació³ z ró¿nych
czêœci Europy, którzy chc¹ siê lepiej rozu-
mieæ, wspólnie uczyæ oraz œwiadomie
planowaæ swoj¹ przysz³oœæ. Teraz czas do
pracy. 
Uczestników projektu goœci³ tak¿e burmistrz
miasta, który 18 maja przywita³ niecodzien-
nych goœci w ratuszu, przybli¿aj¹c dzia³alnoœæ
polskiego samorz¹du. Historiê miasta nato-
miast m³odzie¿ pozna³a odwiedzaj¹c choj-
nowskie muzeum. 

Wybory ddo IIzb RRolniczych
Informujemy, ¿e Wybory do Rady
Powiatowej Dolno-œl¹skiej Izby
Rolniczej odbêd¹ siê 31 maja 2015 roku
w godzinach od 8:00 do 18:00 w Choj-
nowie, w lokalu  wyborczym przy Pl.
Zamkowym 1, pokój nr 4, parter Urzêdu
Miejskiego.

Na zakoñczenie chojnowskich obchodów
Tygodnia Bibliotek, MBP 15  maja, przygo-
towa³a spotkanie „Grenlandia – zielona (czy
bia³a) wyspa?” Goœciem by³ dr hab. prof. Henryk
Marsza³ek, dyrektor Instytutu Nauk Geolo-
gicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. 
Z wielkim entuzjazmem opowiada³ o wyprawie
naukowej na Grenlandiê, która odby³a siê 
w 2012r. Kilkutygodniowa ekspedycja
wroc³awskich naukowców pod kierunkiem
profesora Henryka Marsza³ka mia³a na celu
badanie wód termalnych w zachodniej czêœci
Grenlandii, w rejonie wyspy i Zatoki Disko. 
W sk³ad wyprawy wchodzili tak¿e dr Lech
Poprawski, mgr Micha³ Rysiukiewicz - dok-
torant oraz Micha³ Adamski – student ostat-
niego roku geologii. Wyprawa organizowana
by³a przy wspó³udziale Wroc³awskiego
Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego.
Profesjonalnie przygotowana prezentacja
przenios³a nas na najwiêksz¹ wyspê œwiata –
Grenlandiê i wszyscy z wielkim zaintereso-
waniem s³uchali ciekawej opowieœci o wypra-
wie, badaniach i codziennym ¿yciu mieszkañców
wyspy. Spotkanie prowadzi³ dr Wojciech Drze-
wicki, chojnowski podró¿nik, który wielo-
krotnie goœci³ w naszej bibliotece.

(mbp)

W ramach Tygodnia Bibliotek
Grenlandia zielona...



26-28.05. - Olimpiada lekkoatletyczna szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimanzjalnych PZS

30.05 - Festyn Trójki SP3
maj - Indywidualne Mistrzostwa Miasta w Biegach Prze³ajowych 

Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych SP 4
maj - Turniej szachowy MOKSiR
maj - czerwiec - Muzyczna wywiadówka - pracownia wokalna MOKSiR
maj - czerwiec - Skarb z G³ogowa".   Wystawa archeologiczna 

ze zbiorów Muzeum w G³ogowie Muzeum
maj-czerwiec - "1000 lat jazdy polskiej". Rysunki Lecha Wagla. 

Wystawa w Baszcie Tkaczy Muzeum
maj - czerwiec - "Holony II" - wystawa kola¿y Urszuli Kwiatkowskiej-Sznerch  MBP

03.06. - "Pasowanie na Czytelnika" MBP
09.06 - Karaoke - Warsztat Terapii Zajêciowej WTZ 
12.06. - III Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej MOKSiR

(koœció³ pw. œw. app. Piotra i Paw³a)
13.06. -  XVI Ogólnopolski Turniej Zespo³ów Tanecznych STONOGA MOKSiR 
20-21.06. - DNI CHOJNOWA, BAMBINIADA
19 - 21.06. - 10-lecie miêdzynarodowego partnerstwa miast: Chojnów-Egelsbach-Commentry

MOKSiR
29.06-03.07 - "Wakacje z Bibliotek¹" MBP
czerwiec - Turniej Bryd¿a Sportowego Par MOKSiR
czerwiec -lipiec - "X Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki". Jubileuszowa wystawa

chojnowskiego œrodowiska plastycznego Muzeum
czerwiec - Wystawa Cz³onków Gildii Artystów Chojnowa MOKSiR
czerwiec - Mistrzostwa Miasta Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w LA   SP 4
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Kalendarz imprez w mieœcie 
maj - czerwic

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

Podziêkowania 
dla wszystkich, 
którzy wspólnie 

z nami odprowadzili
œp. Tadeusza Miga³ê

na miejsce 
Jego wiecznego

spoczynku 
sk³ada rodzina

NNaaggrrooddyy MMRRMM
7 maja w Urzêdzie Miejskim odby³o siê
uroczyste wrêczenia nagród podsumo-
wuj¹cych konkurs na kartkê i jajko wiel-
kanocne. Konkurs zosta³ og³oszony przez
M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹.
G³ówne miejsca zajêli uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 3, pod kierunkiem p. Gra¿yny
Klucznik. 

W kategorii "Jajko wielkanocne" naj-
wy¿sze miejsca zajê³y: Karolina Czer-
niawska, Laura Kunysz i Beata Walz. 
W kategorii "Kartka wielkanocna"
czo³owe miejsca zajêli: Gabriela Spes,
Marlena Pakosz, Kacper Stankiewicz 
i Magdalena Kurzawa. 
Nagrody wrêcza³ Burmistrz Jan Serkies. 

Gratulacje dla nagrodzonych oraz opieku-
na. Podziêkowania dla opiekuna MRM 
p. Anny Œwidurskiej.

Burmistrz Miasta Chojnowa
informuje o wy³o¿eniu do publicznego

wgl¹du 
ujednoliconego projektu studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Chojnowa
- zawieraj¹cego projektowane zmiany doty-
cz¹ce wybranych terenów, wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 
18 maja 2015r. do 10 czerwca 2015r., w siedzibie
UM w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, pokój nr 
12 A, w godzinach pracy urzêdu.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie
ww. zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie
siê w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 12.00,
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Plac Zamkowy 1, sala  nr 11.
Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej,
mog¹ wnieœæ uwagi dotycz¹ce projektu studium. 
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza

Miasta Chojnowa na adres: Plac Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomoœci, której dotycz¹, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca
2015r. Uwagi do Prognozy oddzia³ywania na
œrodowisko mog¹ byæ wnoszone zgodnie z art.
40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. 
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko - w formie pisemnej, ustnie do
protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komu-
nikacji elektronicznej bez koniecznoœci opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 wrzeœnia 2001r. o podpisie elektro-
nicznym - w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3 lipca 2015r.

Projekt zmiany Studium wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko udostêpniony
jest na stronie internetowej: 
http://bip.chojnow.net.pl



W niedzielê 10 maja w naszym kraju
odby³y siê wybory prezydenckie. Od
1990 roku ciesz¹ siê one najwiêkszym
zaanga¿owaniem i zainteresowaniem
naszego spo³eczeñstwa. Jednak w tym
roku mieliœmy zaskakuj¹co nisk¹ frek-
wencjê. We wszystkich poprzednich
wyborach g³owy pañstwa, wynosi³a ona
powy¿ej 50%, tym razem nieca³e 49% 
w skali kraju.
Przez ca³¹ kampaniê wszyscy kandydaci
silnie rywalizowali o nasz¹ sympatiê, na

ró¿ne sposoby starali siê uzyskaæ ka¿dy
g³os. Intensywnoœæ ich starañ mniej, lub
bardziej prze³o¿y³a siê na wynik. 
Spoœród 11 kandydatów tak naprawdê
liczy³o siê piêæ osób, które a¿ do ciszy
wyborczej stara³o siê uzyskaæ jak najlicz-
niejszy elektorat. Zaskakuj¹cy i ciekawy
jest wynik kandydatów tzw. antysyste-
mowych, nie zgadzaj¹cych siê z obec-
nym sprawowaniem w³adzy przez koal-
icjê PO-PSL. Obaj s¹ dobrze znani:
Janusz Korwin-Mikke i Pawe³ Kukiz.
Pierwszy od lat zajmuj¹cy siê polityk¹,

drugi od niedawna lecz jego trzecia po-
zycja uwidacznia ogromn¹ popularnoœæ
w kraju. 
Jak zakoñczy³y siê tegoroczne wybory?
Zapowiedzi¹ drugiej tury 24 maja. PKW
poda³a oficjalne dane i wynik pierwszej tury. 
W Polsce uprawnionych do g³osowania
jest 30688570 osób, frekwencja wy-
nios³a 48.96%. Pierwsze miejsce zdoby³
Andrzej Duda uzyskuj¹c 34.76%
g³osów, maj¹c niewielk¹ przewagê nad
Bronis³awem Komorowskim z 33.77%
poparciem.
Jêzyczkiem uwagi w drugiej turze z pew-
noœci¹ bêdzie Pawe³ Kukiz. Jak na swoje
pierwsze wybory uzyska³ imponuj¹cy
wynik 20.80% i trzecie miejsce. To on
i jego wyborcy zdecyduj¹ którego z dwóch
liderów wesprzeæ. Ci zaœ bêd¹ staraæ siê
za wszelk¹ cenê przeci¹gn¹æ ich na swoj¹
stronê. Ju¿ wkrótce przekonamy siê kto
bêdzie gór¹ w tym starciu.
W Chojnowie uprawnionych do g³oso-
wania by³o 11134 osób, do urn przyst¹pi³o
4833, co stanowi 43.41 %. G³osów wa¿-
nych oddano 4800. Zwyciêzc¹ w naszym
mieœcie zosta³ Bronis³aw Komorowski,
zdobywaj¹c 1663 g³osów(34.65%).
Drugi by³ Andrzej Duda 1638 (34.13%).
Przewaga urzêduj¹cego Prezydenta by³a
minimalna. Pawe³ Kukiz zdoby³ 1066
g³osów (22.21%), Janusz Korwin-Mikke
158 (3.29%), a Magdalena Ogórek 130
(2.71%). 

