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EGELSBACH
Co jakiś czas do Chojnowa docierają ciekawe informacje 
z naszych miast partnerskich. Kilka dni temu z niemieckiego
Egelsbach otrzymaliśmy garść ciekawostek, które, mamy
nadzieję, zainteresują także naszych mieszkańców.
Publikujemy fragmenty przesłanych nam artykułów.

Gmina Egelsbach 
ma nową interaktywną stronę internetową

Na początku nowego roku gmina Egelsbach jest zajęta przepro-
jektowaniem swojej strony internetowej.
- Naszym celem jest dostosowanie komunikacji administracji
miejskiej i polityki do warunków ramowych i potrzeb XXI
wieku - mówi burmistrz Tobias Wilbrand. - W epoce cyfryzacji,
mediów społecznościowych i internetowych form uczestnictwa,
uważam, że gmina musi pilnie udostępnić taką interaktywną
stronę obywatelom.
Szczególną atrakcją nowej strony jest to, że wszyscy mieszkańcy
Egelsbach mogą komentować i zadawać pytania. Lokalne sto-
warzyszenia czy jednostki podległe również będą mieć możli-
wość zamieszczania własnych treści.

https://www.op-online.de/region/egelsbach/neue-interaktive-
gemeinde-homepage-egelsbacher-buergermeister-bloggt-jetzt-
91226967.html

***
Badacz-hobbysta z Egelsbach odkrywa rzadką gwiazdę

To maleńki punkt świetlny o wielkim znaczeniu: astronom-
hobbysta z Egelsbach, Erwin Schwab, odkrył specjalną
gwiazdę - przez przypadek.

Kiedy Erwin Schwab dostał lornetkę od swoich rodziców jako
chłopiec, obudziła się w nim fascynacja gwiazdami. Nie uży-
wał prezentu do oglądania ptaków lub dzikich zwierząt. Od
tego momentu jego wzrok należał do nieba. Dziś, po 40 latach
obserwacji gwiazd, jest jednym z najbardziej doświadczonych
astronomów-hobbystów na świecie. Za szczególne odkrycie tak
zwanej gwiazdy zmiennej otrzymał Nagrodę Astronomiczną
Stowarzyszenia Fizycznego we Frankfurcie. Odkrycie cieszy
się międzynarodowym uznaniem i zostało opublikowane 
w wielu specjalistycznych czasopismach.
Erwin Schwab - inżynier fizyk w Towarzystwie Badań
Ciężkich Jonów w Darmstadt i ojciec dwóch synów, odkrył już
98 mniejszych planet.
https://www.op-online.de/region/egelsbach/astronomie-egels-
bacher-hobby-forscher-entdeckt-seltenen-stern-91229501.html

***
Zara Rutherford chce być najmłodszą kobietą 

latającą dookoła świata - samotnie
19-latka samotnie lata dookoła świata. Tuż przed rekordem
ląduje w Hesji.

Zara Rutherford wylądowała w środę (19 stycznia 2022r.)
ultralekkim samolotem na lotnisku w Egelsbach pod Frank-
furtem gdzie właśnie kończy swoją podróż dookoła świata.
Rutherford powiedziała po wylądowaniu, że nie może się
doczekać powrotu do domu i do swojej rodziny. Przystanek 
w Hesji, w Egelsbach, ostatni planowany przed zakończeniem
podróży dookoła świata, był wielokrotnie opóźniany o kilka
dni ze względu na pogodę.
Belgijsko-brytyjska pilotka chce polecieć dalej z Hesji do
Kortrijk w Belgii, gdzie jej podróż rozpoczęła się 18 sierpnia
zeszłego roku. Tym lotem chce pobić światowy rekord Guin-
nessa. Rutherford chce zostać najmłodszą kobietą na świecie,
która sama latała samolotem. Do tej pory rekord świata
ustanowiła amerykanka Shaesta Waiz, która samotnie okrą-
żyła planetę w wieku 30 lat.
https://www.op-online.de/region/egelsbach/zara-rutherford-frankfurt-
weltumflug-rekord-leichflugzeug-flugzeug-flughafen-egelsbach-zr-
91220286.html

WIEŚCI Z MIAST PARTNERSKICH

COMMENTRY
Pozdrowienia od Mera i Mieszkańców z francuskiego Commentry - miasta partnerskiego Chojnowa. 

DZIĘKUJEMY!  Też serdecznie pozdrawiamy i również życzymy zdrowia!!!

Cześć Drodzy Przyjaciele!

Urzędnicy i mieszkańcy Commentry życzą Państwu szczęśli-

wego nowego roku 2022. Życzymy przede wszystkim do-

brego zdrowia i czekamy na koniec pandemii.

Wirus wciąż jest obecny i uniemożliwia spotkanie naszych

dwóch miast, ale jesteśmy z wami całym sercem i nie zapom-

inamy o Was.

Z pozdrowieniami…



Pomog¹ za³o¿yæ profil PUE

Wniosek o œwiadczenie z programów

Rodzina 500 + i Rodzinny Kapita³ Opie-

kuñczy mo¿esz z³o¿yæ tylko elektronicznie:

- na Platformie Us³ug Elektronicznych

(PUE) ZUS: www.zus.pl

- przez bankowoœæ elektroniczn¹

- na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeœli nie masz profilu PUE, przyjdŸ na

spotkanie z ekspertem ZUS, który za³o¿y

go dla Ciebie.

17 marca 2022 - od 10:00 do 14:00

Urz¹d Miejski w Chojnowie

Zapraszamy!

Profil PUE ZUS mo¿esz za³o¿yæ równie¿

samodzielnie. 

Jak to zrobiæ, sprawdŸ na www.zus.pl

lub zadzwoñ: 222-905-500 (pn.-pt. 8.00-15.00 

lub 22 560 16 00 (pn.-pt. 7.00-18.00).

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospo-

darce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wydzia³

Gospodarki Gruntami i Ochrony Œro-

dowiska Urzêdu Miejskiego w Chojno-

wie informuje o wywieszeniu na tablicy

og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od

15.02.2022 r. do 08.03.2022 r. wykazu

lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y w drodze bezprzetargo-

wej, po³o¿onych w budynkach przy ul.

Grunwaldzkiej 2, 4, 6, ul. Kolejowej

11, ul. Legnickiej 46, ul. Legnickiej 48,

ul. Legnickiej 99 i ul. Lubiñskiej 2 

w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 27/2022

Burmistrza Miasta Chojnowa z 14.02. 2022 r. 

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo w nabyciu ww. nieruchomoœci na

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-

skim w Chojnowie w terminie do dnia

29.03.2022 r.

Wykazy dostêpne s¹ w Biuletynie Infor-

macji Publicznej na stronie:

http://bip.chojnow.net.pl/
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Nocna i œwi¹teczna 
ambulatoryjna i wyjazdowa

opieka lekarska 
w godz. 18-8 

w dni powszednie; 
ca³odobowo w soboty,

niedziele  i inne dni wolne 
od pracy

Tel. 510-784-412 
 661-999-140

Punkt poboru wymazów
ul. Koœciuszki 

(budynek by³ej Szko³y Podstwiowej nr 3

Godziny otwarcia punktu: 
Poniedzia³ek 08:00 - 15:00 

Wtorek 08:00 - 15:00 
Œroda 08:00 - 15:00 

Czwartek 08:00 - 15:00 
Pi¹tek 08:00 - 15:00 

Telefon kontaktowy: 

571-223-513

Dni Chojnowa 2022 
Po dwóch latach przerwy Chojnów znów
hucznie mo¿e obchodziæ swoje œwiêto.

Tegoroczne Dni Chojnowa 
odbêd¹ siê 11 i 12 czerwca! 

Uœwietni¹ je wystêpy 
m.in. Dawida Kwiatkowskiego 
oraz zespo³u "Daj to g³oœniej"! 

11 czerwca zagra polski zespó³ muzyczny
"Daj to g³oœniej" wykonuj¹cy muzykê 
z pogranicza disco polo i folku. Liderk¹
oraz wokalistk¹ zespo³u jest Emilia
Sanecka. Najs³ynniejszy hit grupy "Ma-
ma ostrzega³a" na kanale youtube ma
ponad 177 mln ods³on! 

