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Dom Chemika zmienia oblicze
Szesnastowieczny Dom Schramma, znany bardziej 

jako Dom Chemika, oddano w³aœnie do kapitalnego remontu.

Niedziela z mistrzami
Publicznoœæ doceni³a muzykê dawnych mistrzów 

w wykonaniu mistrzów wspó³czesnych.

W Dniu Edukacji Narodowej
Swoje uznanie dla wyró¿niaj¹cych siê, w³odarz miasta wyrazi³ poprzez doroczne nagrody burmistrza. W tym roku otrzymali je: 

El¿bieta Borysewicz - dyrektor SP4, El¿bieta Fa³at - dyrektor Gimnazjum nr 1, Lucyna Spes - wicedyrektor Gimnazjum nr 2, 
Ma³gorzata Szczepanowska - nauczycielka SP3, Anna Denisiak - nauczycielka SP4, Klaudia Dominiak - nauczycielka Gimnazjum nr 1.

Dla Angeli
15 paŸdziernika w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji

zorganizowano koncert charytatywny na rzecz cierpi¹cej 
na zanik miêœni, dziewiêcioletniej Angeliki Kwiatkowskiej.

Rockowisko
Za symboliczn¹ 1 z³otówkê mo¿na by³o pos³uchaæ trzech zespo³ów,

æwicz¹cych na co dzieñ w muzycznej piwnicy MOKSiR.

Rewitalizacja - komfort, bezpieczeñstwo, historia
Rozpoczête kilka dni temu prace w centrum miasta, to zapowiedŸ

inwestycji w ramach RPO.
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* Prace przy remoncie Baszty Tkaczy dobie-
gaj¹ koñca. Dotychczas wymieniono dach,
konstrukcjê szachulcow¹, renowacji poddana
zosta³a attyka. Zmiany widaæ ju¿ go³ym
okiem. Zakoñczenie inwestycji zaplanowano
na koniec tego miesi¹ca.

* prace przy rewitalizacji rynku rozpoczêto
od rozbiórki. Zrywany jest asfalt, który 
w przeci¹gu tygodnia zostanie usuniêty ze
wszystkich ulic objêtych projektem.
Zdemontowano równie¿ kostkê granitow¹ na
wschodniej czêœci rynku.
Obecnie wykonawca uk³ada liniê oœwietlenia
ulicznego wokó³ koœcio³a - wiêcej str. 4;

* w najbli¿szych dniach w³adze miasta pod-
pisz¹ umowê z wykonawc¹ adaptacji Domu
Schrama na Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji. Wy³oniona w drodze przetargu fir-
ma z Legnicy rozpocznie prace w ci¹gu sied-
miu dni od podpisania umowy - wiêcej str. 4;

* zakoñczono prace przy przebudowie sieci
wodoci¹gowej w ulicy Legnickiej oraz przy-
³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej
w ulicy Legnickiej-Kolejowej. Pozwoli to na
ruszenie pe³n¹ par¹ z pracami drogowymi.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz.U.  z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³  Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 19.10.2010 r. do 09.11.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ
dzia³ki nr 175/1, po³o¿onej w obrêbie 4 miasta
Chojnowa przy ul. Legnickiej (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 paŸ-
dziernika 2010 r. Nr  113/2010).

W czwartek oficjalne otwarcie
basenu
Na 28 paŸdziernika zaplanowano uroczyste
otwarcie miêdzyszkolnej p³ywalni. Ju¿ za
parê dni wszyscy bêd¹ mieli okazjê zanurzyæ
siê w basenowej toni, za¿ywaæ k¹pieli b¹blowych,
wypociæ siê w saunie fiñskiej lub parowej.
W tygodniu, w godzinach od 7 do 16 z basenu
korzystaæ bêd¹ uczniowie chojnowskich szkó³.
Potem do godz. 22 wstêp bêdzie naturalnie
dla ka¿dego. W sobotê i niedzielê p³ywalnia
czynna bêdzie od godz. 10 do 22. Ceny bile-
tów? Doroœli 8 z³, dzieci, m³odzie¿, studenci
6 z³, bilety rodzinne 6 z³/osoby. Mo¿na te¿
wykupiæ karnet, który funkcjonowaæ bêdzie
mniej wiêcej jak karta telefoniczna - ile ko-
rzystasz, na tyle ci starczy. Na karnet mo¿na
wejœæ samemu, z inn¹ osob¹, nawet grup¹ osób.
Wszystko zale¿y od limitu na karnecie i czasu
jaki planujemy korzystaæ z p³ywalni. Roz-
wi¹zanie, naszym zdaniem bardzo korzystne.
Wszyscy zainteresowani zatem ju¿ od 29 paŸ-
dziernika mog¹ wskakiwaæ do - jak to mówi¹
fachowcy - basenowej niecki.

Czym dla mnie jest Ojczyzna
M³odzie¿owa Rada Miejska organizuje
konkurs plastyczny kierowany do uczniów
szkó³ podstawowych. Pragn¹c wzbudziæ wœród
dzieci postawê patriotyczn¹ i zainteresowaæ
problematyk¹ patriotyzmu m³odszych kole-
gów, m³odzie¿ przygotowa³a konkurs pod
nazw¹ "Czym dla mnie jest Ojczyzna". Prace
plastyczne maj¹ byæ wypowiedzi¹ artystycz-
n¹ uczestnika na temat Dnia Niepodleg³oœci 
i zwi¹zanego z tym Dniem Patriotyzmu. Wiêcej
informacji chêtni uzyskaj¹ w swoich szko³ach. 

Podnosz¹ brzeg
Worki z piaskiem, jakie kilka miesiêcy temu
u³o¿ono nad przebieg Skorej podczas letniego
niebezpieczeñstwa wylania wód, s¹ obecnie
przysypywane ziemi¹. Miejsce na wysokoœci
ul. Reja kilkakrotnie ju¿ stwarza³o zagro¿enie.
U³o¿ony z worków wa³ postanowiono wykorzy-
staæ do podniesienia brzegu. Po zakoñczeniu
prac teren zostanie wyrównany i obsiany traw¹. 