Pozostali kandydaci mieli du¿o mniejsze
poparcie. 
Spoœród siedmiu obwodów wyborczych
najwy¿sz¹ frekwencjê zanotowaliœmy 
w Gimnazjum nr 1 (49.34 %), zaœ naj-
ni¿sz¹ w "Niebieskim Parasolu" (27.14 %).
Tam te¿ wydano najmniej kart do g³oso-
wania -19, a najwiêcej osób g³osowa³o 
w Szkole Podstawowej nr 4 -1106.
W Gminie Chojnów zwyciê¿y³ A. Duda
(39.39%) z du¿o wiêksz¹, bo a¿ 8% prze-
wag¹ nad B. Komorowskim (31.13%).
Wyniki pozosta³ych kandydatów uk³adaj¹
siê ju¿ podobnie jak w mieœcie.
W Województwie Dolnoœl¹skim frek-
wencja wynios³a 47.56% przy 2 318 178
uprawnionych. W naszym powiecie -
44.66%. 
Tak zakoñczy³a siê pierwsza tura
wyborów. 24 maja Polacy zadecyduj¹,
kto przez najbli¿szych 5 lat bêdzie spra-
wowa³ najwa¿niejszy urz¹d w kraju. 
Pamiêtajmy ka¿dy g³os siê liczy, wszystko
zale¿y od nas. 

A ju¿ jesieni¹ wybory parlamentarne.

Maciej Kanabrocki
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone
s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samo-
chodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 23 czerwca 2015 r.
o godz. 11.30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu
w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku
odrêbnego, 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 18 czerwca 2015 r. na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z  14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie

nieruchomoœci /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 j. t./. O wysokoœci post¹pienia decy-
duj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿
1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozo-
sta³ym osobom. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca
siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w  24.03.2015 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu  z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefon-
icznie pod numerem  76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie  6 miasta
Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa - £okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:
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To, co dzia³o siê w Chojnowie 9 maja,
mog³o zadziwiæ wielu. Przed godzin¹ 13.,
plac przy Gimnazjum nr 1 wype³ni³ siê
dwu-, trzy- i czteroko³owymi maszynami,
za sterami których zasiadali g³ównie
kierowcy w skórzanych uniformach. Ten
obrazek zapowiada³ pocz¹tek miejskiego
festynu z udzia³em motocyklistów. 

Miejsce zbiórki nie by³o przypadkowe,
na pocz¹tek bowiem, w koœciele pw.
NPNMP zaplanowano Mszê œw. w inten-
cji u¿ytkowników dróg, po której, ks.
Górecki poœwiêci³ te¿ pojazdy. 

Chwilê potem ryk silników oznajmi³ start
ponad 100 maszyn, które paradnym
szykiem przejecha³y ulicami miasta. 
Widowiskowy efekt podziwiaæ mogli
mieszkañcy centrum, osiedla, ul. Pade-
rewskiego i Legnickiej. Potem d³ugi
sznur g³oœnych maszyn wyjecha³ poza
miasto. Trasa prowadzi³a przez Bia³¹,
Jaroszówkê, Zamienice, Rokitki i Bia³¹,
a st¹d ul. Lubiñsk¹, Kolejow¹, D¹brow-
skiego z powrotem na plac przy "ma³ym
koœciele". Ten niezwyk³y widok ogl¹dali
liczni mieszkañcy pozdrawiaj¹c paradê,
robi¹c zdjêcia i filmuj¹c. Trudno siê dzi-
wiæ, takiego obrazka w naszym mieœcie
jeszcze nie by³o. 

Na paradzie siê jednak nie skoñczy³o.
Przejazd przez miasto mia³ zachêciæ do
uczestnictwa w dalszej czêœci festynu.
Motocykle ustawi³y siê wokó³ zielonego
placu. Wewn¹trz dmuchañce dla dzieci,
stoiska gastronomiczne i podnoœnik, który
chêtnych wynosi³ na wy¿yny. Z gondoli
podziwiaæ mo¿na by³o nie tylko panoramê
miasta, ale te¿ niecodzienny widok kilku-
dziesiêciu motocykli szeregiem ustawio-
nych na trawie. Zdecydowanie jednak

atrakcyjniej wygl¹da³y one z ni¿szego
poziomu. Ogl¹daj¹c ka¿dy model z osobna,
dostrzega³o siê niezwyk³e szczegó³y, mo¿na
by³o dotkn¹æ, usi¹œæ, zrobiæ pami¹tkowe
zdjêcie, porozmawiaæ z w³aœcicielem. 
Organizatorzy - Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji oraz chojnowska gru-
pa motocyklowa "Predators" zadbali 
o kilka nietypowych atrakcji na ten dzieñ.
Wœród motocyklistów przeprowadzono
plebiscyty - na najwiêksz¹ grupê moto-
cyklistów (wygra³a Œwidnica), na naj-
starszego motocyklistê (laureatem zosta³
78.letni p. Koœcik), na motocyklistê z
najdalszej miejscowoœci (¯ary).

Nagro-dzono tak¿e w³aœciciela najs-
tarszej i jednoczeœnie najlepiej
zachowanej maszyny - tê konkurencje
wygra³ nagrodzony wczeœniej najs-
tarszy motocyklista, który wystawi³ 7 z
kilkunastu swoich wspania³ych
zabytkowych motocykli (najwy¿ej oce-
niono model Panonia).
Wbrew pozorom bardzo widowiskowa
okaza³a siê motocyklowa konkurencja
polegaj¹ca na najwolniejszej jeŸdzie -
najlepszy w tej dyscyplinie by³ Mateusz
Sieniek z Chojnowa. 

***
A na scenie dwa niecodzienne zespo³y.
Swój debiut mia³a grupa Jawarajama
Band skupiaj¹ca chojnowskich, doœwiad-
czonych muzyków. Grupa zawi¹za³a siê
niedawno, a w swoim repertuarze ma
m.in. utwory D¿emu, Deep Purple, Stana
Borysa, Kasy Chorych, T. Nalepy, Karin
Stanek. Zespó³ by³ jednoczeœnie, mo¿na
by rzec, supportem amerykañskiego teamu

- Mofo Part Band, uwa¿anego za wizy-
tówkê kalifornijskiego bluesa. Do tej
pory, podczas poprzednich tras koncer-
towych, zagrali w naszym kraju ponad 30
koncertów i dorobili siê sporej rzeszy fanów. 
Po wystêpie w Chojnowie ich grono z pew-
noœci¹ siê powiêkszy³o. 
Koncert Mofo Part Band zakoñczy³ wyj¹-
tkowy motocyklowo-muzyczny festyn.
Czy na podobne fani motoryzacji mog¹
liczyæ w przysz³oœci? Z pewnoœci¹. Udana
impreza zawsze zachêca do kontynuacji.
Czekamy zatem na kolejny zlot. 

eg

MMMMoooottttooooccccyyyykkkklllloooowwwwyyyy  ffffeeeessssttttyyyynnnn
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Z sercem w herbie... Tak zatytu³owa³am
artyku³ o kolejnym pobycie mieszkañców
Chojnowa w partnerskim mieœcie Egel-
sbach. W œrodê 13 maja Chojnowskie
Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partner-
skich zorganizowa³o kolejny wyjazd
naszych mieszkañców do niemieckich
przyjació³. 13-ka okaza³a siê liczb¹
szczêœliw¹, gdy¿ by³ to wyjazd bardzo
udany. Wœród uczestników wycieczki
byli przedstawiciele chojnowskiej Gildii
oraz reprezentantka Gimnazjum nr 2.
Chojnowscy artyœci nawi¹zali wspó³pracê
ze stowarzyszeniem artystów z Egelsbach
(przywieŸli ju¿ nawet obrazy na jesienn¹
wystawê), a przedstawicielka gimnazjum
rozmawia³a z dyrektork¹ szko³y im.
Alberta Einsteina o wymianie uczniów
(tu równie¿ rozmowy by³y bardzo udane).
Po wielogodzinnej podró¿y zostaliœmy
serdecznie powitani przez "starych" 
i "nowych" znajomych. Od pierwszych
chwil do koñca naszego pobytu otacza³a
nas niezwyk³a serdecznoœæ. Gospodarze
przygotowali dla nas bogaty, piêkny pro-
gram wizyty. 
Czwartek by³ dla Niemców dniem wol-
nym od pracy. Wspólnie z niemieckimi
partnerami wziêliœmy udzia³ w Mszy
Œw. w koœciele katolickim, wys³uchal-
iœmy przejmuj¹cego kazania, a w podziêce
zrewan¿owaliœmy siê prezentem w
postaci piêknego obrazu autorstwa jednej
z choj-nowskich gildianek. 