12 czerwca zaœpiewa jeden z najpopu-
larniejszych artystów m³odego pokole-
nia Dawid Kwiatkowski. Laureat Euro-
pejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla
najlepszego europejskiego wykonawcy 
i dwukrotnie dla najlepszego polskiego
wykonawcy, ponadto czterech nagród
Nickelodeon Kids' Choice Award, Bur-
sztynowego S³owika i Telekamery.
Chojnowianie bêd¹ mieli okazjê na
¿ywo pos³uchaæ ulubionych hitów - m.in.
"Jesteœ", "Bez ciebie" czy "Na zawsze"…
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… w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji!

W drugim tygodniu ferii zimowych zaprosiliœmy dzieci i m³odzie¿ do wspólnego spêdzania czasu wolnego. Nie pozwoliliœmy na
nudê. Codziennie od samego rana odbywa³y siê zajêcia sportowo-rekreacyjne z Pani¹ Jagod¹ Zdersk¹, po chwili odpoczynku by³
czas na rozwijanie umiejêtnoœci plastycznych pod okiem Pana Ireneusza Józefczuka. Dzieci mia³y tak¿e niezwyk³¹ okazjê obej-
rzenia krótkometra¿owych animacji tworzonych przez dzieci dla dzieci. Animacje pochodz¹ z VIII Ogólnopolskiego Przegl¹du
Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU oraz z Legnickiej Akademii Filmowej - Warsztatów
Filmu Animowanego. Na zakoñczenie ka¿dego dnia zapraszaliœmy wszystkich w wyj¹tkow¹ podró¿ teatraln¹ pe³n¹ zabaw, rozwi-
jania wyobraŸni i odkrywania swoich marzeñ. Mamy nadziejê, ¿e siê spe³ni¹. 

… w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie dobieg³y koñca, wype³nione by³y atrakcyjnymi zajêciami czytelniczo-plas-
tycznymi.
Ka¿de nasze zajêcia rozpoczynaliœmy od czytania opowiadañ i wierszy (np. "O zimie", K. Digmand, "Nie taka mroŸna zima" 
M. Borroughdame). Na naszych spotkaniach dzieci mog³y wykazaæ siê kreatywnoœci¹ i oryginalnoœci¹. Powsta³y ba³wanki,
zimowe miasta oraz kolorowe koty za p³oty. W ostatnim dniu ferii dzieci wykona³y przepiêkne kartki walentynkowe na prezenty
dla swoich najbli¿szych. 
Goœciem specjalnym ferii by³a Magdalena Kozie³-Nowak, która poprowadzi³a warsztaty ilustracji "LokoMotyw". Pani Magda
zilustrowa³a wiele ksi¹¿ek znanych autorów, miêdzy innymi: Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn", Zofii Staneckiej "¯ó³wik 
z oceanu", "Brzechwa dzieciom. Dzie³a wszystkie. Teatrzyki". Te i inne tytu³y ksi¹¿ek mo¿na znaleŸæ w naszej bibliotece. 
Na warsztatach dzieci dowiedzia³y siê na czym polega praca ilustratora i jakimi technikami siê pos³uguje. Po zaprezentowaniu
ksi¹¿ki "Tuwimowo", do której ilustracje równie¿ zosta³y stworzone przez naszego goœcia, dzieci tworzy³y poci¹g. Powsta³a loko-
motywa, a do niej poprzyczepiane wagony z narysowanymi marzeniami, ulubionymi rzeczami czy wspomnieniami. 
Zajêcia zakoñczyliœmy odjazdem poci¹gu, który wszyscy wspólnie podziwialiœmy. 

Podczas ferii mo¿na by³o tak¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie plastycznym "Mój kot", zorganizowanym z okazji Œwiatowego Dnia
Kota przypadaj¹cego 17 lutego.

Ferie w mieœcie
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Do chojnowskiego muzeum wróci³ dokument z 1342 r.
Do Muzeum Regionalnego w Chojnowie powróci³ dokument spisany na pergaminie

w Kancelarii legnickiej z po³owy XIV wieku. Dokument uwierzytelniony jest dwoma

pieczêciami ksi¹¿êcymi: Wac³awa I oraz Ludwika I, synów Bolka III Rozrzutnego,

którzy od 1342 roku wspólnie (choæ nie na d³ugo) w³adali ksiêstwem legnickim.

Pieczêæ Wac³awa przedstawia herb Piastów legnicko-brzeskich, a Ludwika he³m 

z klejnotem. Dokument zosta³ poddany konserwacji i oczyszczeniu w Zak³adzie

Narodowym im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, któremu serdecznie dziêkujemy za

realizacjê czynnoœci konserwatorskich i troskê o powierzone przez Muzeum

zabytkowe obiekty. 

Pragniemy te¿ najmocniej podziêkowaæ Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego w Choj-

nowie za materialn¹ pomoc przy tym wspania³ym przedsiêwziêciu. 

Dar od Pani Dudek
Muzeum Regionalne w Chojnowie mo¿e pochwaliæ siê szczególnym darem. Œciany

instytucji od niedawna zdobi portret kobiety wykonany przez przyjació³kê Muzeum

Pani¹ Danutê Dudek, która zrealizowa³a ten projekt akrylami na p³ycie. Pani Danuta

kszta³ci³a siê w Zespole Szkó³ Rzemios³ Artystycznych w Cieplicach, gdzie zdoby³a

zawód rzeŸbiarz-snycerz. Przygodê z malarstwem Pani Danuta Dudek rozpoczê³a 

w 2009 roku, przy nieustaj¹cych

zachêtach mentora Tadeusza Kacz-

marka. 

Artystka jest samoukiem i spe³nia

siê kopiuj¹c obrazy wielkich mis-

trzów malarstwa. 

Muzeum goœci³o ju¿ dwie wystawy

prac malarki : "Renesans i nie tylko.

Kopie wielkich mistrzów" oraz "Z ró¿¹

w tle", której ekspozycja zakoñczy³a

siê wraz z pocz¹tkiem lutego 2022 roku.

Serdecznie dziêkujemy!

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

Aktualnoœci z Chojnowa
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Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza na wystawê fotograficzn¹ 

"Meksyk - w krainie
piasku i kaktusów" 

Autorem zdjêæ jest znany w naszym

mieœcie dr Wojciech Drzewicki,

adiunkt Instytutu Nauk Geolo-

gicznych Uniwersytetu Wroc³aw-

skiego i zarazem niestrudzony po-

dró¿nik, który by³ goœciem choj-

nowskiej biblioteki wielokrotnie.

Dwa lata temu, tak¿e w lutym, roz-

pocz¹³ swoj¹ opowieœæ o Meksyku -

krainie Majów. A po ostatniej po-

dró¿y - wyjeŸdzie dydaktycznym ze

studentami w listopadzie 2021 roku

- na wystawie obejrzeæ mo¿na fo-

tografie z innych miejsc tego wiel-

kiego kraju. Je¿eli sytuacja pan-

demiczna pozwoli to byæ mo¿e spot-

kamy siê z dr Wojciechem Drze-

wickim 11 marca 2022 w Domu Schrama i pos³uchamy opowieœci o krainie piasku 

i kaktusów. O spotkaniu bêdziemy informowaæ. 

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia wystawy, która potrwa do po³owy marca.

Kobiety lat 60.tych
Kawiarnia “Jubilatka

serdecznie zaprasza

Spektakl muzyczny z lat 60.tych to a¿ 

6 historii najwiêkszych ikon ówczes-

nych czasów. 

Autorski spektakl muzyczny stworzony

przez dyplomowane aktorki scen muzycz-

nych Agê Pud³o i Majê Grzeœkowiak, za-

wiera autentyczne s³owa gwiazd wypo-

wiedziane podczas udzielanych wywiadów. 

W trakcie koncertu wokalistki lat 60.tych

dialoguj¹ ze sob¹ w ciekawy muzyczny

sposób przenikaj¹c siê w spektaklu. 