Przestawiamy zegarki
Zmiana z czasu letniego na zimowy nast¹pi
dnia 31 paŸdziernika 2010 r. (w nocy z soboty
na niedzielê). Zegarek przestawimy z godz.
3:00 na 2:00 w nocy.
Zabieg ten ma umo¿liwiæ bardziej efektywne
wykorzystanie œwiat³a s³onecznego.
Zmianê czasu stosuje siê w oko³o 70 krajach
na ca³ym œwiecie. Obowi¹zuje on we wszyst-
kich krajach europejskich (z wyj¹tkiem Islandii)
i wielu innych, m.in. w USA, Kanadzie,
Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. 

Zak³adane oszczêdnoœci przy zmianie czasu 
z zimowego na letni, zmniejszaj¹ siê w czasie
5 najciemniejszych miesiêcy w roku: listopada,
grudnia, stycznia, lutego i marca; póŸniej siê
w³¹cza œwiat³o wieczorem, ale za to wczeœ-
niej rano. Dlatego zim¹ wraca siê do czasu
podstawowego - w Polsce czasu œrodkowo-
europejskiego, zwanego tak¿e zimowym. 
Dla ludzi o ustabilizowanym trybie ¿ycia
zmiana czasu jest uci¹¿liwa i potrzebuj¹ oni
nawet kilku dni, by dostosowaæ swój zegar
biologiczny do nowych warunków - analo-
gicznie jak przy podró¿ach miêdzy strefami
czasowymi, chocia¿ w mniejszym zakresie. 

opr. eg

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- paŸdziernik, listopad, grudzieñ 2010

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,

- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00  oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452         01.11.10, 28.11.10, 26.12.10
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301                      07.11.10, 05.12.10
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658  11.11.10, 12.12.10
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136                  24.10.10, 14.11.10, 19.12.10 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 31.10.10, 21.11.10, 25.12.10
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych 

nieruchomoœci po³o¿onych przy ul. Zielonej w Chojnowie, przeznaczonych pod
zabudowê gara¿ami wraz ze sprzeda¿¹ dzia³ki nr 52/32 o pow. 1721 m2

w udziale wynosz¹cym 1/31 dla ka¿dej z nieruchomoœci wymienionych w wykazie,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 21565:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-

wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji

(gara¿e).

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 listopada 2010 r.  
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie

wniesienia wadium, 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 3 listopada 2010 r.
na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,

59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem numeru dzia³ki).

Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady

Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej 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, pozosta³ym osobom.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Miasto 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.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie

spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê

prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod

numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta

Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

24.X.2010r. O GODZ. 20.00 
NA BOISKU SPORTOWYM 

“ORLIK” PRZY UL. KILIÑSKIEGO 
W CHOJNOWIE ODBÊDZIE SIÊ

MECZ PI£KI NO¯NEJ

Zapraszamy!

TERAPIA DLA OSÓB 
UZALE¯NIONYCH
prowadzona jest w:

- ka¿dy I czwartek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.00
- ka¿dy III czwartek miesi¹ca w godz. 15.30 - 18.30
Terapeuta prowadz¹cy:

Wojciech Machnik.

***
TERAPIA DLA OSÓB 

WSPÓ£UZALE¯NIONYCH

prowadzona jest w:
- ka¿dy I poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 16.30 - 19.30
Terapeuta prowadz¹cy: 

Maria Barbara Wojciechowska.

NAUCZYCIELE SZKÓ£
CHOJNOWSKICH 

CONTRA 

KADRA KSIÊ¯Y 
DIECEZJI LEGNICKIEJ



HISTORIA OBIEKTU

Zgodnie z tablic¹ fundacyjn¹, zachowan¹ w sieni, dom zbu-
dowa³ dla siebie w roku 1544 obywatel Chojnowa, Hans
Schram. 

Ca³e renesansowe za³o¿enie powsta³o w tzw. Warsztacie
Chojnowskim i jest uwa¿ane za pierwsze chronologiczne
dzie³o tego zespo³u, którego za³o¿ycielami byli, dzia³aj¹cy
na Œl¹sku, cz³onkowie w³oskiej rodziny Parrów.
Za projektanta wystroju kamienicy uwa¿a siê najbardziej
utalentowanego przedstawiciela rodu, architekta, Franciszka
Parra, który co najmniej od 1547 na sta³e mieszka³ 
w Chojnowie. By³ on równie¿ autorem renesansowej prze-
budowy zamku chojnowskiego.
Przez kolejne stulecia dom traci³ na swojej œwietnoœci. Dopiero
w po³owie XIX wieku staje siê popularny za spraw¹
nowego w³aœciciela, który uruchamia w tym miejscu hotel -
„Schmidts Hotel”. Ekskluzywne pokoje, restauracja, sala
balowa ze scen¹ na kilkaset osób czyni³y obiekt znanym 
w okolicy. Wtedy jeszcze odnaleŸæ tu mo¿na by³o wiele ory-
ginalnych, cennych elementów architektury czy zdobieñ. 
W czasach II wojny œwiatowej budynek nabra³ charakteru
militarnego. Zachowane fotografie z tamtego okresu suge-
ruj¹, ¿e niemieccy ¿o³nierze, mieli tu swoj¹ kantynê.
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Rewitalizacja - komfort, 
bezpieczeñstwo, historia