Tego dnia zaproszono nas tak¿e na œwiêto
lokalnych go³êbiarzy i na 40. konne
zawody, podczas których puchary zwy-
ciêzcom wrêcza³, wspólnie z by³ym bur-
mistrzem Egelsbach Rudim Moritzem, prze-
wodnicz¹cy chojnowskiej Rady Jan
Skowroñski. 

W pi¹tek zaplanowano wyjazd do stolicy
Hesji Wiesbaden i zwiedzanie Landtagu
(parlamentu Hesji). To niezwykle ciekawy
budynek: wiek 19. (dawny zamek ksi¹-
¿êcy) ³¹czy siê tu z wiekiem 21. (nowo-
czesne skrzyd³o parlamentu). Tu zorga-
nizowano tak¿e krótkie spotkanie z jed-
nym  z deputowanych.

Z Wiesbaden pojechaliœmy do Seligen-
stadt. Zwiedziliœmy tu browar, po
którym oprowadza³ nas piwowar-magik.
Ubrany w historyczny strój mówi³ o
sposobie warzenia piwa i ubarwia³ swoje
s³owa magicznymi trikami. 
W sobotê, po przyjeŸdzie do Anspach
przenieœliœmy siê w 19. wiek, zwiedzaliœmy
Hessenpark. Jest to bardzo obszerny skansen,
w którym znajduj¹ siê stare domy dawnych
rzemieœlników, dziewiêtnastowieczne
kuŸnie, szko³y, koœcio³y, stare maszyny
parowe (w tym dniu akurat by³y "pod
par¹") i wiele innych atrakcji.

Ostatniego wieczoru w³adze i mieszkañcy
Egelsbach zaprosili mieszkañców
Chojnowa na biesiadê. Goœæmi by³a
tak¿e delegacja z Francji, z parnerskiego
miasta Egelsbach. 

Wszyscy wspaniale siê bawiliœmy przy
dobrej muzyce i nikomu nie przeszka-
dza³a bariera jêzykowa. 
Wspólna zabawa, radosne rozeœmiane
buzie naszych wspó³obywateli i to, jak
dobrze siê rozumiemy, utwierdzi³o mnie
w przekonaniu, ¿e nasze partnerstwo jest
wspania³¹ rzecz¹. Tego, co ³¹czy dziœ
mieszkañców Chojnowa i Egelsbach nie
wolno zaprzepaœciæ. Jesteœmy dobrymi
Przyjació³mi - przez du¿e "P". 
Tylko ludzie o wielkich sercach maj¹
przyjació³. A nasi partnerzy maj¹ serce 
w herbie...

egk

Z sercem w herbie...
czyli wizyta mieszkañców Chojnowa 

w partnerskim Egelsbach
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Cztery lata po utworzeniu Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków, w Chojnowie swoj¹
dzia³alnoœæ uruchomi³o Ko³o chorych na
cukrzycê. W tym roku organizacja skupiaj¹ca
134 cz³onków obchodzi swoje 30.lecie.
Uroczystoœci zaplanowane na 9 maja odby³y siê
w Domu Schrama. Zainaugurowano je Msz¹ œw.
celebrowan¹ przez ks. Jaros³awa Góreckiego.
Jubileusz zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Byd-
goszczy Andrzej Bauman z dyrektor PSD Ann¹
Œliwiñsk¹. Wœród zaproszonych goœci byli te¿
m.in. przedstawiciele w³adz stowarzyszenia
dolnoœl¹skiego, w³adz naszego miasta i gminy,
kierownictwo miejskiego i gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, ks. Jaros³w Górecki oraz
sponsorzy.
Spotkanie prowadzi³a prezes Ko³a Stefania
Wolska w asyœcie wieloletniej opiekunki medy-
cznej naszych diabetyków dr n.med. Marii Dziury. 
Tu¿ po przedstawieniu goœci, œwiêtuj¹cych
przywita³a m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 4.
Grupa taneczna Brooklyn zaprezentowa³a
aerobik, który kilka tygodni wczeœniej zosta³
nagrodzony br¹zowym medalem na Dolnoœl¹-
skich Mistrzostwach Aerobiku. Potem kilka
znanych, melodyjnych piosenek zaœpiewa³ chór

Allegro. Niespodziank¹ by³a piosenka do s³ów
pani Ostropolskiej, zaaran¿owana do melodii
"Hej soko³y" przez Zenona Chmielewskiego
skierowana do chojnowskich cukrzyków.
Czêœæ artystyczna by³a wprowadzeniem do
czêœci oficjalnej. Rozpocz¹³ j¹ ciekawy wyk³ad
dr. M. Dziury o "Cukrzycy - epidemii XXI
wieku". Prezes Ko³a natomiast przedstawi³a 
w pigu³ce dzia³alnoœæ Ko³a.
- Podstaw¹ naszej dzia³alnoœci by³a i jest praca
na rzecz ludzi chorych na cukrzycê, ale te¿ na
rzecz ludzi niepe³nosprawnych i najubo¿szych.
Cz³onkowie nasi uczestnicz¹ w spotkaniach 
i szkoleniach organizowanych przez opiekunkê
Ko³a, dr n. med. Mariê Dziurê - specjalistkê 
z zakresu diabetologii. Za jej spraw¹ odbywaj¹
siê szkolenia dotycz¹ce najnowszych metod 
w leczeniu cukrzycy, ¿ycia z cukrzyc¹, diety
oraz szkolenia maj¹ce na celu ci¹g³e posze-
rzanie wiedzy o tej chorobie. Staramy siê odwie-
dzaæ naszych le¿¹cych chorych cz³onków po
wylewach, udarach, zawa³ach, a tak¿e po
amputacjach koñczyn. W okresach przedœwi¹-
tecznych organizujemy "Spotkania Wigilijne"
oraz tzw. "Œwi¹teczne Jajko", co bardzo nas

jednoczy, a naszych chorych, którzy nie mog¹
uczestniczyæ w spotkaniach odwiedzamy w ich
domach, obdarowuj¹c ich skromnymi paczkami
i wspieraj¹c ich duchowo. S¹ to bardzo wzrusza-
j¹ce chwile - widzieæ radoœæ tych ludzi.
Organizujemy wycieczki krajoznawcze,
bierzemy czynny udzia³ w spotkaniach inte-
gracyjnych Starostwa Powiatowego w Legnicy.
We wspó³pracy z PCPR organizujemy rów-
nie¿ wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do
miejscowoœci nadmorskich, w czasie których
mo¿emy korzystaæ z rehabilitacji, czynnie
wypoczywaæ, wymieniaæ doœwiadczenia
i zapomnieæ o codziennej walce z chorob¹.
Udzia³ w naszych wyjazdach ma równie¿
Burmistrz Jan Serkies oraz Przewodnicz¹cy
Rady Miasta, Jan Skowroñski, dziêki którym
mamy zapewniony bezp³atny dojazd i powrót
z turnusu. 
Nawi¹zaliœmy równie¿ wspó³pracê z Bankiem
Gospodarki ¯ywnoœciowej w Jaworze oraz
MOPS w Chojnowie i co miesi¹c rozprowa-
dzaliœmy paczki ¿ywnoœciowe, wspomagaj¹c
w ten sposób ludzi o bardzo niskich dochodach.
W myœl idei "Razem ³atwiej i lepiej" nasze Ko³o
jest otwarte na nowe pomys³y i wszelk¹ wspó³-
pracê, aby dotrzeæ do jak najwiêkszej grupy
osób chorych, nie tylko na cukrzycê, ale tak¿e do
tych, którzy s¹ zagubieni i potrzebuj¹ naszego
wsparcia.

Jubileusz by³ okazj¹ do podziêkowañ szczególnie
zaanga¿owanym w rozwój Ko³a i wspieraj¹cym
jego cz³onków. Medal "Za zwyciêstwo Nad
Cukrzyc¹" otrzyma³a dr Maria Dziura.
Burmistrza Jana Serkiesa uhonorowano
tzw. "Kolibrem". Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿ony
Dzia³acz otrzymali: Halina Siniak, Teresa
Cieœlak, Irena Dyja i Andrzej Szkolnik.

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi przyznano  Stefanowi
Wierzbickiemu. Okolicznoœciowe medale
otrzymali tak¿e: przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Chojnowa Jan Skowroñski, kie-
rownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Boles³aw Jakubiak, sekretarz Ko³a Henryk
Czarnecki i skarbnik Ko³a Lucyna Kempiñska.
Przyznano tak¿e Dyplomy Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków. Otrzymali je: Œliwiñska
Anna - Dyrektor PSD Bydgoszcz, Mazur
Janina - Starosta Powiatu Legnickiego, Pyrz
Andrzej - Wójt Gminy Chojnów, Papie-
rowski Jerzy - Prezes PSD Wroc³aw, Pawlak
Teresa - PSD Wroc³aw, Ostrowska Anna -
PKS Wa³brzych, Walasek Lilia - Dyrektor

GOPS w Chojnowie, Tajchman-Rêkoœ
Honorata - Sekretarz Gminy Chojnów,
Matla Ma³gorzata - Dyrektor MOPS w Choj-
nowie, Kuæko Ró¿a - z-ca dyrektor MOPS
w Chojnowie, Naborczyk Joanna - PCPR
Legnica, Kret Tadeusz - Firma Kret & S-ka,
Piasecki Edward - Firma "DANY" w Choj-
nowie, Kryszczuk Ma³gorzata - Firma
"Kryszczuk" w Chojnowie, Jagielnicki 
Adam - Firma "Magrotex" w Chojnowie,
Kowalczyk Mieczys³aw - Sk³ad Materia³ów
Masowych w Chojnowie, Mrozik Bogu-
s³awa - Prezes Banku Spó³dzielczego, Spes
Miros³awa - autorka kroniki diabetyków,
Kowalczyk Natalia - cz³onkini Ko³a,
Bierowiec Helena - cz³onkini Ko³a.