S³uchaj¹c najpiêkniejszych i najbardziej

znanych piosenek tamtych lat z pewnoœ-

ci¹ przeniesiecie siê Pañstwo wspomnie-

niami do lat 60.tych - niezwykle barw-

nego okresu w historii muzyki…

06.03.2022r.; godz. 16.00; 

Bilety w cenie 20,00 z³ 

Rezerwacja pod nr. tel. 664-186-804

lub w kawiarni “Jubilatka”

(tel. 76 8188561)

Wydarzenia kulturalne - ZAPRASZAMY

BLI¯EJ KSI¥¯KI 2022:
powiatowy konkurs czytelniczy 

"Prawdziwym przyjacielem mo¿e byæ ka¿dy z Nas"

Zapraszamy uczniów klas III i IV z choj-

nowskich szkó³ podstawowych do uczest-

nictwa w powiatowym konkursie czytel-

niczym "Prawdziwym przyjacielem mo¿e

byæ ka¿dy z Nas", na podstawie ksi¹¿ek

Doroty Combrzyñskiej-Nogali. 

Konkurs organizowany jest przez Leg-

nick¹ Bibliotekê Publiczn¹ oraz biblioteki

publiczne powiatu legnickiego w ramach

XXI edycji BLI¯EJ KSI¥¯KI.

Zainteresowanych 

prosimy o zg³oszenie siê 

do Dzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y MBP

w terminie do 25.02.2022 r. 



Igor Sobczak ma dopiero 12 lat, ale
jego pasja zdumiewa, imponuje i zach-
wyca. Od najm³odszych lat interesuje
siê zwierzêtami, ale najbardziej terra-
rystyk¹. Jego kolekcja to m.in. gekon
Placuœ, agama brodata Stefan, ka-
meleon Kamuœ... Zarówno wiedza, jak
i kolekcja Igora z roku na rok powiêk-
sza siê. Nasz bohater to wielki pasjonat
paj¹ków, mrówek, modliszek… Poza
tym fotografuje, gra na ró¿nych instru-
mentach, hoduje roœliny, snurkuje…
Niesamowity dorobek nieprzeciêtnych
pasji Igora mo¿na obserwowaæ na
Instagramie - Zwierzyniec_Igora. 
- zachêcamy! 

Gazeta Chojnowska - Igor, sk¹d 
u Ciebie takie wyj¹tkowo oryginalne
zainteresowanie gadami, pajêczaka-
mi… Wiêkszoœæ dzieci i doros³ych ra-
czej boi siê takich gatunków zwierz¹t 
i insektów, a Ty nie tylko siê interesu-
jesz, ale ze spokojem dotykasz i anali-
zujesz wszystko, co z nimi zwi¹zane…
Igor Sobczak - Moje zainteresowanie
zwierzêtami zaczê³o siê ju¿ od pierw-
szego roku ¿ycia. Mia³em wiele ksi¹-
¿eczek o zwierzêtach, zabawkowe zwie-
rzêta i kota o imieniu £yli. Nie intere-
sowa³y mnie auta czy samoloty, zawsze
ci¹gnê³o mnie w stronê pó³ek z ksi¹¿kami
o zwierzêtach. Kolekcjonowa³em plasti-
kowe zwierzêta i owady. Kolorowa³em
tylko zwierz¹tka, uwielbia³em ZOO i - jak
wiele dzieci, przeszed³em etap chomika,
myszek, œwinek morskich...
Zainteresowanie terrarystyk¹ zaczê³o siê
od mojego pierwszego gada - eublefara
pazurzastego o imieniu Gatuœ. Ogólnie 
o terrarystyce bardzo du¿o czytam, jestem
cz³onkiem wielu grup na FB. Wiedzê
czerpiê te¿ z w³asnego doœwiadczenia 
i wiedzy najlepszych hodowców na Youtube
- np. na kanale Vantis Terra lub Arent
hodowla ptaszników. Wielu hodowców
znam równie¿ osobiœcie - spotykam ich
na gie³dach terrarystycznych. Dopóki sam
nie zainteresowa³em siê terraystyk¹, nie

mia³em pojêcia jak ogromny to jest
rynek. Przyk³adowo - gie³dê Animals
Live we Wroc³awiu odwiedza ka¿dora-
zowo kilka tysiêcy osób. Warto tam po-
jechaæ choæby po to, ¿eby zobaczyæ kilkuset
wystawców z tysi¹cami zwierz¹t - od
mrówek po piêciometrowe wê¿e. Mo¿na
tam kupiæ nie tylko zwierzêta, ale i sprzêt,
dekoracje, roœliny i karmówkê.

G.Ch. - W mediach spo³ecznoœciowych
pojawi³ siê Zwierzyniec Igora. Opo-
wiedz proszê o swojej kolekcji niesa-
mowitych gatunków. 
I.S. - Kana³ to nic wielkiego, bo s¹ tam
zaledwie dwa odcinki nakrêcone rok temu.
Jeden z oprowadzenia po mojej - ma³ej
wówczas hodowli, a drugi o modlisz-
kach. Moim g³ównym miejscem dzia³al-
noœci internetowej jest Instagram. Zapra-
szam na mój profil Zwierzyniec_Igora.
To tam zamieszczam zdjêcia moich
podopiecznych, bie¿¹ce wydarzenia z ¿ycia
mojej hodowli, tam te¿ prezentujê moje
nowe nabytki. Ostatnie z nich to piêkne
kolorowe drzewo³azy malarskie "Rober-
tus". Dodam, ¿e zdjêcia robiê sam, foto-
grafowania nauczyli mnie rodzice.
W mojej hodowli posiadam miêdzy inny-
mi: eublefara coelonyx variegatus (jed-
nego z kilku w Polsce), gekona orzêsio-
nego o imieniu Placuœ, bo jego cia³o jest
lepkie i miêkkie jak naleœnik. Lubi jeœæ
papki z banana i miodu. Mam te¿ agamê
brodat¹ o imieniu Stefan. Super towa-
rzyski jaszczur. Bez problemu mo¿na go
braæ na rêce i g³askaæ. Jest zawsze g³odny.
Od dwóch lat mam kameleona jemeñ-
skiego o imieniu Kamuœ. Ciekawostka:
kameleony wcale nie wtapiaj¹ siê w oto-
czenie! Kameleony tylko zmieniaj¹ bar-
wy na jaskrawe lub blade w zale¿noœci
od nastroju. Bardzo interesuj¹ mnie ptasz-
niki i paj¹ki w³aœciwe. W hodowli mam
miêdzy innymi rzadk¹ i znan¹ "taran-
tulê". Moj¹ misj¹ jest edukacja ludzi,
którzy myœl¹, ¿e ptaszniki i paj¹ki zabi-
jaj¹. Tak nie jest. Owszem, niektóre