Dom Chemika zmienia oblicze

Trzy lata miejskie s³u¿by pracowa³y
nad projektem dotycz¹cym rewitalizacji
centrum Chojnowa. Dla miasta najis-
totniejszym elementem by³o zagospo-
darowanie obszaru objêtego opraco-
waniem w taki sposób, aby poprawiæ
czytelnoœæ historycznej funkcji rynku,
elementów ma³ej architektury i uk³a-
du drogowego. Zachowana bêdzie
tak¿e stylistyka dawnych ³awek, koszy,
krat oko³odrzewnych, s³upów oœwiet-
leniowych i fontanny. 
Zaproponowane rozwi¹zania maj¹ za-
chowaæ równowagê pomiêdzy p³asz-
czyzn¹ rynku a otaczaj¹c¹ go zabudo-
w¹. Projekt uwzglêdnia tak¿e poprawê
bezpieczeñstwa i komfort ¿ycia
mieszkañców. 
Zak³ada np. rozbicie ruchu ko³owego
na uk³ad jednokierunkowy wzd³u¿
pierzei wschodniej i zachodniej z jed-
noczesnym zwiêkszeniem bezpoœred-
niej odleg³oœci od linii zabudowañ.
Zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej
rynku pozwoli na wprowadzenie wiêk-
szej iloœci obiektów us³ugowych, 
np. ogródków kawiarnianych.
Centralnym elementem zagospodaro-
wania tego miejsca bêdzie rabata 
z fontann¹, która zostanie przesuniêta
i dziêki temu nawi¹¿e do historycznej
lokalizacji. Wokó³ powstanie uk³ad
ci¹gów pieszych z ³awkami. Nowa
forma fontanny, której stylistyka od-
biega od militarnego charakteru daw-
nej, zachowanej na fotografiach, bêdzie
nawi¹zywaæ do historycznego w¹tku
z dziejów miasta. Jej g³ównym ele-
mentem bêdzie postaæ tkacza z prze-
rzucon¹ przez ramiê tkanin¹. Fakturê
p³ótna tworzyæ bêdzie sp³ywaj¹cy po
nim strumieñ wody.
Kompozycjê zieleni oparto na regu-
larnym uk³adzie drzew i formach
ozdobnych z kwitn¹cych krzewów 

oraz bylin wzbogaconych roœlinami
sezonowymi. 
Zupe³nie zmienione bêdzie te¿ oœwiet-
lenie - zarówno jego rozmieszczenie,
jak i stylistyka. W wiêkszoœci bêd¹ to
lampy kinkietowe, instalowane na
frontach kamienic. Ca³oœci dope³ni¹
cztery lampy stoj¹ce, rozmieszczone
w centralnych miejscach rynku, na-
wi¹zuj¹ce stylem do tych z prze³omu
XIX i XX wieku. Oœwietlenie ma byæ
cennym elementem podkreœlaj¹cym
historyczny charakter tej przestrzeni.
Lokalizacja lamp pozwoli na doœwiet-
lenie rynku, a w³aœciwie dobrana orna-
mentyka bêdzie wspó³graæ z zabytkow¹
form¹ ca³oœci. Oprócz w³aœciwego
doboru wzoru s³upa oœwietleniowego,
w projekcie uwzglêdniono po³¹czone
stylistycznie z lampami wszystkie ele-
menty ma³ej architektury. 

Wybór poszczególnych typów na-
wierzchni pozwoli na okreœlenie cha-
rakteru u¿ytkowego danego ci¹gu.
Dominowaæ bêdzie kostka. Rynek
zyska wiêcej przestrzeni. 

Prace rozpoczêto od rozbiórki na-
wierzchni asfaltowej i podbudowy 
z kostki brukowej we wschodniej
czêœci rynku.

eg

Szesnastowieczny Dom Schrama, znany bardziej jako Dom
Chemika, oddano w³aœnie do kapitalnego remontu. Obiekt od
dawna wymaga gruntownych prac zarówno techniczno-budowla-
nych, jak i estetycznych. Zakres robót obejmie elewacje i wnêtrza. 
Zachowana w oryginale fasada budynku poddana zostanie
renowacji. Prace konserwatorskie z pewnoœci¹ odkryj¹ na
nowo treœci zabytkowego portalu, a front budynku odzyska
dawn¹ œwietnoœæ.
Na parterze projekt zak³ada adaptacjê pomieszczeñ po obecnej
si³owni na salê prób dla zespo³ów tanecznych i muzycznych.
Tu te¿ bêdzie szatnia oraz pomieszczenie magazynowe.
Przebudowana bêdzie klatka schodowa.
Piêtro wy¿ej znajdowaæ siê bêdzie sala klubowa z telewizorem
i sto³em bilardowym.
Na poziomie II piêtra zaprojektowano salê recitalow¹ oraz
zaplecze kateringowe. 
Nowe pod³ogi, schody, estetyczne balustrady, przeszklenia,
powiêkszone do poziomu pod³ogi otwory okienne i wiele
innych szczegó³ów, dope³ni¹ dzie³a. 
Harmonogram prac rozpisany jest na kilkanaœcie miesiêcy. 

eg

Rozpoczête kilka dni temu prace w centrum miasta, to zapo-
wiedŸ ogromnych zmian, jakie przebiegaæ tu bêd¹ przez naj-
bli¿sze miesi¹ce.
Samorz¹d przyst¹pi³ do inwestycji pod nazw¹ „Rozwój spo³eczno-
gospodarczy obszaru œródmiejskiego poprzez rewitalizacjê
ci¹gu ulic: Rynek, Plac Zamkowy Œciegiennego, ul. Legnicka
(do ul. Reja) - etap I.
Inwestycja jest dofinansowana ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa Dolnoœl¹skiego
na lata 2007-2013.
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G³osowanie przez pe³nomocnika
Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 176, poz. 1190) umo¿liwiaj¹ ustanowie-
nie pe³nomocnika, który w imieniu wyborcy
odda g³os w wyborach. 
Szczegó³owe zasady w sprawie sporz¹dzenia
aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w wybo-
rach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójtów, burmis-
trzów i prezydentów miast okreœla rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji 
z dnia 1 wrzeœnia 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1146).
Prawo do ustanowienia pe³nomocnika do
g³osowania maj¹:
- wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœ-
ci, a tak¿e wyborcy posiadaj¹cy równoz-
naczne orzeczenie organu rentowego,
- wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowa-
nia ukoñcz¹ 75 lat.
Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej
gminie, co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do
g³osowania.
Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ osoba wcho-
dz¹ca w sk³ad komisji obwodowej w³aœciwej
dla obwodu g³osowania osoby udzielaj¹cej
pe³nomocnictwa do g³osowania, a tak¿e
mê¿owie zaufania, jak równie¿ kandydaci na
radnego oraz burmistrza miasta.
Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przyj¹æ
tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je¿eli
co najmniej jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec,
matka, dziadek, babka itd.), zstêpny (syn,
córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma³¿onek, brat,
siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli w stosunku
do pe³nomocnika.
Pe³nomocnictwa do g³osowania udziela siê
przed burmistrzem lub przed innym pracow-
nikiem urzêdu upowa¿nionym przez bur-
mistrza do sporz¹dzania aktów pe³nomoc-
nictwa do g³osowania.
W celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa
wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa sk³ada
wniosek do Burmistrza Miasta. Wniosek
taki nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej w 10 dniu przed
dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada
2010 r. 
Szczegó³owe informacje dot. g³osowania
przez pe³nomocnika oraz wzory dokumen-
tów s¹ dostêpne na stronie:
www.bip.chojnow.net.pl i www.pkw.gov.pl. 
Informacje mo¿na uzyskaæ tak¿e w Urzêdzie
Miejskim, pokój nr 1 i pod nr tel. 76/81-88-505.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
21 listopad 2010 r.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urz¹d Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 (parter, pokój nr 3)
Burmistrz Miasta Chojnowa

/…/ Jan Serkies

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 wrzeœnia 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.) podajê do
publicznej wiadomoœci informacjê o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz
liczbie radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym do Rady Miejskiej Chojnowa.