Tego dnia nie zabrak³o podziêkowañ, gratu-
lacji i serdecznych ¿yczeñ.
- To wyj¹tkowy jubileusz. Wyj¹tkowy, bo 30 lat
aktywnej, spo³ecznej dzia³alnoœci, daje poczucie
dumy i satysfakcji zarówno dzia³aczom, jak i w³a-
dzom miasta. - mówi³ m.in. w swoim wyst¹-
pieniu burmistrz Jan Serkies - Jestem szczêœliwy,
¿e w Chojnowie od trzech dekad, mieszkañcy
chorzy na cukrzycê maj¹ wsparcie. Dzia³al-
noœæ Ko³a daje im wra¿enie œrodowiskowej
solidarnoœci i przekonanie, ¿e wobec trud-
nych problemów zdrowotnych i bytowych nie
s¹ pozostawieni sami sobie. Dziêkuj¹c zatem
za obopólne dobro, ¿yczê Pañstwu wielu
radosnych dni, satysfakcji z dzia³alnoœci
Ko³a, wielu udanych inicjatyw i wszelkiej
pomyœlnoœci. 
W podobnym tonie wypowiadali siê pozostali
goœcie doceniaj¹c dzia³alnoœæ Ko³a, pod-
kreœlaj¹c jego znaczenie, podkreœlaj¹c zaan-
ga¿owanie Zarz¹du i cz³onków i ¿ycz¹c kolej-
nych jubileuszy.
Przed imprez¹ i w jej trakcie ka¿dy uczestnik
mia³ mo¿liwoœæ zbadania ciœnienia i poziomu
krwi. Wiêkszoœæ zainteresowanych wykona³a
pomiary tu¿ po przyjœciu, póŸniej bowiem
wyniki mog³yby byæ niepokoj¹ce. Tego dnia
bowiem przygotowany poczêstunek i emocje
z pewnoœci¹ mia³yby wp³yw na wskaŸniki.
Bez zbêdnych zatem trosk, tego wyj¹tkowego
dnia, zaaprobowano dyspensê i przez d³ugie
popo³udnie, w doborowym towarzystwie,
œwiêtowano 30 lecie chojnowskiego Ko³a
Diabetyków. 

eg

30 lat chojnowskiego Ko³a PSD



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/8358

Pod tym tajemniczym tytu³em kryje siê wys-
tawa Urszuli Kwiatkowskiej-Sznerch,
wernisa¿ której mia³ miejsce 8 maja 
w Galerii M³odych MBP. 
Co znaczy s³owo holon? Jego definicja jest
równie skomplikowana co nazwa. Wyraz
pochodzi z greckiego holos czyli ca³oœæ, 
a encyklopedia podaje jego definicjê jako
"termin ukuty przez Arthura Koestlera 
w ksi¹¿ce The Ghost in the Machine z 1967r.,
oznaczaj¹cy system (lub zjawisko) bêd¹ce
ca³oœci¹ sam¹ w sobie, jak równie¿ czêœci¹
wiêkszego systemu. Mo¿na je postrzegaæ
jako sieæ systemów zagnie¿d¿onych w sobie
nawzajem. Ka¿dy system mo¿e byæ postrze-
gany jako holon - od cz¹stki do wszech-
œwiata jako ca³oœci”. 
Termin trudny, podobnie jak prace m³odej
artystki. Spotkanie z autork¹, podczas
otwarcia wystawy mog³o wiele wyjaœniæ

ka¿demu, kto z interpretacj¹ prac mia³
problemy. Ciekawie na ten temat mówi³a
historyk sztuki Janina Stasiak, przyjació³ka
pani Urszuli. 
- Bardzo ceniê sobie zmys³ plastyczny Urszuli.
Ma du¿y talent do kreowania rzeczywistoœci,
do budowania nastroju œrodkami innymi
ni¿ s³owo i gest. W pozornie prostej formie,
mo¿na znaleŸæ elementy, które przyci¹gaj¹,
np. dramatyczne napiêcia wyra¿ane nie
wprost. Wa¿nym elementem s¹ w tych pra-
cach podteksty, które pomagaj¹ w wyjaœ-
nieniu przes³ania autorki. 

Wystawa sk³ada siê z kilku cykli - "Kim
jest kobieta?", "Koniec œwiata", "P³on¹cy
raj", "Czarne Anio³y". 
W ujête w nich dramatyczne emocje, cza-
sami wkrada siê te¿ ¿art, podprogowy
humor, którego interpretacjê, autorka

pozostawia odbiorcy. Niespodziank¹ by³
przygotowany specjalnie na wernisa¿,
dodatkowy cykl pn. "Bibliotekarki"
dedykowany pracownicom chojnowskiej
MBP. Wyeksponowany piêtro wy¿ej, 
w sali edukacyjnej stanowi³ t³o dla warszta-
tów, jakie pani Urszula zaproponowa³a
doros³ym i dzieciom. Ka¿dy zatem móg³
w³asnorêcznie stworzyæ kola¿, wydzieraj¹c
lub wycinaj¹c z gazet w³asne holony.

Wystawa potrwa do 15 czerwca.
Zapraszamy.

eg
fot. a.markiewicz; eg

URSZULA
KWIATKOWSKA - SZNERCH

Nieuleczalna mi³oœniczka ¯ycia. Czêsto stoi
w zachwyceniu, patrz¹c na góry, morze,
klucz lec¹cych gêsi. Mo¿e te¿ zastygn¹æ 
w kontemplacji, spogl¹daj¹c na bawi¹ce siê
dziecko, tañcz¹c¹ baletnicê, obserwuj¹c
obrazy, rzeŸby, ceramikê czy szk³o artysty-
czne. Kocha teatr na ró¿ne sposoby (widz,
praca magisterska, udzia³ w Stowarzyszeniu
Mi³oœników Teatru, recenzje). Bardzo du¿o
czyta - filozofia, psychologia, literatura piêkna,
ukochana poezja, historia, a zw³aszcza sztuki,
etologia i inne. Bierze te¿ udzia³ w ró¿norod-
nych inicjatywach o charakterze plastycznym,
m.in. aktywnie uczestniczy³a w zajêciach prowa-
dzonych przez Otwart¹ Pracowniê przy
Galerii Sztuki w Legnicy. 
W ramach wystaw zbiorowych mia³a
mo¿liwoœæ przedstawienia swoich prac plas-
tycznych mieszkañcom Legnicy. W 2010
roku w Legnickiej Bibliotece Publicznej
zadebiutowa³a na wystawie indywidualnej
jako autorka prac-kola¿y pod tytu³em
"HOLONY".

Jestem Urszula Kwiatkowska - Sznerch,
tkwi we mnie "w œrodku" Eva Szron,
która poddaje HOLONY próbie spotkania z
publicznoœci¹. Jeœli zapadn¹ w nasz¹
wyobraŸniê, zwi¹¿¹ siê poprzez œwiado-
moœæ z bytami, którymi wszyscy jesteœmy,
zapewnimy im d³ugie, twórcze istnienie. 

Fragment recenzji Janiny Stasiak 

Lat czterdzieœci prze¿yæ zgodnie,
To jest wielka sztuka,
Mówi¹, ¿e dziœ to niemodne,
Trudno wzorców szukaæ.

¯eby wytrwaæ w jednym stadle,
Przez okres tak d³ugi.
Trzeba mi³oœæ oraz wiernoœæ,
Wzi¹æ na swe us³ugi.

One dŸwigaæ dopomog¹,
Pod rodzinnym dachem,
Ciê¿kie jarzmo, które wczeœniej,
Nape³nia³o strachem.

Na pocz¹tku wspólnej drogi,
Wszystko jest zagadk¹,
Lecz po czasie wspólnych zmagañ,
Jest ¿yciow¹ gratk¹.

Trudnoœæ wielk¹ w nowym ¿yciu,
Jednomyœlnoœæ sprawia,
Gdy konsensus w nim odnajdziesz,
Wszystko radoœæ sprawia.

Z okazji Rubinowych Godów, wszystkiego
co najlpesze, zdrowia, szczêœcia, wszelkiej
pomyœlnoœci Pañstwu Bo¿enie i Janowi
Licznerom, dziêkuj¹c za dotychczasow¹
wspó³pracê ¿yczy Zarz¹d i cz³onkowie
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Do ¿yczeñ do³¹cza Emilka.

W ramach Tygodnia Bibliotek

"HOLONY II"

Kronika TTowarzyska

III Ogólnopolski
Festiwal

Chórów M³odzie¿owych
"Skora-Song" Chojnów
pod patronatem tenora
Bogus³awa Bidziñskiego

12 czerwca od godz. 10.00
w koœciele pw. œw. App.