gatunki maja silny jad, ale ja takich nie
hodujê. Skupiam siê na gatunkach s³abo
jadowitych, piêknie wybarwionych, cieka-
wych w obserwacji. Dla mnie o wiele
ciekawsze od prymitywnych ptaszników
s¹ jednak paj¹ki w³aœciwe, które poluj¹ 
z pomoc¹ wzroku, s¹ bardziej rozwiniête
i ka¿dy gatunek ma swoje ukryte umiejêt-
noœci. Ka¿dy na pewno zna skakuny, ma-
lutkie paj¹czki, które ¿yj¹ tak¿e w Polsce.
Maj¹ s³odkie mordki i s¹ najm¹drzejszy-
mi paj¹kami na œwiecie. Paj¹k Ancylo-
metes sp. nicaragua poluje m.in. na ryby
i potrafi chodziæ po wodzie.
Mam wiele modliszek, które czasem udaje
mi siê  rozmno¿yæ, np. Sphodromantis
viridis. Modliszki to temat rzeka. Jest tak
wiele gatunków, gdzie ka¿dy ró¿ni siê bu-
dow¹, wielkoœci¹, rodzajem pokarmu,
temperamentem. Na s³owo modliszka
myœlimy o zielonym owadzie. Owszem,
niektóre s¹ zielone (Mantis religiosa -
polska modliszka) ale s¹ te¿ takie, które
przypominaj¹ np. liœæ (deroplatys lobata
czy Phyllocrania paradoxa), kawa³ek
ga³¹zki (Popa spurca), kwiat storczyka
(Hymenopus coronatus), p¹czkuj¹c¹ ga-
³¹Ÿ (Toxodera beirei) a nawet kosmitê
(Gongylus gongylodes). Ciekawostka -
samice rzadko zjadaj¹ samce, zdarza siê
tak tylko w 10% przypadków.
Hodujê te¿ patyczaki i straszyki (min.
Achrioptera manga). Patyczaki znaj¹
chyba wszyscy, a równie ³atwe w ho-
dowli, a o wiele bardziej majestatyczne
straszyki s¹ ma³o znane. Polecam je
ka¿demu kto chcia³by poznaæ œwiat ter-
rarystyki. Straszyki ¿ywi¹ siê tym, co
ka¿dy znajdzie w swoim otoczeniu - liœæmi
je¿yn, malin, dêbu. Mam ju¿ sukcesy w roz-
mna¿aniu straszyków, a jaja z mojej ho-
dowli trafi³y do zaprzyjaŸnionego sklepu
zoologicznego w Boles³awcu.
Od niedawna mam ¿abê rogat¹ o imieniu
Kwolok. Jest to wielki ³akomczuch. Jest
tak brzydka, ¿e a¿ piêkna. Hodujê te¿ œli-
maka afrykañskiego achatina, który
uwielbia wodê i owoce. Mam te¿ kilka
skorpionów: np. Hadogenes troglodytes.
Dodam, ¿e one równie¿ nie s¹ niebez-
pieczne. Ich jad jest o wiele s³abszy od
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jadu pszczo³y. Ja w ogóle nie hodujê ga-
tunków silnie jadowitych, nie pozwalaj¹
mi na to rodzice. Ale ja sam te¿ to rozu-
miem.
Polecam te¿ m³odym hodowcom mrówki.
Fascynuj¹ce jest obserwowanie rozwoju
kolonii. S¹ do tego celu specjalnie przez-
naczone, bezpieczne formikaria. Zapew-
niam, ¿e ¿adna mrówka siê z nich nie
wydostanie. Ja sam mam polskie mrówki
leœne, Myrmica sp, Formica rufibarbis,
Lasius flavus, Temnothorax sp. Campo-
notus ligniperda w³oskie Messor bar-
barus. Mrówki s¹ super! Jaki rozwese-
laj¹cy jest widok nowych jajeczek u sa-
motnej królowej!

G.Ch. - Czy swoje zainteresowania
wi¹¿esz z przysz³oœci¹ dot. np. zawodu?
I.S. - Oczywiœcie, pragnê, ¿eby moje
hobby sta³o siê kiedyœ moj¹ prac¹. Chcia³-
bym zostaæ opiekunem terrarium we
wroc³awskim ZOO. Odwiedzam je regu-
larnie kilka razy w roku sprawdzaj¹c
jakie nowe gatunki pojawi³y siê w ho-
dowli. Wkrótce pojadê zobaczyæ po raz
pierwszy pancerniki, kotki rude i naj-
wiêksz¹ æmê œwiata Attacus atlas! 

G.Ch. - Czy swoj¹ pasj¹ zara¿asz in-
nych? Gdy opowiadasz o tych niesamo-
witych gatunkach, to Twój spokój 
i opanowanie wrêcz zachêcaj¹ do "po-
g³askania" jaszczurki czy modliszki…
I.S. - Zacznê od g³askania modliszki…
nie da siê (œmiech). Ale ju¿ agamê bro-
dat¹ czy kameleona jak najbardziej! Do
g³askania mam œwinki morskie i psa rasy
Yorkshire terrier o imieniu Kajko. Czy
zara¿am pasj¹? Tego nie wiem, staram
siê jednak edukowaæ, ¿e terrarystyka to
wspania³e hobby, a ¿adne z hodowanych
przeze mnie zwierz¹t nie stanowi zagro-
¿enia dla mnie i dla innych. W VI klasie
pisa³em artyku³y do gazetki szkolnej Zle-
pek propaguj¹ce hodowlê zwierz¹t, mój
cykl nazywa³ siê "Zwierzyniec Igora".

G.Ch. - Masz jeszcze inne pasje?
I.S. - Oczywiœcie! Jestem uczniem IV
klasy Ogniska Muzycznego w Chojnowie
w klasie pianina, od niedawna uczê siê
gry na drugim instrumencie - klarnecie.
Sam nauczy³em siê gry na instrumencie
aborygenów - didgeridoo, gram te¿ na
drumli i kalimbie. 
Zajmujê siê równie¿ upraw¹ roœlin. Obec-
nie mam 45 gatunków, jest wœród nich
wiele owado¿ernych, ostatnio uda³o mi
siê wyhodowaæ z nasion: smoczy owoc -
pitajê, lotos, kiwano, mango, rozmno¿yæ
ananasa, pora, paprykê, hodujê te¿ szczy-
piorek. Latem lubiê te¿ wêdkowaæ. Mój
rekord to 60 cm szczupak. Uwielbiam te¿
snurkowaæ. Mam "na koncie" m. in. mu-
reny, skrzydlice i oœmiornice

G.Ch. - O czym marzysz?
I.S. - Mam dwa typy marzeñ: terrarysty-
czne i ¿yciowe. Z terrarystycznych marzê
o wê¿u, jednak na razie pozostaje to 
w sferze marzeñ.  Chcia³bym mieæ tak¿e
w swojej hodowli rzekotki australijskie,
mrówki Camponotus fedtshenkoi, Atta
cephalotes i Camponotus nicobarensis.
Marzeniem moim jest tak¿e rozmno¿enie
mojego eublefara coelonyx variegatus 
i rozpowszechnienie go w hodowlach. Bê-
dzie to bardzo trudne zadanie, bo w Pol-
sce oprócz mojego jest +/- 10 osobników.
¯yciowe marzenia to zobaczyæ wielory-
ba, wyjechaæ do Egiptu i snurkowæ na
rafie koralowej. Chcia³bym te¿ nauczyæ
siê graæ na jakimœ instrumencie dêtym
blaszanym. Marzê te¿ o nietypowym in-
strumencie - kobzie lub dudach.
Dodam, ¿e jeœli ktoœ chcia³by rozpocz¹æ
hodowlê straszyków mo¿na u mnie nabyæ
jaja nastêpuj¹cych gatunków: patyczak
czerwonoskrzyd³y, Ramulus sp. togean
island, Periphetes forcipatus, Lobofe-
mora scheirei. Chêtnie podpowiem tak¿e
co zrobiæ, aby ros³y zdrowo i by³y szczêœliwe.

G.Ch. - Dziêkujemy za udzielenie wy-
wiadu! ¯yczymy spe³nienia wszystkich
marzeñ! 

Z cyklu - ludzie z pasj¹

Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeñ,
idea³ów, wartoœci i d¹¿eñ. W niej ujaw-
niaj¹ siê ludzkie uczucia i emocje za-
równo pozytywne, jak i negatywne, jest
nieod³¹cznym atrybutem ludzkiej egzys-
tencji. Pe³ni funkcjê katharsis (oczysz-
czanie). Maj¹c tê œwiadomoœæ choj-
nowscy seniorzy chêtnie (choæ nielicz-
nie) uczestnicz¹ w zajêciach art prowa-
dzonych przez znanego w naszym mieœ-
cie artystê Ireneusza Józefczuka. 

Ka¿dego, kto chce choæ na chwilê oder-
waæ siê od rutyny dnia codziennego,
nabyæ nieco umiejêtnoœci, spotkaæ siê 
z innymi podobnymi sobie… serdecznie
zachêcamy do udzia³u w zajêciach 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Warsztaty rzeŸbiarskie 
z Panem Irkiem odbywaj¹ siê 

2 x w miesi¹cu (co drugi wtorek) 
o godz. 10:00 

w pracowni plastycznej MOKSIRu.