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.)
Burmistrz wyznacza na obszarze miasta miejsca prze-
znaczone na bezp³atne umieszczanie urzêdowych
obwieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów wybor-
czych. W Chojnowie s¹ to s³upy og³oszeniowe przy
nastêpuj¹cych ulicach:
- ul. D¹browskiego - ul. Ma³achowskiego (przed MOKSiR),
- ul. Rynek (parking),
- ul. Grottgera - ul. Rynek (na chodniku),
- Plac Dworcowy,
- ul. Wolnoœci - ul. Reja (obok mostu betonowego),
- ul. £okietka - ul. Maczka (obok sklepu „Anna”),
- ul. Samorz¹dowa
- ul. Legnicka (obok sklepu „Lidl”),
oraz tablica informacyjna przy ul. Grodzkiej (obok targowiska).

G³osowanie wyborców
niepe³nosprawnych

Wyborca niepe³nosprawny mo¿e g³o-
sowaæ w wybranym przez siebie obwo-
dzie g³osowania dostosowanym do
potrzeb osób niepe³nosprawnych na
obszarze gminy, w której stale zamiesz-
kuje. W tym celu powinien on z³o¿yæ
wniosek o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym obwodzie. W mieœcie
Chojnowie jest to obwód nr 5 z siedzib¹
w Przedszkolu Miejskim Nr 3 przy
ul. Krasickiego 1. Wniosek sk³ada
siê w Urzêdzie Miejskim w Wydziale
Spraw Obywatelskich (pokój nr 1)
najpóŸniej w 5.dniu przed dniem wy-
borów, tj. do dnia 16 listopada 2010 r.

Zmiana godzin otwarcia lokali
wyborczych

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U 
z 2010 r. Nr 176, poz.1190) g³osowanie odbywaæ
siê bêdzie miêdzy godzin¹ 8.00 a 22.00.
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“Przyznajmy, i¿ twórczyni¹ i jakby rodzicielk¹
najlepszych praw jest szko³a. Zrozumiejmy tedy,
jak bardzo piêkny i u¿yteczny dla ludzi jest stan
nauczycielski, z którego wysz³o tylu mistrzów
najlepszych umiejêtnoœci i z którego tyle korzyœci
czerpaæ zwyk³y wszystkie inne stany”.

Tak dawniej o edukacji pisa³ Andrzej Frycz Modrzewski. S³owa te
przez stulecia nie straci³y niczego ze swojej treœci. Ludzie, którzy
wychowuj¹ i ucz¹, kszta³tuj¹c obywatelskie postawy wnosz¹ nieoce-
niony wk³ad w spo³eczno-ekonomiczny rozwój swoich krajów, kultury
i nauki.

Doceniaj¹c pracê lokalnych pedagogów, od wielu ju¿ lat burmistrz
miasta, zaprasza wszystkich zwi¹zanych z oœwiat¹ na doroczne
obchody Dnia Edukacji Narodowej.
12 paŸdziernika w Domu Chemika spotkali siê emeryci i renciœci choj-
nowskiej oœwiaty, nauczyciele, pracownicy administracji i obs³ugi
szkó³ i przedszkoli naszego miasta. 

To czas podsumowañ, gratulacji i podziêkowañ, czas, aby wspólnie
kultywowaæ tradycjê, œwiêtowaæ w zaprzyjaŸnionym gronie, a tak¿e
by nagrodziæ zas³u¿onych nauczycieli i pracowników oœwiaty.
Swoje uznanie dla wyró¿niaj¹cych siê w³odarz miasta wyrazi³ poprzez
doroczne nagrody burmistrza. W tym roku otrzymali je: El¿bieta
Borysewicz - dyrektor SP4, El¿bieta Fa³at - dyrektor Gimnazjum nr 1,
Lucyna Spes - wicedyrektor Gimnazjum nr 2, Ma³gorzata Szcze-
panowska - nauczycielka SP3, Anna Denisiak - nauczycielka SP4,
Klaudia Dominiak - nauczycielka Gimnazjum nr 1.

Prezentem dla wszystkich by³ koncert duetu gitarowego „Backstage
Acoustic”. Znane ballady oraz niezapomniane, dynamiczne utwory 
z pogranicza popu, rocka i soulu, w oryginalnych aran¿acjach
dope³ni³y uroczystego spotkania.

***
Dwa dni póŸniej, Helena Malak-Fotiadis szkolny pedagog w Szkole
Podstawowej nr 3, Zenon Chmielewski - wieloletni nauczyciel muzyki 

w Szkole Podstawowej nr 4 i Jan Serkies, zostali uhonorowani Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie nadawane jest za
szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania przez Ministra Edukacji
Narodowej. To zaszczytne wyró¿nienie przypada nielicznym. 14 paŸ-
dziernika w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wroc³awskiego wœród
wielu nagradzanych znaleŸli siê te¿ chojnowianie.

Burmistrz Chojnowa otrzyma³ odznaczenie za szeroko rozumiany
wk³ad w rozwój lokalnego szkolnictwa i modernizacjê bazy dydaktycznej. 
11 paŸdziernika natomiast odbiera³ z r¹k Marsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego Marka £apiñskiego Odznakê za Zas³ugi dla Sportu
przyznan¹ przez Ministra Sportu i Turystyki.