Piotra i Paw³a 
zaprezentuj¹ siê
wspania³e grupy
chóralne z kilku 

miast Polski. 

Festiwal chórów 
w Chojnowie odbywa siê

co dwa lata, d³ugo
zatem przyjdzie czekaæ 

na kolejn¹ edycjê. 

Serdecznie polecamy 
i zapraszamy na to

niecodzienne wydarzenie.
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Portrety 
nnaasszzyycchh aarrttyyssttóóww

LLuuddwwiikkaa
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W maju kwitn¹ kwiaty i pachnie gaj. Taki
stan rzeczy oznacza te¿ przesilenie.
Dotknê³o to tak¿e Gildiê Artystów Choj-
nowa. Zjawisko takie musia³o kiedyœ
nast¹piæ. Z G.A.C. zrezygnowa³o kilka
osób. Ró¿ne s¹ przyczyny. Od problemów
zdrowotnych, poprzez obowi¹zki zawo-
dowe. Jak to siê jednak mówi w ¿argonie
harcerskim: lepszy dobrze zgrany zastêp, ni¿
niezdyscyplinowana dru¿yna.
W œrodê 6 maja w "KuŸni Talentów" znów
spotkali siê chojnowscy twórcy. Po przea-
nalizowaniu spraw, jakie dotknê³y G.A.C.,
nale¿a³o wyci¹gn¹æ wnioski z zaistnia³ej

sytuacji. Po merytorycznej dyskusji, trzeba
by³o przejœæ do spraw bie¿¹cych.
Jeden z opiekunów i przewodników gildian,
Stanis³aw Horodecki, przedstawi³ punkt po
punkcie plan imprez kulturalnych, jakie
odbêd¹ siê w Chojnowie w maju i czerwcu.
Oj bêdzie siê dzia³o. Z jednej strony ekipa
MOKSiRu nie bêdzie mia³a chwili wytch-
nienia, z drugiej mieszkañcy miasta nie bêd¹
siê nudziæ.
Na pierwszy ogieñ - wycieczka do miasta
partnerskiego Egelsbach.
Przedstawiciele G.A.C. te¿ tam bêd¹ i obda-
ruj¹ niemieckich przyjació³ swoimi dzie³ami. 

Tradycyjnie podczas spotkania, niektórzy
gildianie zaprezentowali swoje najnowsze
prace (Ludwika Suchecka i Miros³aw
Zatorski). 
Na koniec Rafa³ Wyciszkiewicz zaprezento-
wa³ czêœæ swojej kolekcji zdjêciowej.

W czerwcu gildianie spotykaj¹ siê w pierwsz¹
œrodê miesi¹ca, 3-go o 18:00 w "KuŸni
Talentów". 
Zapraszamy artystyczne dusze.

pm

Majowe wyzwania gildian

Emerytowana nauczycielka, czterdzieœci
lat swojego ¿ycia poœwiêci³a przedszko-
lakom, którym przekazywa³a swoj¹ wiedzê
i umiejêtnoœci. Od najm³odszych lat tworzy³a
– rysowa³a, malowa³a, lepi³a, wymyœla³a
teksty piosenek i uk³ada³a wiersze. Uczy³a
siê gry na mandolinie i na gitarze. Nie
mo¿e zamkn¹æ siê w ramce np. portrecisty
lub poety, bo ro¿norodnoœæ sztuki, cieka-
woœæ materia³ów i technik nie pozwala jej
na to. Chce wszystkiego spróbowaæ, dotkn¹æ.
Ostatnio rysuje o³ówkiem i kredkami oraz
maluje akrylami. Prace te zademonstro-
wa³a na indywidualnej wystawie w restau-
racji KuŸnia. Ostatnie jej obrazy malo-
wane na p³ótnie to "Wazon z wiosennymi
kwiatami" i reprodukcja obrazu Rafaela
"Madonna Tempi".

Kilka jej utworów literackich znajduje siê
w ksi¹¿ce pt: "Wyraziæ siebie", wydanej
przez chojnowsk¹ bibliotekê.
Pani Ludwika posiada spory zasób swojej
twórczoœci literackiej dla dzieci oraz utworów
refleksyjnych dla doros³ych. Jest szczêœliwa
i czuje siê cz³owiekiem prawie spe³nionym.

TALENT
Talent to drogocenny, 

nieoszlifowany kamyk,
Który, dosta³eœ w darze.

Nie zgub go, 
nadaj mu kszta³t, opraw.
A potem poka¿ œwiatu, 
jak piêknie wygl¹da.

Skarb odkryty zosta³ przez dwóch miesz-
kañców miasta w paŸdzierniku 1987 r. Jest
jednym z najcenniejszych zabytków archeo-
logicznych Dolnego Œl¹ska oraz jednym 
z najwiêkszych skarbów œredniowiecznych
w Polsce i Europie. 
W sk³ad depozytu wchodzi³o ponad dwa-
dzieœcia tysiêcy srebrnych monet dena-
rowych, kilka tysiêcy ich fragmentów oraz
siedem sztabek i jedna bry³ka srebra. Skarb
zosta³ ukryty w drewnianym naczyniu,
którego fragmenty równie¿ uda³o siê zabez-
pieczyæ. Zgromadzony w ten sposób kruszec
wa¿y³ prawie siedem kilogramów.
Skarb œredniowieczny z G³ogowa zaskakuje
ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ zgromadzonych
w nim typów monet. Dominuj¹ w nim monety
polskie, przy niewielkiej domieszce zagra-
nicznych okazów. Wiêkszoœæ z nich jest
bardzo rzadko spotykana, a niektóre okazy
znane s¹ wy³¹cznie z tego depozytu.
Najstarsze monety pochodz¹ z prze³omu
XI i XII w. Natomiast najm³odsze datuje
siê na pierwsz¹ kwartê XIII w. 
Skarb zosta³ ukryty prawdopodobnie miêdzy
1210 a 1215 r.
Na ekspozycji znalaz³y siê najciekawsze,
najlepiej zachowane i najbardziej reprezen-
tatywne egzemplarze oraz bry³ki surowca
srebrnego - ³¹cznie 155 zabytków.

Krystian Ksi¹¿ek, Tomasz Stolarczyk

Interesuj¹cy jest tak¿e sposób wyekspo-
nowania elementów skarbu. Przestrzenna
instalacja w ciekawy sposób demonstruje

Skarb z G³ogowa w Chojnowie
Muzeum Regionalne serdecznie zaprasza na niezwyk³¹ wystawê
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W sobotê 16 maja w legnickim klubie
muzycznym "Spi¿arnia" odby³a siê 12.
edycja koncertów z cyklu "Freestage".
Skierowana jest ona do lokalnych
zespo³ów nie tylko rockowych. Tym
razem na pierwszy ogieñ posz³a legnicka
rapowa za³oga "Brudnych Ulic Pastor + Ali".
W diametralnej zmianie klimatów przy-
pad³ udzia³ naszemu punkrockowemu
chojnowskiemu rodzynkowi – grupie
"Polish Fiction" (P.F.). Zadanie mo¿e nie

by³o ³atwe, ale przebieg³o bezboleœnie.
Chojnowskie trio w³aœciwie wprowa-
dzi³o ca³¹ imprezê na rockowe tory.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w porównaniu z wys-
têpem lutowym w kawiarni "Jubilatka"
P.F. zaprezentowa³ nowy materia³ - w ca³o-
œci autorski, s³owiañski punkrock z przy-
tupem. Zwracaj¹ uwagê teksty autorstwa
œpiewaj¹cego gitarzysty - Dariusza Czarnec-
kiego, np. "Jubilatka song". Ciekawe, czy
jakikolwiek krajowy lokal doczeka³ siê
pieœni?
Potem zagrali: "Kefir Band" z Obornik
Œl¹skich i legnicki "Zielony Groszek".
Obydwa zespo³y, ³¹cz¹ce rock z reggae,
skutecznie rozpali³y do czerwonoœci
publikê.
W Chojnowie nasze trio bêdzie mo¿na
zobaczyæ 27 czerwca w "Jubilatce", podczas
"Punkrock Live 2".

Polish Fiction w “Spi¿arni” 
Wroc³awski zespó³ "BLADE LOKI" ist-
nieje ju¿ ponad 20 lat. Wykonuje melo-
dyjnego punkrocka z domieszk¹ ska 
i reggae. W intrumentarium posiada sekcjê
dêt¹. Za mikrofonem stoi zawsze wokalist-
ka. Przez kilkanaœcie lat by³a ni¹ Agata
Polic. Niestety, Agata odesz³a z zespo³u. 
B.L. nie za³ama³y siê takim stanem rzeczy.
Zaczê³y siê poszukiwania nastêpczyni poprzez
przes³uchania. Mi³o jest nam donieœæ, ¿e
now¹ wokalistk¹ wroc³awskiej grupy zosta³a
chojnowianka – Aneta Adamek.