MOKSiR 
zaprasza Seniorów
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Nigdy nie lekcewa¿ objawów choroby.
Nawet jeœli wydaje Ci siê, ¿e to zwyk³e
przeziêbienie, powinieneœ to sprawdziæ.
Byæ mo¿e s¹ to pierwsze symptomy
groŸnych chorób: grypy lub COVID-19?
Pamiêtaj! Czêœæ chorób, szczególnie 
w pierwszym stadium rozwoju, daje
podobne objawy, dlatego musisz upew-
niæ siê, co Ci dolega.
Podejrzewasz zaka¿enie koronawiru-
sem? Samodzielnie zapisz siê na test 
w kierunku SARS-CoV-2
Jeœli podejrzewasz, ¿e Twój z³y stan zdro-
wia jest spowodowany zaka¿eniem ko-
ronawirusem, jeœli mia³eœ kontakt z osob¹
zaka¿on¹, zapisz siê na test w kierunku
SARS-CoV-2 przez internet.
Formularz on-line sk³ada siê z kilku py-
tañ dotycz¹cych m.in. kontaktów z oso-
bami zaka¿onymi wirusem SARS-CoV-2
oraz objawów, które mog¹ œwiadczyæ 
o rozwijaj¹cej siê chorobie. Twoje odpo-
wiedzi pomog¹ okreœliæ, czy istnieje ry-
zyko, ¿e zakazi³eœ siê koronawirusem.
Kiedy oka¿e siê, ¿e powinieneœ wykonaæ
test diagnozuj¹cy, mo¿esz:
* zamówiæ rozmowê z konsultantem Do-
mowej Opieki Medycznej (numer tele-
fonu 22 735 39 40), który zleci Ci wyko-
nanie testu albo
* zapisaæ siê na wymaz przez internet.
Potrzebujesz do tego Profilu Zaufanego.
WA¯NE!
Na test w kierunku koronawirusa mo¿esz
zapisaæ równie¿ swoje dziecko. Z formu-
larza online mog¹ skorzystaæ równie¿
wspó³domownicy osoby zaka¿onej
SARS-CoV-2, którzy mimo szczepienia
lub posiadania statusu ozdrowieñca, mu-
sz¹ siê poddaæ testowi na obecnoœæ koro-
nawirusa.

Zlecenie na test w gabinecie prywatnym
Na test na koronawirusa mo¿e skierowaæ
Ciê te¿ lekarz, który nie ma umowy z NFZ,
ale korzysta z aplikacji gabinet.gov.pl.

Zlecenie na test i co dalej?
W momencie zlecenia testu na obecnoœæ
wirusa SARS-CoV-2 zostajesz objêty
kwarantann¹. W czasie kwarantanny nie
opuszczaj swojego miejsca pobytu. Je-
steœ zwolniony z kwarantanny na czas
przejazdu do punktu pobrañ i powrotu do
miejsca pobytu.  
Gdy samodzielnie nie mo¿esz dostaæ siê
do punktu pobrañ wymazów, Twój le-
karz POZ mo¿e wezwaæ do Ciebie ka-
retkê wymazow¹. Wymaz zostanie po-
brany w miejscu Twojego pobytu.

Punkty pobrañ wymazów
Zosta³eœ skierowany na test wykrywa-
j¹cy koronawirusa? Wykonasz go bez-
p³atnie w dowolnym punkcie pobrañ
wymazów. W Polsce takich punktów jest
ju¿ ponad 800.
Po zleceniu badania otrzymasz wiado-
moœæ SMS z systemu eKolejka, kiedy 

i gdzie powinieneœ siê zg³osiæ, aby jak
najszybciej wykonaæ test blisko miejsca
swojego pobytu i unikn¹æ czekania w du-
¿ej grupie pacjentów.
Otrzymasz wiadomoœæ SMS z systemu
eKolejka, w której znajdziesz link do
tzw. Indywidualnej Strony Pacjenta. Na
stronie system zaproponuje Ci termin 
i miejsce badania. Mo¿esz je potwierdziæ
lub odrzuciæ. W przypadku odrzucenia
zaproponowanego terminu i miejsca po-
brania wymazu samodzielnie wyszuku-
jesz inny, dogodny dla siebie dzieñ, go-
dzinê i miejsce pobrania wymazu.

Szybki test antygenowy bez skierowania
Mo¿esz równie¿ wykonaæ bezp³atny test
antygenowy w aptece, laboratorium diagno-
stycznym lub w mobilnym punkcie wyma-
zowym.
WA¯NE!
Do wykonania testu antygenowego nie
potrzebujesz skierowania.
Wynik poznasz na miejscu. Znajdziesz
go tak¿e, jak w przypadku testu PCR, w In-
ternetowym Koncie Pacjenta

Wynik testu na koronawirusa
POZYTYWNY: oznacza, ¿e jesteœ za-
ka¿ony koronawirusem. Twoja kwaran-
tanna automatycznie zmienia siê w izo-
lacjê. Skontaktuj siê ze swoim lekarzem
POZ, który oceni Twój stan zdrowia 
i ustali leczenie. Umów siê na teleporadê.
Mo¿esz te¿ skorzystaæ z monitoringu Do-
mowej Opieki Medycznej.
NEGATYWNY: oznacza, ¿e nie jesteœ
zaka¿ony koronawirusem. Gdy otrzy-
masz wynik negatywny, zostajesz zwol-
niony z kwarantanny.

Poradnie POZ
Skontaktuj siê z poradni¹ Podstawowej
Opieki Zdrowotnej (POZ). Poinformuj
osobê w rejestracji, ¿e:
* podejrzewasz zaka¿enie koronawirusem
* jesteœ na kwarantannie lub mia³eœ kon-
takt z osob¹ zaka¿on¹ koronawirusem.

Nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna,
gdy Twój lekarz rodzinny nie pracuje
Gdy czujesz siê Ÿle wieczorem (po godz.
18.00) lub w weekend, lub w dzieñ œwi¹-
teczny, wtedy skontaktuj siê z najbli¿sz¹
placówk¹ nocnej i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej (NiŒOZ), gdzie otrzymasz
niezbêdn¹ pomoc medyczn¹ w razie na-
g³ego zachorowania.
W zale¿noœci od Twojego stanu zdrowia,
konsultacja mo¿e mieæ formê:
* teleporady,
* wizyty stacjonarnej w gabinecie NiŒOZ,
lub wizyty medyka w domu chorego.
WA¯NE!
Jeœli lekarz podejrzewa zaka¿enie korona-
wirusem, mo¿e skierowaæ Ciê na test
wykrywaj¹cy SARS-CoV-2.
W nocy, w weekendy i œwiêta, czyli poza
godzinami pracy poradni Podstawowej

Opieki Zdrowotnej, mo¿esz skorzystaæ
równie¿ z Teleplatformy Pierwszego
Kontaktu (TPK). TPK to odpowiednik
nocnej i œwi¹tecznej opieki zdrowotnej,
tyle ¿e przez telefon.
Wystarczy, ¿e zadzwonisz pod bezp³atny
numer 800 137 200 lub wype³nisz formu-
larz online.
Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu
skorzystasz:
* od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzi-
nach 18.00 - 8.00 rano kolejnego dnia
* w soboty, niedziele i œwiêta przez ca³¹
dobê.

Program DOM - Twoje domowe cen-
trum monitoringu zdrowia
Program Domowa Opieka Medyczna
umo¿liwia monitoring Twojego zdrowia,
gdy jesteœ chory na COVID-19, ale nie
wymagasz leczenia w warunkach szpital-
nych.
Do kontroli Twojego zdrowia s³u¿y pul-
soksymetr, niewielkie urz¹dzenie, które
mierzy saturacjê, czyli poziom natle-
nienia krwi. Wystarczy, ¿e na³o¿ysz go
na palec i po³¹czysz ze specjaln¹ aplika-
cj¹, któr¹ instalujesz w swoim telefonie.
Mo¿esz te¿ zg³aszaæ wyniki pomiarów
przez infoliniê.
Pulsoksymetr trafia do Ciebie bezp³atnie.
Gdy ukoñczy³eœ 55 lat, automatycznie
kwalifikujesz siê do programu i otrzy-
masz urz¹dzenie do domu poczt¹. Jeœli
jeszcze nie masz 55 lat, mo¿esz zamówiæ
pulsoksymetr przez internet lub przez kw-
alifikacjê przeprowadzon¹ przez lekarza POZ.
W razie niepokoj¹cych wyników zadzwoni
do Ciebie konsultant i jeœli bêdzie taka
potrzeba, umówi konsultacjê telemedy-
czn¹ z lekarzem.