Helena Malak-Fotiadis jest szkolnym pedagogiem od 33 lat. Pogodna,
serdeczna i ¿yczliwa zawsze ma doskona³y kontakt z dzieæmi. Jest
autork¹ kilku programów profilaktycznych, od dziewiêciu lat, z sukcesami,
przygotowuje uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿ar-
niczej. Za swoj¹ dzia³alnoœæ by³a ju¿ wczeœniej odznaczana.
- Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa,
Z³oty Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê i Medal Komisji Edukacji
Narodowej napawaj¹ mnie dum¹ - mówi pani Malak-Fotiadis. - Nigdy
nie oczekiwa³am nagród za swoj¹ pracê. Lubiê to co robiê, lubiê dzieci,
lubiê nowe wyzwania. Niemniej mi³o, ¿e ktoœ dostrzega starania i zaan-
ga¿owanie. Dlatego serdecznie dziêkujê panu dyrektorowi Mariuszowi
Szklarzowi, który nominowa³ mnie do tego znacz¹cego wyró¿nienia.

Zenon Chmielewski nie ukrywa radoœci z wyró¿nienia.
- To ogromna satysfakcja - mówi - Podobne uczucie ogarnia mnie zawsze,
kiedy moi byli uczniowie kontynuuj¹ muzyczn¹ przygodê w doros³ym
¿yciu, kiedy osi¹gaj¹ artystyczne sukcesy, lub kiedy spotykam siê 
z wyrazami sympatii od by³ych wychowanków.
Przez 38 lat pracy zawodowej, wykonywanej, jak mówi pan Zenon 
z wielk¹ pasj¹, tysi¹ce m³odych chojnowian prze¿y³o muzyczne
podró¿e. Szkolny chór, zespó³ fletowy, obecnie te¿ grupa organowa, 
to propozycje tego nauczyciela na zajêcia pozalekcyjne. Wokalistów 
i muzyków pana Zenona doskonale zna œrodowisko lokalne, a ich talenty
rozbrzmiewaj¹ tak¿e czêsto poza granicami grodu nad Skor¹. 

eg

W Dniu Edukacji Narodowej

W Szkole Podstawowej nr 3 w tym roku wyró¿niono tak¿e nauczycieli:
Medal Z³oty za D³ugoletni¹ S³u¿bê: Miros³awa Spes
Medal Srebrny za D³ugoletni¹ S³u¿bê: Teresa Grzyb, Dorota Sienkiewicz
Medal Br¹zowy za D³ugoletni¹ S³u¿bê: Justyna Piróg.
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Dla chc¹cego nic trudnego g³osi stare
powiedzenie. Dowiod³a tego m³odzie¿
skupiona w M³odzie¿owej Radzie

Miasta i jej sympatycy.
15 paŸdziernika w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji zorganizowano koncert
charytatywny na rzecz cierpi¹cej na zanik miêœni,
dziewiêcioletniej Angeliki Kwiatkowskiej.
Przygotowanie imprezy kosztowa³o wiele za-
biegów, rozmów, konsultacji, ale efekt
zarówno artystyczny koncertu jak i wyników
zbiórki pieniêdzy wart by³ wysi³ku. 
- Byliœmy zdumieni inicjatyw¹ m³odzie¿y - mówi¹
rodzice Angielki - zaskoczeni i szczêœliwi. To
buduj¹ce, ¿e m³odzie¿ dostrzega tego typu
potrzeby, ¿e integruje siê, by komuœ pomóc,
¿e mobilizuje si³y, by wspólnie dzia³aæ. 
Na scenie, dla obecnej na sali Angeliki, gra³y, 
œpiewa³y i tañczy³y m³ode chojnowskie talenty.
Ró¿norodny repertuar scenicznych prezentacji
trafi³ do ka¿dego. O zadowoleniu licznie przyby³ej
publicznoœci œwiadczy³ ogromny aplauz oraz
brawa aprobuj¹ce i wystêpy i ca³¹ inicjatywê.
Akcja przynios³a dok³adnie 2.676,31 z³. Do
tej kwoty firma Euroclean, wspieraj¹ca rodzinê
Kwiatkowskich od dawna, do³o¿y³a czek 
w wysokoœci 500 z³. 
- Ta kwota pozwoli na kolejny turnus rehabili-
tacyjny - cieszy siê mama Angeliki - staramy
siê uczestniczyæ w nich co najmniej dwa razy
w roku, ale ka¿dy wyjazd wi¹¿e siê z du¿ymi
kosztami. Serdecznie dziêkujemy za to wspar-
cie - to dla nas ogromna pomoc.
S³owa uznania i podziêkowania nale¿¹ siê nie
tylko m³odym radnym-organizatorom, nie
tylko muzykom i tancerzom wystêpuj¹cym
na scenie, ale tak¿e licznym mieszkañcom, 

którzy kupuj¹c bilety wstêpu zasili konto Angeliki.
Bohaterka koncertu wydawa³a siê byæ zachwycona:
- Mam misia, dosta³am misia - cieszy³a siê 
z prezentu od Eurocleanu. Salê MOKSiR
opuszcza³a rozpromieniona - widok bezcenny.
Uzbierana suma i jej wielkoœæ to miara ¿yczli-
woœci i gor¹cych serc, wra¿liwoœci i szczerej
chêci pomocy. Wspaniale, ¿e chojnowska spo-
³ecznoœæ obdarzona jest takimi cechami. Za-
chêceni organizatorzy myœl¹ o cyklicznych 

koncertach charytatywnych, bo wœród aktyw-
nej spo³ecznoœci nie brakuje przecie¿ potrze-
buj¹cych naszej pomocy. eg