Swoj¹ wokaln¹ przygodê rozpoczyna³a w har-
drockowym AZYMUCIE R. Nastêpnie
zasili³a szeregi lubiñskiego FLOWERS.
Obecnie otwiera siê przed t¹ mi³¹ i atrak-
cyjn¹ wokalistk¹ droga do s³awy i kariery.
Trzymamy kciuki.

pm

Punkrockowa Aneta

I Grupa Teatralna Pche³ki dzia³aj¹ca
przy MOKSiR, prowadzona przez p.
Elwirê Kondzio³kê zosta³a zakwlifi-
kowana do miêdzynarodowych kon-

frontacji teatralnych - TEATRRRA£KI.
Cz³onkowie grupy bêd¹ goœcili w Jele-
niej Górze przez dwa dni. Uczestniczyæ
bêd¹ równie¿ w bezp³atnych warsztatach
teatru czarnego, które poprowadz¹ aktorzy
teatru HILT z Pragi. 
Gratulujemy!

Kolejny sukces teatralny
“Pche³ek”

18.00 -24.00
* zwiedzanie wystaw sta³ych i czasowej: “Skarb z G³ogowa”
* prezentacja filmów „Muzeum utracone”
*pokaz pocztówek z widokami dawnego Chojnowa
18.00- 20.30 
* „Wyprawa Odkrywców”. Rodzinne rozwi¹zywanie
krzy¿ówek.
18.30
* inscenizacja nadania miastu prawa
magdeburskiego

(¿ywy obraz- ods³ona 1)
19.30
* inscenizacja nadania miastu prawa
magdeburskiego

(¿ywy obraz- ods³ona 2)
20.30
* inscenizacja nadania miastu prawa
magdeburskiego

(¿ywy obraz-ods³ona 3)
20.40
* rozstrzygniêcie  i wrêczenie nagród za rozwi¹zanie
krzy¿ówek i w konkursie  na historyczny strój
21.00 
* wystêp chóru „Skoranta”
18.00 -22.00

Wejœcie do Baszta Tkaczy, na taras widokowy 
i zwiedzanie wystaw
Wystêpy grupy rekonstrukcyjnej „Pokazy Historyczne” 
z Legnicy

WeŸ udzia³ w historycznej zabawie,
przebierz siê i odwa¿nie stañ do konkursu 

na epokowy strój!

NOC W MUZEUM

Muzeum Regionalne i Partnerstwo Doliny
Skory serdecznie zapraszaj¹ i ¿ycz¹ dobrej zabawy !
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Gry planszowe. Niegdyœ królowa³y na ka¿dym
spotkaniu z kolegami oraz podczas wielu rodzin-
nych wieczorów. To w³aœnie one ratowa³y deszczowe
dni, bo jak wiadomo - "w czasie deszczu, dzieci siê
nudz¹". Ka¿dy dzisiejszy rodzic doskonale pamiêta
swoje zabawki z dzieciñstwa i z pewnoœci¹ chcia³by,
aby i jego dzieci dobrze siê bawi³y. Niestety, w drugim
dziesiêcioleciu XXI wieku coraz trudniej jest temu
podo³aæ.
Planszówki oraz ich siostrzane gry karciane s¹ stopniowo wypierane z dziecinnych
pokoi przez elektroniczne zabawki, telefony komórkowe, tablety, konsole i internet.
Coraz czêœciej telewizory s¹ stawiane tak¿e i w pokojach naszych latoroœli. 
O ile w zdobyczach techniki s³u¿¹cych ca³ej rodzinie i gospodarstwu domowemu
oczywiœcie nie ma niczego z³ego, o tyle nale¿y liczyæ siê z  negatywnymi efektami
ograniczania rozrywki w³asnego dziecka do niewielkiego ekranu laptopa czy komórki.
Dzieciêca wyobraŸnia jest nieskoñczenie rozleg³a, a my, jako rodzice, powinniœmy
stwarzaæ odpowiednie warunki ku temu, aby pozwoliæ jej byæ nieograniczon¹ i stale
przez dziecko wykorzystywan¹ do odkrywania œwiata. Nie mo¿e siê to jednak odbywaæ
przy sta³ym towarzystwie elektronicznych gad¿etów. Dobrze rozwijaj¹cemu siê
dziecku p³aska plansza do gry i zwyczajne, plastikowe lub papierowe pionki w ca³ej
swej prostocie wystarcz¹, aby pobudziæ wyobraŸniê, mo¿e nawet bardziej ni¿
trójwymiarowy obraz i komputerowa grafika. 
Naszym milusiñskim do zabawy nie potrzeba wiêcej ni¿ kilka przedmiotów
domowego u¿ytku. Chocia¿by dwa krzes³a i koc, aby zbudowaæ sobie bazê. Albo
zamek. Albo dom. Zwyk³e przeœcierad³o przerzucone przez dwa kuchenne krzese³ka
mog¹ w wyobraŸni dzieci stanowiæ niezliczon¹ iloœæ miejsc, od Wersalu po bazê
wypadow¹ ¿o³nierzy walcz¹cych na wojnie. A skrzywiony patyk bêdzie dla nich
najlepszym karabinem maszynowym na œwiecie. 
W warunkach, gdy dzieci s¹ otoczone nadmiern¹ iloœci¹ gad¿etów elektronicznych,
nie bêd¹ potrafi³y dostrzec w takich niepozornych przedmiotach codziennego u¿ytku
tego, co sobie wymarz¹, poniewa¿ w pokoju czeka na nie gra komputerowa, w której
karabin jest karabinem, a zamek jest zamkiem. Wcale nie bêd¹ musia³y niczego
sobie wyobra¿aæ.
Ale nie tylko o wyobraŸniê chodzi. Gry planszowe przeznaczone s¹ tak¿e do
edukacji dzieci w zakresie podstawowych umiejêtnoœci, takich jak : rozró¿nianie
kolorów, czytanie czy przekazywanie wiedzy o otaczaj¹cym nas œwiecie z zakresu
przyrody, matematyki, historii, geografii, jêzyka polskiego itd. 
Jest jeszcze jedna rzecz, która odró¿nia planszówki od elektronicznych gad¿etów.
Mowa tu oczywiœcie o bezpoœrednim kontakcie z drugim cz³owiekiem, który nawi¹-
zuje siê podczas rozgrywki przy stole. Najczêœciej dzieje siê to pomiêdzy cz³onkami
rodziny, co jest zdrowym procesem zacieœniania wiêzów miêdzypokoleniowych,
podczas których dzieci rozmawiaj¹ ze starszymi cz³onkami rodziny oraz ucz¹ siê od
nich wielu rzeczy. Jeœli nie z cz³onkami rodziny, gra siê z rówieœnikami, co jest
jeszcze zdrowsze dla rozwoju dziecka, albowiem spêdzaj¹ wspólnie czas, stymuluj¹c
wzajemnie swój rozwój, ucz¹c siê zdrowej rywalizacji, sportowego zachowania oraz
¿ycia wœród ludzi, powoli wychodz¹c poza rodzinny kr¹g.
Nie bez znaczenia s¹ te¿ ceny gier planszowych i zabawek elektronicznych. Pow-
szechnie wiadomo, ¿e gad¿ety elektroniczne s¹ drogie i to wielokrotnie dro¿sze od
planszówek. 
I jeszcze jedno. Nie s³yszy siê o uzale¿nieniach od gier planszowych, natomiast 
o uzale¿nieniach od komórek czy komputerów - coraz czêœciej.

El¿bieta Chlebosz
Pedagog PPPP w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Dzieciaku, baw siê dobrze!
Pani Stanis³awa Repa ze Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Filia w Chojnowie
zaprosi³a cz³onków chóru Allegro ze
Szko³y Podstawowej nr 4, prowadzo-
nego przez Zenona Chmielewskiego do
Krzeszowa. 16 maja chór wyst¹pi³ pod-
czas Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej.
Koncert wywo³a³ aplauz wœród wszystkich
œwiêtuj¹cych. Wyst¹pi³y solistki: Dominika
Paw³owska, Hania Chopkowicz i Aleksan-
dra Szpatowska. Jedna z uczennic obcho-
dzi³a tego dnia urodziny i poczêstowa³a
wszystkich tortem. Koledzy i kole¿anki
oraz opiekunowie zaœpiewali jej 100 lat.
Organizatorzy natomiast zapewnili ciep³y
poczêstunek i s³odkoœci. 

Allegro w Krzeszowie

Na zaproszenie p. Marka Cieœlaka – Dyrek-
tora Przemkowskiego Parku Krajobra-
zowego klasy IV Szko³y Podstawowej
nr 3, ze swoimi wychowawczyniami 
i rodzicami-opiekunami mia³y szansê
braæ udzia³ w specjalnym programie
edukacyjnym. W Ostaszowie pod Przem-
kowem – na terenie Stawów Przem-
kowskich, czwartaki brali udzia³ w
konkur-sach i zawodach przygotowanych
specjal-nie dla nich. By³y trofea i
nagrody dla najlepszych. A dla wszyst-
kich – smaczna grochówka. 

Przesy³amy podziêkowania dla p. dyrek-
tora i pracowników parku za dzieñ pe³en
wra¿eñ.

sp3

Czwartaki w Ostaszowie
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Zespó³ Republika nie istnieje od momentu,
gdy 22 grudnia 2001 roku zmar³ nagle
za³o¿yciel i lider Grzegorz Ciechowski.
Pozosta³y jednak fankluby tej grupy. Co
roku organizuj¹ one zloty fanów. G³ównie
w Tczewie, rodzinnym mieœcie wokalisty
i Toruniu, gdzie Obywatel GC kontynu-
owa³ swoj¹ edukacjê i karierê muzyczn¹.
Jednym z takich zlotów jest Dzieñ Bia³ej
Flagi (DBF). Nazwa odnosi siê do tytu³u
jednego z przebojów. Odbywa siê zawsze
pod koniec kwietnia w toruñskim klubie
"Od Nowa".