Pogotowie ratunkowe (Ratownictwo
medyczne)
Jeœli Twój stan nagle siê pogorszy i sytu-
acja bêdzie zagra¿a³a Twojemu ¿yciu lub
zdrowiu, zadzwoñ pod numer alarmowy
999 lub 112.
WA¯NE!
Jeœli podejrzewasz u siebie zaka¿enie ko-
ronawirusem lub jesteœ zaka¿ony, ko-
niecznie poinformuj o tym dyspozytora,
który przyjmuje Twoje zg³oszenie.

Bezp³atna infolinia NFZ
Pod numerem 800 190 590, bezp³atnie 
i przez ca³¹ dobê, otrzymasz wszystkie,
niezbêdne informacje o postêpowaniu 
w przypadku zaka¿enia koronawirusem.
Konsultanci podpowiedz¹ m.in., gdzie
znajdziesz:
* najbli¿szy punkt nocnej i œwi¹tecznej
opieki zdrowotnej
* punkt wymazowy w Twojej okolicy
oraz doradz¹, jak skontaktowaæ siê ze
szpitalem.

Wiêcej na 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/

Przeziêbienie, a mo¿e COVID-19? 
SprawdŸ, co zrobiæ...

Przeziêbienie, a mo¿e to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika.
Doradzimy, krok po kroku, co zrobiæ, gdy masz pierwsze objawy infekcji.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 04/99010

Urodziny Plug'n'Blues
Rockowe urodziny zawsze maj¹ otoczkê ekscytacji. Nie
inaczej by³o w sobotê 22 stycznia. Tego dnia czwarte
urodziny obchodzi³a chojnowska formacja Plug'n'Blues.
Miejscem jubla by³a oczywiœcie kawiarnia "Jubilatka".
Tym razem m³odego jubilata podziwia³o i oklaskiwa³o
grono chojnowskich przyjació³. Przez te lata zespó³ wypra-
cowa³ swoje brzmienie i styl. Mo¿e to potwierdziæ absol-
went Lwowskiego Konserwatorium muzycznego. Kiry³
us³ysza³ P'N'B pierwszy raz w ¿yciu. By³ zachwycony
autorskimi kawa³kami grupy, jak i tzw. coverami. Szkoda,
¿e tego wydarzenia nikt nie zarejestrowa³. Dokument by³by
niesamowity.

W kolejnym secie imprezy zaprezentowa³ siê chojnowski
Browar Band, po rewolucji kadrowej (po³owa frakcji
jaworskiej odesz³a z zespo³u). Do zdrowia wróci³a wo-
kalistka Julita G³ogowska. Repertuar tego wieczoru - klasyki
polskie i zagraniczne. Czarodziejskie gitary Dariusza So-
bañskiego a'la Mark Knopfler (Dire Straits) i kunszt techniki
grania doda³y aran¿om powiewu œwie¿oœci. Gdy do sk³adu
wróci drugi gitarzysta, niejaki "Zeus", bêdzie jeszcze lepiej.
Mi³o by³o spêdziæ czas przy chojnowskim bluesie.
Kolejne sobotnie propozycje "Jubilatki" na pewno zado-
wol¹ gusta "od Sasa do Lasa"…

pm

Polish Fiction gra jak z nut
Tak siê jakoœ z³o¿y³o, ¿e ostatnimi czasy towarzyszyliœmy
punkrokowej grupie Polish Fiction podczas ich koncertów. Przy-
pomnijmy, ¿e zespó³ ten (z ró¿nych powodów) przeszed³ istn¹
rewolucjê kadrow¹.
Podczas 30. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy P.F. za-
gra³ 29 stycznia w Mieroszowie w Piwnicy pod Zielonym Kotem. 
Dzieñ póŸniej koncertowali podczas legnickiego fina³u WOŒP 
w Legnickim Centrum Kultury u boku m.in. Nocne Boogi, Ma-
rzeny Kipiel-Sztuki, Zielonej Maryœki, Budki Suflera.

W sobotê 12 lutego mia³ miejsce walentynkowy Punk Rock Live w ka-
wiarni Jubilatka. Na kawiarnianej scenie zagrali Polish Fiction, Royal
Beggars i Contrapunk.
Kapitalny dobór kapel sprawi³, ¿e by³o po prostu wspaniale. Du¿o
bisów, gor¹ca atmosfera, bardzo liczna publika. Punkrock ma siê
dobrze!                                                                                         pm

Aby odci¹gn¹æ dzieci od elektroniki,
zapobiec wci¹gniêciu siê w u¿ywki i wp³y-
n¹æ na rozwój kompetencji spo³ecznych
trzeba siê nimi zainteresowaæ. 
Pokazuj¹c dzieciom i m³odzie¿y, jak spê-
dzaæ aktywnie czas Stowarzyszenie
Imelda zaproponowa³o dzieciom poszu-
kiwanie œniegu… i jak widaæ uda³o siê.
Wspólna zabawa na œniegu, to fantasty-
cznie spêdzony czas, doskona³a integracja 
i nieoceniona rekreacja.
Zabawa przepleciona zosta³a spotkaniem 
z Policj¹, które dotyczy³o "bezpiecznie

je¿d¿ê na stoku w tym roku" oraz bez-
pieczeñstwa w sieci, domu i na drodze.
Okaza³o siê, ¿e ruch na œwie¿ym powie-
trzu bardzo wzmaga apetyt - dro¿d¿ówki
z herbat¹ jedzone na œniegu to rarytas, 
a mielone z baru… pychota!

Dzia³ania na rzecz dzieci i m³odzie¿y pro-
wadzimy we wspó³pracy z Chojnow.eu -
Oficjalny Serwis Internetowy Miasta
Chojnów.

Stowarzyszenie Imelda

Z Imeld¹ w projekcie



Dariusz Korotko, Marcin Pietraszewski
"Krzysztof Wielicki. 

Piek³o mnie nie chcia³o"
Wydawnictwo Agora, 2020
Wspinaczka wysokogórska to ryzykow-
na pasja, która powoduje, ¿e cz³owiek
czêsto pokonuje granice w³asnych mo¿li-
woœci. Alpinizm i himalaizm pokocha³
Krzysztof Wielicki, który górom poœwiê-
ci³ swoje ¿ycie. Dariusz Kortko i Marcin
Pietraszewski oddaj¹ do Twoich r¹k nie-
zwyk³¹ biografiê o barwnym ¿yciu Krzysz-
tofa Wielickiego, wybitnego polskiego
alpinisty.
Dowiedz siê, jak Krzysztof Wielicki wyr-
wa³ siê œmierci i dlaczego jest tak wdziê-
czny opatrznoœci, ¿e czuwa³a nad nim 
w górach, pozwalaj¹c wróciæ do domu.
Na podstawie snutej przez Wielickiego
opowieœci zrozumiesz, jak bardzo zdeter-
minowany by³ do tego, ¿eby wspinaæ siê
na najwy¿sze szczyty na œwiecie oraz co
czu³ w zwi¹zku z wieloma dylematami
moralnymi, przed jakimi stan¹³.

Pawe³ Berêsewicz 
 "Szeptane"

Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2019

Czy k³amstwo w Internecie boli mniej
ni¿ to w rzeczywistoœci?
Fina³ Ligi Mistrzów ma zostaæ rozegrany
na Stadionie Narodowym w Warszawie!
Filip i jego kumple z liceum s¹ bardzo
zmotywowani, ¿eby zdobyæ potrzebne

pieni¹dze i wzi¹æ udzia³ w losowaniu bi-
letów. Wstawanie przed pi¹t¹ i wciskanie
ulotek zaspanym przechodniom? ¯aden
problem! Tworzenie wpisów zachwa-
laj¹cych produkty w internecie? Bu³ka 
z mas³em! Oszczêdnoœci szybko siê po-
wiêkszaj¹, ale pojawiaj¹ siê te¿ nowe
pro-blemy, które mog¹ zagroziæ przy-
jaŸni miêdzy ch³opakami…
Najnowsza ksi¹¿ka nagradzanego i lu-
bianego przez czytelników Paw³a Berê-
sewicza o dylematach wspó³czesnych
nastolatków i zagro¿eniach wirtualnego
œwiata.