DDllaa  AAnnggeellii

17 paŸdziernika br. Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie zaprosi³ do
sali widowiskowej wszystkich mi³oœników
mocniejszych brzmieñ. Za symboliczn¹ 1 z³o-
tówkê mo¿na by³o pos³uchaæ trzech, æwicz¹-
cych na co dzieñ w muzycznej piwnicy MOKSiR,
zespo³ów - AZYMUTU R., REPUTACJI 
i Marioli Malik z grup¹ PROLOG. Ka¿da 
z kapel prezentowa³a blisko godzinny pro-
gram i chyba ka¿dy (poza malkontentami),
móg³ w tej muzyce znaleŸæ coœ dla siebie.
AZYMUT R. przypomnia³ fanom stare, dobre
brzmienia rocka, siêgaj¹ce korzeniami lat 70.
S³ychaæ by³o, ¿e trójka gitarzystów w tej styli-
styce czuje i odnajduje siê najlepiej. Mi³¹ nie-
spodziank¹ by³o pojawienie siê w drugiej czêœci
programu œpiewaj¹cych dziewcz¹t, z front-
menk¹ Anet¹. Nie wiemy, co na ich wersje
“All Right Now” lub “Smoke on the Water”
powiedzieliby panowie Paul Rodgers czy Ian
Gillan, ale zgromadzonej na sali publicznoœci
podoba³o siê bardzo. Œwiadczyæ o tym mo¿e te¿
poœrednio 39 oddanych w plebiscycie g³osów.
REPUTACJA wykonuje g³ównie piosenki

Grzegorza Ciechowskiego, ale w koncercie
znalaz³y siê te¿ muzyczne “kwiatki”, jak
choæby kompozycja Ramones’ów “Crummy
Stuff” czy kompozycja w³asna Piotra Misi-
kiewicza “Brudne pranie”. Fanom REPUBLIKI
wystêp móg³ siê podobaæ, pozosta³ym chyba
mniej - w plebiscycie publicznoœci REPU-
TACJA zajê³a trzecie miejsce.
PROLOG to energetyczne brzmienie pop-
rockowych szlagierów i najbardziej chyba 
w tej chwili w Chojnowie charyzmatyczna
wokalistka Mariola Malik. Na scenie czuje siê,
co udowodni³a ju¿ nie raz, jak przys³owiowa
ryba w wodzie. Nie inaczej by³o w sali MOKSiR,
choæ aran¿acje na klawisze i gitarê dwu pio-

senek ods³oni³y tak¿e inne, bardziej nastro-
jowe oblicze wokalistki. W plebiscycie pub-
licznoœci PROLOG z Mariol¹ uzyska³ naj-
wiêcej, bo 47 g³osów.
W najbli¿sz¹ niedzielê kolejne spotkanie, tym
razem z POP-em. Znów na scenie pojawi¹ siê
trzy zespo³y z piwnicznych czeluœci Oœrodka.
Pocz¹tek o godz. 17, a wstêp - 1 z³ (dla nie-
wtajemniczonych - bilety staj¹ siê w zakoñczeniu
kuponami plebiscytowymi).
W muzycznej trawie Chojnowa piszczy a¿
mi³o. Warto tego pos³uchaæ.

S. Horodecki

ROCKOWISKO
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Spektakl pod takim tytu³em zadedykowali uczniowie
klasy IIId Gimnazjum nr 2 swoim nauczycielom z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie obrazuj¹ce
tzw. „wyœcig szczurów” adresowane by³o tak¿e do
rówieœników. 

G³ówny bohater - cz³owiek sukcesu, który osi¹gn¹³ 
w ¿yciu niemal wszystko, próbuje odnaleŸæ sens ¿ycia.
Kolejne postaci - apodyktyczny ojciec, wymagaj¹cy
nauczyciel, dyplomatka, beztroskie dziecko, zakochani,
raper, alkoholik, ma³¿eñstwo w kryzysie, przekonuj¹c 
o swoim szczêœciu i ¿yciowym sukcesie, utwierdzaj¹ 
trêdowatego w przekonaniu, ¿e dobra materialne,
w³adza, pieni¹dze, to nie najwiêksze wartoœci w ¿yciu.

Milcz¹cy przez ca³y spektakl bohater jest postaci¹ nad
wyraz wymown¹. Treœæ przedstawienia sk³ania odbiorcê
do refleksji i do zadania sobie pytania - „Czy ja te¿
jestem trêdowaty?”.
Pomimo du¿ej dawki krytyki ludzkich wyborów 
i decyzji pozostaje nam nadzieja. Podpor¹ tej nadziei jest
mi³oœæ do siebie i tych, którzy nas otaczaj¹. Sztuka
nios³a ze sob¹ tak¿e myœl, ¿e szko³a ma nie tylko
kszta³ciæ, ale i kszta³towaæ.
Jak wiele wynios³a m³odzie¿ z tego przekazu? Pytanie 
z gatunku retorycznych. Konkluzj¹ niech bêdzie cytat
œw. Paw³a z Tarsu - „Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pok³ada nadziejê, wszystko przetrzyma.
Mi³oœæ nigdy nie ustaje”. 

eg

Obsada:

Jeremi Gawron, Monika Podolska, Mateusz Kos, ¯aneta
Wiœniowska, Klaudia Mazurek, Marta BrzeŸniakiewicz,
Karol Turczyñski, Katarzyna Szymañska, Bartosz Paliñski,
Wojciech Kossakowski, Katarzyna Haponik (kl.IIId). 
Piosenkê œpiewa³a Aleksandra Korba z kl. IIIa.
Re¿yseria - El¿bieta K³apciñska - wychowawca kl. IIId.

Trêdowaty, bo niekochanyImpresje duñskie i refleksje ekologiczne

Miêdzynarodowy certyfikat
Zielonej Flagi przyznawany
przez Fundacjê Partnerstwo

dla Œrodowiska otworzy³ uczniom i na-
uczycielom Gimnazjum nr 2 im. Mi-
ko³aja Kopernika w Chojnowie drzwi
do programów grantowych i udzia³u 
w licznych konkursach. Otrzymane 

we wrzeœniu wyró¿nienie, a tym sa-
mym znalezienie siê w gronie 5 najlep-
szych szkó³ w Polsce, w ogólnopolskim
konkursie na „Najlepiej dzia³aj¹cy Klub
Zielonej Flagi” pozwoli³o przedstawi-
cielkom szko³y: Ma³gorzacie Potaczale
i Lucynie Spes oraz nauczycielkom
drugiej wyró¿nionej Szko³y Podstawo-
wej nr 118 z Wroc³awia na wziêcie
udzia³u w wyjeŸdzie studyjnym do
Kopenhagi. Spotkania w siedzibie
Komisji Europejskiej, szkole objêtej
nowatorskim programem nauczania,
centrum badawczo-edukacyjnym sk³o-
ni³y do refleksji o ca³kowicie odmien-
nym podejœciu do przekazywania wie-
dzy z zakresu przyrody, chemii, ge-
ografii, fizyki, biologii. Duñski pomys³
poznawania œwiata i tajników jego funk-
cjonowania podczas doœwiadczeñ i pro-
jektów i szukanie w uczniach poten-
cja³u odkrywców zrobi³y na polskich
nauczycielkach naprawdê ogromne
wra¿enie. Nie wyobra¿amy sobie prze-
cie¿ szko³y bez zeszytów, podrêczników,
tablicy i ³awek ustawionych w równych
rzêdach… Tak jednak wygl¹da jedna 
z kopenhaskich szkó³ prowadzona
wed³ug innowacyjnego programu po-