Od kilku lat do grodu Kopernika je¿d¿¹
chojnowscy bracia - fani twórczoœci
Grzegorza Ciechowskiego - Bogdan
Misikiewicz - fotograf i Piotr - muzyk
rockowy. Taki maj¹ kwietniowy azymut.
Zapowiadana wczeœniej wspania³a pogoda
potwierdzi³a siê co do joty. By³o wiêc
pewne, ¿e czas na toruñskiej starówce
minie na zwiedzaniu i poznawaniu
uroków tego miejsca. Do zagospodaro-
wania by³o kilka godzin, bracia oddali
siê zatem "spacerologii". Starówka têt-

ni³a ¿yciem. Na tle zabytkowych kamienic
ci¹gi przeró¿nych stoisk, kramów, stra-
ganów, gwarne ogródki piwne, restau-
racje, kawiarnie, puby... W tych okoliczno-
œciach czas mija³ niepostrze¿enie. Oko³o
godz. 19. zacz¹³ siê DBF. By³o mnóstwo
atrakcji. Pocz¹wszy od wystawy
fotograficznej poœwiêconej Grzegorzowi
Ciechowskiemu, po stoisko pe³ne gad¿etów
zwi¹zanych tematycznie z imprez¹. S¹
wiêc bezcenne pami¹tki.
G³ównym motywem tegorocznego DBF
by³o "Demo - 1986". Zaproszono

znakomitych goœci.  Pierwszy, legen-
darny sk³ad Republiki - Zbigniew
Krzywañski - gitara, Pawe³ Kuczyñski -
bas, S³awomir Ciesielski - perkusja. Z zapro-
szenia skorzysta³ te¿ (pierwszy raz od
piêciu lat) drugi mened¿er zespo³u Jerzy
Tolak i znany jazz-rockowy muzyk
Wojciech Konikiewicz.
Na klubowej scenie te¿ sporo siê dzia³o.
Zagrali: Half Light, Naked Mind, 126p 
i wielka niespodzianka - Kobranocka.
W niedalekiej przysz³oœci maj¹ siê ukazaæ

dwie ksi¹¿ki poœwiêcone Republice. Obecni
na zlocie autorzy omówili pokrótce treœæ
i dotychczasowe przygody zwi¹zane z pub-
likacjami. Anna Sztuczka i Krzysztof
Janiszewski (wokalista Half Light) ju¿
na sierpieñ zapowiedzieli pierwsz¹ z pozycji
- "My lunatycy".
Natomiast Leszek Gnoiñski, który te¿
tworzy treœci republikañskie, d³ugo i barw-
nie opowiada³ o swoim dziele. Kiedy jednak
ksi¹¿ka tego muzycznego dziennikarza
ujrzy œwiat³o dzienne, nie zdradzono. 
Gdy skoñczy³a siê czêœæ oficjalna
imprezy, rozpoczê³o siê jedno, wielkie
bratanie fanów zlotu. Integracja przebie-
ga³a w przesympatycznej atmosferze.
Nawi¹zywano nowe znajomoœci, oma-
wiano szczegó³y nowych projektów
muzycznych, p³ynê³y wspomnienia z his-
torii polskiego rocka - anegdoty, skan-
dale, opowieœci niezwyk³e i pouczaj¹ce.
Nasi chojnowianie te¿ dzielili siê repub-
likañskimi doœwiadczeniami i refleksja-
mi. Ogromnym zainteresowaniem
cieszy³a siê specjalna wersja kr¹¿ka choj-
nowskiej Reputacji pt. "Reprodukcje"
zawieraj¹cego utwory Grzegorza
Ciechowskiego. Wizyta w Toruniu by³a
dla naszych braci ze wszech miar udana.
Piotrek udzieli³ wywiadu dla Radia
WAWA, a wspominany wczeœniej Gnoiñski
nawi¹za³ internetowy kontakt z Bogdanem.
W przysz³ym roku, podczas Dnia Bia³ej
Flagi bêdzie obchodzone 35.lecie pow-
stania zespo³u Republika. Mo¿e na tê
okolicznoœæ w toruñkim klubie "Od Nowa"
pojawi siê wiêcej fanów  z naszego
regionu. Bracia Misikiewicz bêd¹ tam 
z pewnoœci¹. 

Azymut TToruñ

Nie zd¹¿y³y jeszcze ostygn¹æ emocje po
toruñskiej eskapadzie braci Misikiewicz,
a tu los przygotowa³ swoisty ci¹g dalszy.
Nast¹pi³ on dok³adnie w nastêpn¹ sobotê
– 2 maja. W Lubinie odby³o siê "Œwiêto
Piwa". W czêœci muzycznej tego dnia
m.in. zagra³a "Kobranocka" i "Œwinka
Halinka". Szykowa³a siê wiêc nie lada
gratka. Co sobotê spotkaæ siê i zobaczyæ
z toruñsk¹ kapel¹ – rzecz nieprawdopodobna.
Po telefonicznych rozmowach z basist¹
zespo³u – Jackiem Bryndalem – Piotr 
i Bogdan mogli byæ goœæmi torunian. Za
kulisami muzycznych imprez dziej¹ siê
naprawdê ciekawe rzeczy. Kwitnie ¿ycie
towarzyskie, zapoznaje siê ludzi, odœwie¿a
znajomoœci. To by³a woda na m³yn dla
chojnowian.

Niejaki Ska Dyktator - nowy frontman
“Swinki Halinki" – to tak¿e muzyk
sesyjny Roberta Brylewskiego ("Armia",
"Izrael", "Kryzys"). Piotr Paw³owski – to
z kolei basista legendarnego "Made in
Poland". M.in. z takimi muzykami choj-
nowscy bracia uciêli sobie po¿yteczne poga-
wêdki. Przy okazji, dziêki nies³ychanej
opinii wokalisty Kobranocki – "Kobry"
nt. p³yty chojnowskiej formacji "REPU-

TACJA" pt. "Reprodukcje" kr¹¿ek ten 
w chwili obecnej jest w doœæ specyficzny
sposób dobr¹ promocj¹ Chojnowa.
Nie doœæ tego, to podczas toruñskiej
biesiady w klubie "Od Nowa" zrodzi³ siê
pomys³ napisania tekstu przez Piotrka
dla Jacka Bryndala czyli "Atrakcyjnego
Kazimierza". S³owa dotrzymano. Czeka
siê na odzew Kazimierza. "Pêcherz" ju¿
wkrótce na: gildia.chojnow.eu.

Co sobotê – KOBRANOCKA
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Jedn¹ z propozycji chojnowskiej biblioteki,
skierowan¹ zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
s³ych, by³ cykl spotkañ zatytu³owany „Na tropach
smoków” -  wszystkie spotkania odby³y siê 13 maja. 
Najpierw, z samego rana, w Bibliotecznej
Akademii Malucha pojawi³ siê legendarny
smok, tytu³owy bohater ksi¹¿ki Urszuli Koz-
³owskiej „Smok wawelski”. Pojawi³y siê
równie¿ kolorowe pacynki, które zaprosi³y
dzieci do wspólnej zabawy. Po przeczytaniu

opowieœci o wawelskim smoku, dzieci bardzo
chêtnie odpowiada³y na pytania dotycz¹ce
bohaterów oraz wydarzeñ przedstawionych 
w ksi¹¿ce. Plastycznym zadaniem najm³od-
szych uczestników BAM i ich rodziców by³o
z³o¿enie  smoka z rozsypanych  figur geome-
trycznych. Du¿o emocji i  radoœci sprawi³y
maluchom tak¿e zabawy „Smocze minki“ 
i „Smok goni swój ogon”. 

Potem z chojnowianami spotka³ siê dr Marek
Sikorski, historyk sztuki i autor m.in. ksi¹¿ek
popularnonaukowych o smokach. Podczas
prelekcji z ilustracjami „Na tropach smoka
wawelskiego. Rozwi¹zanie zagadki histo-
rycznej”, przeprowadzonej dla uczniów SP3 
i SP4 opowiedzia³ o losach smoka wawelskiego.
Mi³ym akcentem by³o przygotowanie przez
uczestników spotkania  rysunków smoka.
Natomiast na wyk³adzie dla doros³ych „Smoki
i smokobójstwo. Mit walki ze z³em” dr Sikorski
omówi³ mit walki ze z³em ucieleœnionym w wize-
runku smoka. Po spotkaniach, nasz goœæ przeka-
za³ bibliotece specjalny Dyplom Pogromcy
Smoka.

***

Wyobra¿enie o smokach przedstawione w lite-
raturze i sztuce ma swoj¹ historiê. Dawniej
u¿ywano s³owa: potwór, olophag, ca³o¿erca.
Na przyk³ad Wincenty Kad³ubek w Kronice
polskiej zapisa³ „By³ bowiem w za³omach
pewnej ska³y okrutnie srogi potwór, którego
niektórzy zwaæ zwykli ca³o¿erc¹.” Legendê 
o smoku rozpowszechni³ Józef Ignacy Kra-
szewski w utworze „O Kraku, smoku wawel-
skim i królewnie Wandzie” oraz w „Starej
baœni”. Smokobójstwo uznawane by³o za
czyn chwalebny, rycerski. Liczne przyk³ady
pojawienia siê smoka w ikonografii, litera-
turze znajdziemy w ksi¹¿kach Marka Sikorskiego
„Smok wawelski: w krêgu mitu i historii”
oraz „Smoki i smokobójstwo”, które mo¿na
wypo¿yczyæ w bibliotece. 