Janusz Jab³oñski
"Mapy dla dzieci. Miasta Polski"

Wydawnictwo SBM Renata Gmitrzak,
2019
Ksi¹¿ka zawiera opisy 18 najwa¿niej-
szych miast Polski, bêd¹cych stolicami
lub g³ównymi miastami województw.
Opisane atrakcje i ciekawe miejsca zaz-
naczone s¹ na mapach.
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Miejska Biblioteka Publiczna poleca

8 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach

18, 19, 20. 02. 2022r. - o godz. 17:00

O piêæ lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi faceci znowu
ruszaj¹ do akcji!

Œmieræ na Nilu
18, 19, 20. 02. 2022r. - o godz. 19:00

W czasie wakacji spêdzanych nad Nilem Hercules Poirot
bêdzie musia³ rozwi¹zaæ sprawê morderstwa m³odej milionerki.

O czym dzisiaj marz¹ zwierzêta
19, 20. 02. 2022r. - o godz. 15:00

Maggie jest pomys³owym wombatem, a Bradley to mi³oœæ jej
¿ycia i najlepszy przyjaciel, który zagin¹³ jakiœ czas temu 
w tajemniczych okolicznoœciach. Zaniepokojona, ale i pe³na
nadziei Maggie nie ustaje w poszukiwaniach ukochanego.
Pewnego dnia natyka siê na nietypow¹ sytuacjê i przypad-
kiem ratuje z opresji innego futrzaka - niepozornego Ptysia.

Bilet normalny - 20 z³
Bilet ulgowy - 15 z³

Bilet zbiorowy - 15 z³
Bilet na filmy dla dzieci - 15 z³

KASA CZYNNA 1 GODZ. 
PRZED ROZPOCZÊCIEM SEANSU

Kup bilet online:
kino.chojnow.eu/cennik,m5,s500.html
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Jakub zawsze by³ ch³opcem pe³nym energii i radoœci. Dziœ s¹ dni, kiedy nie wierzy w nic. Choroba odbiera mu

nadziejê i uœmiech. Wasze wsparcie mo¿e daæ to, co najwa¿niejsze: pewnoœæ, ¿e zrobiliœmy wszystko, by pokonaæ

chorobê...

Nie jest ³atwo byæ mam¹ chorego dziecka. Znacznie trudniej jest zrozumieæ, dlaczego

taki los spotyka tych, którzy najmniej na to zas³uguj¹ - bezbronne i niewinne dzieci.

Tak bardzo chcia³am uchroniæ mojego syna przed potwornymi dolegliwoœciami. Przed

niepe³nosprawnoœci¹, powracaj¹cym bólem, ³zami i strachem przed kolejnym dniem.

Niestety bezlitosna choroba to coœ, z czym ciê¿ko jest walczyæ… Jedyn¹ szans¹ na

zmniejszenie cierpienia Jakuba jest kosztowne leczenie i intensywna rehabilitacja.

Jakub w wieku 9 lat otrzyma³ pierwsz¹ diagnozê - spektrum autyzmu. Razem z rozpoz-

naniem choroby nasza rodzina doœwiadczy³a wielu bardzo trudnych prze¿yæ. Z jednej

strony czuliœmy smutek, ¿al i za³amanie, z drugiej zaœ - ulgê i radoœæ, poniewa¿ skoro

wiadomo ju¿, co jest przyczyn¹ zaburzenia rozwoju, to bêdzie mo¿na szybko rozpocz¹æ

terapiê...

Pocz¹tki by³y naprawdê trudne. Jako matka by³am zagubiona i zdezorientowana.

Odczuwa³am ogromny ból, spowodowany dostrzeganiem rozbie¿noœci w rozwoju Jakuba oraz jego rówieœników. By³y to dla

mnie nie³atwe i wyczerpuj¹ce lata. 

Od diagnozy minê³o ju¿ wiele lat. Przez ten czas zaczêliœmy uk³adaæ sobie ¿ycie na nowo. Zaakceptowaliœmy diagnozê 

i nauczyliœmy siê ¿yæ od nowa. Kiedy zaczê³o nam siê wydawaæ, ¿e najgorsze ju¿ za nami, przyszed³ 12 czerwca 2020 roku, 

a razem z nim kolejna, bezlitosna diagnoza. Nasze pouk³adane ju¿ ¿ycie, znów rozsypa³o siê niczym domek z kart...

Kuba choruje na polineuropatiê. Trudno pogodziæ siê z diagnoz¹ syna. To powa¿na

choroba neurologiczna. Dotyczy uszkodzenia wielu nerwów czuciowych i ruchowych.

Prowadzi do szeregu uci¹¿liwych dolegliwoœci, które znacznie ograniczaj¹ komfort ¿ycia

i obni¿aj¹ jego jakoœæ.

Wszystko zaczê³o siê od niepozornego "strzykniêcia" w okolicy lêdŸwiowej i pogar-

szaj¹cego siê samopoczucia Kuby. Bez chwili namys³u zawioz³am go do szpitala, gdzie

pojawi³y siê kolejne objawy. Nikt siê nie spodziewa³, ¿e lada moment Jakub bezpowrotnie

straci sprawnoœæ!

PóŸniej wszystko dzia³o siê bardzo szybko... Jakub z dnia na dzieñ zacz¹³ traciæ si³y, aby

za chwilê ca³kowicie przestaæ siê poruszaæ! Obecnie ma znacznie os³abione miêœnie

zarówno u nóg, jak i u r¹k oraz zaburzenia mowy i s³uchu! 

Syn nie jest ju¿ w stanie poruszaæ siê samodzielnie, potrzebuje opieki niemal przez ca³¹

dobê. Choroba ograniczy³a go do tego stopnia, ¿e nie jest w stanie sam przewróciæ siê

nawet na drugi bok. 

Bardzo boli mnie to, ¿e Kubuœ jest tak boleœnie doœwiadczany przez ¿ycie... Jego codzien-

noœæ, powinna wygl¹daæ inaczej - byæ beztroska i radosna. W rzeczywistoœci, ka¿dy dzieñ

to wyczerpuj¹ca walka.

Szans¹ na powrót Kuby do sprawnoœci jest kosztowna rehabilitacja i d³ugofalowe leczenie. Wszystko to wi¹¿e siê z ogromnymi

kosztami. Nasze oszczêdnoœci siê ju¿ wyczerpa³y i nie pozostaje nam nic innego, jak prosiæ Was o pomoc!

Ma³gorzata - mama Kuby

Pomó¿my Jakubowi

Jak pomóc? 
Dowoln¹ kwotê mo¿na wp³aciæ na konto Kuby za poœrednictwem portalu siepomaga.pl

Mo¿na tak¿e przekazaæ 1% przy rozliczani tegorocznego podatku PIT na Fundacjê Siepomaga 
z numerem KRS 0000396361 i dopiskiem - Cel szczegó³owy 1% 0142711 Jakub

Pomó¿ zamieniæ ³zy smutku w ³zy radoœci! Walczymy o sprawnoœæ Kuby!



* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz Be³dowski przyjmuje 

w nastêpuj¹cych terminach:

- w miesi¹cu marcu: 3 (czwartek), 17 (czwartek), 31 (czwartek)

- w miesi¹cu kwietniu: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)

- w miesi¹cu maju: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)

- w miesi¹cu czerwcu: 2 (czwartek), 15 (œroda), 30 (czwartek)

- w miesi¹cu lipcu: 7 (czwartek), 21 (czwartek), 27 (œroda)

- w miesi¹cu sierpniu: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)

- w miesi¹cu wrzeœniu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 6 (czwartek), 12 (œroda), 20 (czwartek)

- w miesi¹cu listopadzie: 3 (czwartek), 9 (œroda), 17 (czwartek)

- w miesi¹cu grudniu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

w godzinach 13.30 - 17.30 w pok. nr 7.

* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y Hanka D¹browska-

Król przyjmuje:

- II wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

- III wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

- IV wtorek miesi¹ca w godz. 16.00 - 20.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzale¿nionych prowadzona jest:

- w miesi¹cu marcu: 3 (czwartek), 17 (czwartek), 31 (czwartek)

- w miesi¹cu kwietniu: 7 (czwartek), 13 (œroda), 21 (czwartek)

- w miesi¹cu maju: 5 (czwartek), 11 (œroda), 19 (czwartek)

- w miesi¹cu czerwcu: 2 (czwartek), 15 (œroda), 30 (czwartek)

- w miesi¹cu lipcu: 7 (czwartek), 21 (czwartek), 27 (œroda)

- w miesi¹cu sierpniu: 4 (czwartek), 10 (œroda), 18 (czwartek)

- w miesi¹cu wrzeœniu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 6 (czwartek), 12 (œroda), 20 (czwartek)

- w miesi¹cu listopadzie: 3 (czwartek), 9 (œroda), 17 (czwartek)

- w miesi¹cu grudniu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

w godzinach 17.30 - 19.30.

Osoba prowadz¹ca terapiê:  Dariusz Be³dowski

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 

Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)

w 2022 r. prowadzona jest w godz. 10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:

- w miesi¹cu marcu: 5, 12

- w miesi¹cu kwietniu: 2, 9

- w miesi¹cu maju: 7, 14

- w miesi¹cu czerwcu: 4, 11

- w miesi¹cu lipcu: 2, 9

- w miesi¹cu sierpniu: 6, 13

- w miesi¹cu wrzeœniu: 3, 10

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 1, 8

- w miesi¹cu listopadzie: 5, 19

- w miesi¹cu grudniu: 3, 10

Osoba prowadz¹ca terapiê:  Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie 

dla osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie 

Rynek 20 (Dom Schrama)

w 2022 r. czynny jest w godzinach od 16.00 do godz. 18.00 

w nastêpuj¹ce poniedzia³ki: 

- w miesi¹cu marcu: 7, 21

- w miesi¹cu kwietniu: 11, 25

- w miesi¹cu maju: 9, 23

- w miesi¹cu czerwcu: 6, 20

- w miesi¹cu lipcu: 4, 18

- w miesi¹cu sierpniu: 8, 22

- w miesi¹cu wrzeœniu: 12, 26

- w miesi¹cu paŸdzierniku: 10, 24

- w miesi¹cu listopadzie: 7, 21

- w miesi¹cu grudniu: 5, 19

Osoba udzielaj¹ca pomocy psychologicznej - psycholog

Magdalena Tracz 
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Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2022 r. 
Rynek 20 (Dom Schrama) 
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DY¯URY APTEK 
W CHOJNOWIE 

APTEKA FARMED
ul.Szpitalna 6
tel.768181136

APTEKA MELISA
ul. Jana Kiliñskiego 36

tel. 768191658
APTEKA POD S£OÑCEM

ul.Legnicka 16
tel. 768188452

APTEKA CENTRUM
ul.Rynek 29/1a
tel.768180348

Apteki pe³ni¹ dy¿ur 
w godz. 9.00-13.00 
oraz 17.00 -18.00TTuu jjeesstt  mmiieejjssccee

nnaa  TTwwoojj¹¹

rreekkllaammêê

LUTY/MARZEC
20.02. Melisa

27.02. Stokrotka
6.03. Centrum

13.03. Salix
20.03. Stokrotka
27.03. Farmed

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
Informacja PKS 76 818 84 76
SM M³odoœæ 76 818 86 81
ChZGKiM 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa 76 818 85 14
Nocna i œwi¹teczna pomoc ambulatoryjna

510-784-412 lub 661-999-140
Punkt poboru wymazów                   571-223-513
Cmentarz Komunalny    76 818 66 80

ul. Fabryczna 1 

Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w 9-17; w sob 9-13
Tel.798-545-614  798 -779-370

Ogrodniczy MAGNOLIA

Ju¿ 
otwarte!!!
Zapraszamy

Firma 
produkuj¹ca rêkawiczki

skórzane wyjœciowe 

zatrudni szwaczki 
z umiejêtnoœci¹ 

szycia rêkawiczek 
na maszynach

laszówkach 

Praca wy³¹cznie dla osób 
z doœwiadczeniem. 
Praca cha³upnicza. 

Wynagrodzenie
do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt 

telefoniczny: 

698 655 171
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - oferta Miasta Szczegóły chojnow.eu
tel. Urząd Miejski 76 8186684  

Lokal użytkowy nr 1A w budynku położonym przy ul. W. Witosa 32 w Chojnowie
o pow. użyt. 143,3 m2 składający się z następujących pomieszczeń: pom. nr 1 – 3,4 m2,
pom. nr 2 – 4,8 m2, pom. nr 3 – 11,4 m2, pom. nr 4 – 13,9 m2, pom. nr 5 – 7,4 m2,
w.c. (nr 6)  – 2,7 m2 , w.c. (nr 7) – 1,5 m2, umywalnia (nr 8) – 3,0 m2,  pom. nr 9 – 4,1 m2,
pom. nr 10 – 75,9 m2, pom. nr 11 – 5,8 m2, pom. nr 12 – 9,4 m2. 
Do lokalu przynależy: pom. przynależne nr 13 – 12,8 m2, pom. przynależne nr 14 – 7,4 m2,
piwnica o pow. 5,6 m2 oraz komórka o pow. 13,6 m2 znajdująca się w budynku gospo-
darczym. Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i grzewczą (c.o. etazowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 225/1000. Przeznaczenie w MPZP – 6.3. MW, 
U – zabudowa, mieszkaniowa wielorodzinna,usługi komercyjne nieuciążliwe. 

Lokal użytkowy nr 1 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 5, 
o powierzchni użytkowej 180,80 m2) składający się z następujących
pomieszzeń:  pomieszczenie nr 1 - 14,9 m2,- pomieszczenie nr 2 - 20,1 m2,
pomieszczenie nr 3 - 27,3 m2, pomieszczenie nr 4 - 25,0 m2, - pomieszczenie
nr 5 - 30,7 m2,  pomieszczenie nr 6 - 24,8 m2, w.c. - 1,5 m2, w.c. - 1,4 m2,
łazienka - 6,3 m2,  korytarz - 19,6 m2, weranda - 9,2 m2. Do lokalu przy-
należy piwnica (kotłownia) o pow. 3,5 m2. Lokal położony jest na parterze
budynku i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną 
i grzewczą (c.o. etażowe). 
Udział w nieruchomości wspólnej 314/1000. 

Miasto Chojnów jest w trakcie przygotowywania ofert na sprzedaż nieru-
chomości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży 7 działek przy ul. Andersa 
o średniej powierzchni 1200 m kw. przeznaczonych pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią
zaletą działek jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedle domków jed-
norodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych bu-
dynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz budynków wielorodzin-
nych, a także obiektów handlowo-usługowych. Nie brak jest również w pobliżu
terenów rekreacyjnych.

Kolejne działki przeznaczone do sprzedaży jeszcze w tym roku znajdują
się na tak zwanym osiedlu „domków bolesławieckich”, a dokładnie przy 
ul. Wyspiańskiego. Będzie to również 7 działek o średniej powierzchni 1000 m
kw. Spokojna okolica oraz bliskość do centrum miasta to niewątpliwie naj-
większe zalety tych nieruchomości.

Tuż przed miejscowością Jerzmanowice planowanych jest do sprzedaży 
9 działek pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomości uzupełnią już ist-
niejące i wciąż rozbudowujące się osiedle domów jednorodzinnych przy 
ul. Radosnej, Pogodnej i Miłej. Działki o średniej powierzchni 1200 m kw
stanowią świetną alternatywę dla osób chcących mieszkać z dala od
miejskiego zgiełku, a jednocześnie mieć bardzo blisko do miasta. Działki
będą dogodnie skomunikowane i uzbrojone w media.

Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o dwóch nieruchomościach, które również posiadamy do
sprzedaży na terenie miasta. Otóż są to dwa duże lokale użytkowe. Pierwszy to były Urząd Stanu Cywilnego przy ul.
Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m kw., drugi lokal użytkowy znajduje się przy ul. Witosa 32. Jest to była
szkolna stołówka o powierzchni użytkowej 143,3 m kw z pełnym zapleczem:

Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością
budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnych, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni pond 
3 hektarów przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa
Chojnów.
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Wiktoria Hepner – 3,5 lat, spod znaku
Skorpiona. Bawi się z dziećmi w żłobku 
i na placu zabaw. Ogląda „Psi patrol”, lubi
jeść warzywa i mięsko.

Ferie w mieście