zwalaj¹cego uczniom w ró¿nym wieku
na samodzielnoœæ poszukiwañ, sta-
wianie pytañ i tworzenie np.: konstruk-
cji robotów z klocków LEGO i jed-
noczesne poznawanie tajemnic fizyki 
i techniki, budowanie modeli wulka-
nów, przeprowadzanie doœwiadczeñ 
w szkolnej szklarni i gabinecie zoologicz-

nym oraz doœwiadczeñ z fizyki lub chemii
w profesjonalnie wyposa¿onych salach
lekcyjnych. 
„Pomarzyæ - dobra rzecz” - powiedz¹ nie-
którzy. To prawda. Odmienne realia,
zró¿nicowanie chocia¿by finansowania
placówek oœwiatowych nie pozwalaj¹ 
u nas na tak „drastyczne innowacje”. Jednak
pomys³ Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika na szerzenie idei ekologicz-
nych i promowanie postaw oszczêdza-
j¹cych œrodowisko naturalne dziêki na-
wi¹zaniu wspó³pracy z wieloma partne-
rami: szko³ami, samorz¹dami lokalny-
mi, instytucjami u¿ytecznoœci publicz-
nej, prywatnymi przedsiêbiorcami, fun-
dacjami i organizacjami pozarz¹dowymi
oraz wykorzystaniu nowoczesnych urz¹-
dzeñ pomiarowych staje siê naprawdê
realny. Harmonogram przebiegu projektu
ekologicznego i idee mu przyœwiecaj¹ce
przedstawimy podczas spotkania inau-
guruj¹cego nasze tegoroczne dzia³ania
- Konferencji ekologicznej, która od-
bêdzie siê 20 paŸdziernika br. w salach
MOKSiR, od godz. 10.00, a szczegó³a-
mi wspó³pracy z czytelnikami „Gazety
Chojnowskiej” podzielimy siê ju¿
nied³ugo.
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„Z muzyk¹ jest jak z jedzeniem. Raz siê ma apetyty na schabowego, raz na
jajko, a raz trzeba zjeœæ to, co daj¹”. W tak dowcipny sposób, cytuj¹c
Andrzeja Klawittera, trzech m³odych chojnowian próbowa³o zachêciæ
do koncertu muzyki dawnej.
Maksymilian Dominiak, Mateusz Bojda i Krzysztof Bartkowski, to
trio tworz¹ce zespó³ „All’Antico” specjalizuj¹cy siê w utworach rene-
sansowych i barokowych. Repertuar M. Gomó³ki, Orlando di Lasso,
Pierra Certona, Telemanna czy Jana z Lublina, nielicznym z nas jest
znany. Sonaty, psalmy, menuety, to muzyka dla koneserów, a tych 
w naszym mieœcie zdaje siê niewielu.
„All’Antico” chc¹c podzieliæ siê swoj¹ pasj¹, zachêciæ do poznania
wybitnych dzie³ sprzed wieków, pragn¹c przekonaæ do tego gatunku,
zorganizowa³o koncert.
17 paŸdziernika w dawnym zamku Piastów Œl¹skich, zabrzmia³y
niecodzienne melodie tworz¹c klimat pa³acowych koncertów.

- W³aœnie wróciliœmy z Kalisza z warsztatów i przygotowujemy kolejny
program na Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Muzyki Dawnej Schola
Cantorum - wyjaœniaj¹ muzycy. - Chcieliœmy siê podzieliæ naszym
dorobkiem, zaobserwowaæ reakcje publicznoœci przed festiwalem,
przeæwiczyæ repertuar. W lutym kolejna edycja festiwalu. Zale¿y nam,
aby wypaœæ co najmniej tak dobrze jak w tym roku.

All’Antico ma na swoim koncie Srebrn¹ Harfê Eola w kategorii
zespo³ów instrumentalnych. Czy ka¿dy ws³uchany w ich oryginalne
wykonania mia³ œwiadomoœæ, ¿e obcuje z wicemistrzami Polski w tej
dziedzinie? Tak przecie¿ nale¿y traktowaæ trofeum zdobyte w Kaliszu. 
Bis po koncercie, aplauz i s³owa uznania dowodz¹, ¿e chyba jednak
publicznoœæ doceni³a muzykê dawnych mistrzów w wykonaniu mis-
trzów wspó³czesnych. Po pi¹tkowym koncercie, zatem, zachêceni
cytatem Klawittera, mog¹ jedynie dopisaæ w³asn¹ strofê - „Z muzyk¹
jest jak z posi³kiem - apetyt roœnie w miarê jedzenia”. eg

Niedziela z mistrzami

Wyeksponowano tu prace najwybitniejszych
polskich z³otników, jakie powsta³y w ostatnich
latach i najnowsze trendy w z³otnictwie ostat-
nich trzech dekad XX stulecia. Wszystkie
eksponaty pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Miedzi
w Legnicy. Pocz¹tki kolekcji siêgaj¹ roku
1979. Asumpt do jej powstania da³y Ogólno-
polskie Przegl¹dy Form Z³otniczych “Srebro”,
organizowane przez Galeriê Sztuki w Legnicy,
których animatorem w koñcu lat 70. XX w.
by³ Marek Nowaczyk, m³ody absolwent his-
torii sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Nagrodzone i najciekawsze prace prezento-
wane podczas przegl¹du s¹ zakupywane przez
Muzeum Miedzi w Legnicy. W ten sposób uda³o
siê stworzyæ unikatow¹ w kraju kolekcjê. By³a
ona pokazywana w wielu muzeach i galeriach
w Polsce, a w 2002 r. zosta³a zaprezentowana
w Muzeum Polskim w Chicago. 
O pocz¹tkach i tworzeniu zbioru, opowiada³
na otwarciu goœæ specjalny - £ucja Wojtasik-
Seredyszyn - kustosz dzia³u sztuki w Muzeum
Miedzi w Legnicy.