(mbp)

W ramach „Tygodnia Bibliotek”

Na tropach smoków

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudo-
wanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej przy ul. Wincentego
Witosa w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Boha-
terów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej numerem geodezyjnym 33/13
o pow. 21 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia-
³em 1/11 we w³asnoœci dzia³ki nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê
dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.
Cena wywo³awcza - 13.000,00 z³.
Wadium - 2.600,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmio-
tem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nierucho-
moœæ ujêta jest jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednoro-
dzinna oraz nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê lokalizacjê
gara¿y dla potrzeb mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przetarg odbêdzie siê 23 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do 18 czerwca 2015 r. (ze wskaza-
niem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-

dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014r.
poz. 1490). Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 130,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000
0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i us³ug. Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu,
o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi  w ca³oœci nabywca. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu  23 lipca 2014 r., drugi
7 paŸdziernika 2014 r., trzeci 19 listopada 2014 r., czwarty 21 stycznia 2015 r.,
pi¹ty 10 marca 2015 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 26.05.2015 r. - 16.06.2015 r. Klucze
dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefo-
nicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w BIP na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Baszta Tkaczy
zaprasza

Od pocz¹tku maja 
czynny jest punkt widokowy 

w Baszcie Tkaczy. 

Z dawnej platformy 
obserwacyjnej mo¿na 

obejrzeæ miasto, okolicê, 
a przy dobrej widocznoœci 

grzebieñ Karkonoszy. 
Ponadto we wnêtrzach Baszty

Muzeum eksponuje
ciekawe wystawy.

Baszta, po
uprzednim
zg³oszeniu 
w muzeum,

dostêpna jest
w godzinach

pracy placówki.

Serdecznie zapraszamy.



Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w Jerzmanowicach - dwukon-
dygnacyjny o pow. 152 m2, dzia³ka 1500 m2.
Budynek ocieplony, okna wymienione, wybu-
dowany w latach 80.tych. Piêkny ogród. 
Wiadomoœæ: tel. 698-087-472.

Dom jednorodzinny w Gromadce. Budynek
wybudowany w 1990 roku wymaga wk³adu
finansowego - pow. 219 m2, dzia³ka ok. 10ar,
w piwnicy gara¿, pralnia, kot³ownia, parter, 2 po-
koje, kuchnia, ³azienka, salon z wyjœciem na
taras, Ip. - 4 pokoje, w tym jeden z balko-
nem, ³azienka, strych.
Wiadomoœæ: tel. 501-343-153 lub 725-494-109. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie o pow. 63,2 m2, parter, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, osobno wc, balkon, piwnica,
cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 603-248-304 lub 721-331-603. 

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe w Choj-
nowie, kamienica blisko Rynku, parter, pow.
56 m2, ogrzewanie gazowe, mieszkanie nie
wymaga nak³adu finansowego. Cena 155
tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 504-208-313 lub
501-343-153.

Sprzedam kawalerkê w Chojnowie, blok przy
ul. Drzyma³y, pow. 26,60 m2, okna plasti-
kowe, panele, umeblowane i wyposa¿one
w AGD, do zamieszkania bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
45 m2 w Chojnowie, w centrum miasta, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, du¿y balkon.
Wiadomoœæ: tel. 76 754-07-13. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96 m2 w cen-
trum Chojnowa, 3 pokoje, IIIp., rozk³a-
dowe, s³oneczne, po generalnym remoncie.
Wiadomoœæ: tel. 501-244-158 lub 604-870-083.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
85m2 sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni, spi¿arni,
du¿a piwnica lub zamieniê na mniejsze 2-poko-
jowe z dop³at¹. Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.

Sprzedam mieszkanie 49m2 w kamienicy w Choj-
nowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpo-
kój, IIIp. Mieszkanie jest ciep³e, s³oneczne,
po remoncie. Niski czynsz. Atrakcyjna cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samo-
dzielne w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, p. pokój, ganek + piwnica o pow. 36m2.
Obrze¿e Chojnowa. 
Wiadomoœæ tel. 603-391-995. 

Wynajmê mieszkanie w bloku przy ul. Pade-
rewskiego 30 o pow. 58m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka z wc. Kuchnia w pe³ni wyposa-
¿ona. Mieszkanie po remoncie, do zamie-
szkania od zaraz. 
Wiadomoœæ: tel. 695-678-085, 885-396-678.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy
ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿yt-
kow¹). Ka¿da z kondygnacji ma pow. 95 m2.
Do lokalu przylega dzia³ka w³asnoœciowa o pow.
170 m2. Wiadomoœæ: tel. 531-926-392. 

Praca
Zostañ opiekunem seniorów w Niemczech
lub w Anglii i zarób 3000 euro brutto za wyjazd.
Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Us³ugi
Korepetycje, kursy j. angielskiego. W ofercie
lekcje indywidualne, grupowe, t³umaczenia,
zajêcia dla firm, kursy wakacyjne, dojazd
do klienta gratis (okolice Chojnowa). Angiel-
ski dla Ciebie. Artur Banaszak. Jerzma-
nowice 50A, 59-225 Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 666-877-740. email: art-
bk@wp.pl.

Korepetycje z matematyki. Wiadomoœæ:
tel. 607-438-418. 

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 16 ar.
Ko³³¹taja-Bia³a. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 603-248-223.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (boczna
Bielawskiej), pow. 1036 m2. Dzia³ka uzbro-
jona w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sani-
tarn¹ i deszczow¹. 
Wiadomoœæ: tel. 608-501-430. 

Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokit-
kach o pow. 286 m2, dobra lokalizacja,
blisko lasu i jeziora. Projekt drewnianego
domku letniskowego gratis. Wiadomoœæ:
tel. 601-461-113 lub 604-870-005.

Inne
Tanio sprzedam u¿ywany stó³ pingpongowy
firmy KETLER. Wiadomoœæ: 600-839-810.

Sprzedam du¿y gara¿ o pow. 48m2 w Choj-
nowie. Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.
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Og³oszenia drobne
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Renata Wiszniewska

WYCENA 
NIERUCHOMOŒCI

tel.  530 767 460
Chojnów, Kwiatowa 6

Bia³a 122b

Informujemy, 
¿e z ostatnim dniem lutego

ZZZZaaaakkkk³³³³aaaadddd  UUUUssss³³³³uuuugggg
PPPPooooggggrrrrzzzzeeeebbbboooowwwwyyyycccchhhh

""""CCCCAAAALLLLLLLLAAAA""""
zamkn¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ. 

Od tego czasu zak³ad
prowadzi inna firma 

z nowym w³aœcicielem. 

Wiadomoœæ: 
tel. 502-219-956. 

Sklep meblowy 
przy ul. K. Paryskiej 

- podwórko myjni samochodowej

zaprasza! 

Nowe dostawy 
mebli pokojowych, 
kuchnie na wymiar,
atrakcyjne ceny! 

tel. 692-431-126.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                           - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                  - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
Informacja PKS                                - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                         - 76 818 83 70 
Przychodnia Rejonowa                    - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                      - 76 818 66 80

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. S¹siedztwo nieruchomoœci stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomoœæ znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym, bez
przy³¹czy na nieruchomoœci. Istniej¹ce sieci uzbrojenia terenu znajduj¹ siê w ul. Baczyñskiego.
Nieruchomoœæ posiada dostêp do drogi publicznej. Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ podziemne
elektroenergetyczne linie kablowe œredniego i niskiego napiêcia.
Przy sprzeda¿y nieruchomoœci dzia³ka 471/2 obci¹¿ona bêdzie nieodp³atn¹, nieograniczon¹ w czasie
s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹ polegaj¹c¹ na prawie przejazdu i przechodu na rzecz ka¿doczesnego w³aœ-
ciciela dzia³ki oznaczonej numerem geodezyjnym 154/11 zabudowanej stacj¹ transformatorow¹.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cych przez nieruchomoœæ swobodny do nich dostêp w celu ich
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieci uzbrojenia podziemnego na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa.
Przetarg odbêdzie siê 23 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 18 czerwca 2015 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœ-
ciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 j. t./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿  500,00 z³. 
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000
0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz.
U. z  2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, 
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 
76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:
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30 lat chojnowskiego Ko³a PSD
W myœl idei "razem ³atwiej" Ko³o Diabetyków w Chojnowie

jest otwarte na nowe pomys³y i wszelk¹ wspó³pracê.

Motocyklowy festyn
Ponad 100 maszyn, paradnym szykiem przejecha³o ulicami miasta.

„Grenlandia – zielona (czy bia³a?) wyspa”
Wyk³ad dr hab. prof. Henryka Marsza³ka, dyrektora Instytutu Nauk

Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego w MBP. 
Skarb z G³ogowa w Chojnowie

Muzeum Regionalne serdecznie zaprasza na niezwyk³¹ wystawê.

Wybory Prezydenckie 2015

Z sercem w herbie...
czyli wizyta mieszkañców Chojnowa w partnerskim Egelsbach.
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