Wystawa potrwa do 22 listopada 2010r.
Zachêcamy do jej zwiedzenia.

J.J.

Wœród oryginalnych wyrobów

Kronika
towarzyska

125 obiektów, wœród nich prace nestora polskiego z³otnictwa Józefa
Fajngolda mo¿na ogl¹daæ na czasowej wystawie Muzeum Regionalnego.
Wernisa¿ wystawy pn. “Zafascynowani srebrem” mia³ miejsce 15 paŸdziernika.

Dziœ jest 50 rocznica Waszego
przyrzeczenia, wiêc sk³adamy Wam 
najgorêtsze ¿yczenia. 
Niech Wam Bóg w najlepszym zdrowiu 
i szczêœciu pomna¿a
Byœcie nie znali co to zmartwienie, 
a wœród rodzinnego spokoju i ciszy
z³ote powodzenie niech Wam towarzyszy. 
SSttaanniiss³³aawwiiee  ii  MMiicchhaa³³oowwii  ZZaammoojjsskkiimm
z okazji Z³otych Godów ¿yczy córka Ania
z rodzin¹.

Mieszkañcy kamienicy przy ul. Koœciuszki 8,
dziêkuj¹ bardzo ppaannuu  HHeennrryykkoowwii
KKuulliinniiaakkooww  - kierwonikowi ChZGKiM 
za udzielon¹ pomoc, podczas
przed³u¿aj¹cej siê przerwy w dostawie
wody w minionym tygodniu.

Podziêwania



Jaki to kszta³t?
To tytu³  kolejnego spotkania z naszego no-
wego cyklu BIBLIOTECZNA AKADEMIA
MALUCHA, które odbêdzie siê 27 paŸdzier-
nika o godz.12.00 w Dziale dla Dzieci i M³o-
dzie¿y. Te bezp³atne zajêcia edukacyjno-roz-
wojowe s¹ skierowane do dzieci w wieku do
4 lat i ich rodziców. Inne szczegó³owe infor-
macje - Marzena Luty.

Biblioteczne nowoœci

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Dorota Gellner - „Gryzmo³”
Ksi¹¿ka pe³na zwariowanych i bardzo kolo-
rowych historyjek o nieznoœnym ma³ym
Gryzmole. Jego psoty was rozbawi¹, jednak
œciany na widok Gryzmo³a robi¹ siê blade, 
a okoliczne mury trzês¹ siê ze strachu jak
galareta.
Autorka, Dama Orderu Uœmiechu, opisa³a
psoty Gryzmo³a rymowan¹ proz¹.

Simms Taback - „P³aszcz Józefa”
Józef mia³ kiedyœ p³aszcz ca³y w dziurach -
dok³adnie jak ta ksi¹¿ka. Kiedy p³aszcz mu
siê zestarza³ i zniszczy³, przerobi³ go na
kurtkê. Co zrobi³ potem?
Simms Taback ur. w 1932 r. i wychowa³ 
w Nowym Jorku, w ¿ydowskiej rodzinie, która
do USA przyjecha³a ze wschodniej Polski.
Stworzy³ i zilustrowa³ ponad 40 ksi¹¿ek dla
dzieci. Laureat wielu nagród; za „P³aszcz
Józefa” otrzyma³ w 2000 r. najwy¿sze amery-
kañskie odznaczenie w dziedzinie literatury
dzieciêcej - Z³oty Medal Caldecotta.

Dzia³ dla Doros³ych:

Mario Vargas Llosa - „Zielony dom”
Ksi¹¿ka laureata tegorocznej literackiej
Nagrody Nobla.
Pewnego dnia w andyjskiej miejscowoœci
pojawia siê dziwny nieznajomy. Kupuje
ziemiê, a dom który buduje - maluje na
zielono. Tubylców zaskakuje obszerny salon 
i szeœæ ma³ych pokoików na górze, a tak¿e
zamówione wyposa¿enie sk³adaj¹ce siê z tu-
zina ³ó¿ek, szeœciu umywalek, szeœciu luster 
i tylu¿ nocników. Pojawiaj¹ siê podejrzenia 
i plotki... 
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Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie

HISTORIA POCZTY HARCERSKIEJ
Wspólnie z Komend¹ Hufca ZHP w Chojnowie zapraszamy na wystawê 

„Historia Poczty Harcerskiej” - Galeria M³odych, paŸdziernik

Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojno-
wie chce pomóc oso-
bom doros³ym, które
nie mia³y informaty-
ki w programie szkol-
nym, a chc¹ pewniej

poruszaæ siê w naszej mocno ju¿ skomputery-
zowanej rzeczywistoœci. Bêdziemy prowadziæ
cykliczne, bezp³atne zajêcia, podczas których
bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z ró¿nymi zagad-
nieniami z zakresu obs³ugi i korzystania z kom-
putera, ze szczególnym uwzglêdnieniem nowo-
czesnych technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych.
Tematem naszych pierwszych spotkañ, które
odbêd¹ siê 17 i 25 listopada o godz. 16.00,
bêdzie „Bezpieczny Internet”. W ramach
zajêæ omówione bêd¹ nastêpuj¹ce problemy:
1. Wirusy, programy szpiegowskie - rodzaje,

zagro¿enia i metody zapobiegania.
2. Serwisy spo³ecznoœciowe (Nasza Klasa,

Facebook itp.) - zagro¿enia i metody za-
bezpieczeñ.

3. Fora, chaty i komunikatory internetowe -
netykieta jako zbiór zasad obowi¹zuj¹cych
w sieci, obalenie mitu na temat anonimo-
woœci w sieci.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg³asza-
nie siê do Dzia³u dla Doros³ych (tel. 76 818 83 46)
- iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ
zg³oszenia.
Zajêcia realizowane bêd¹ w ramach programu
„Akademia Orange dla bibliotek”.

Komputerowy Œwiat dla Ka¿dego!

* wiêŸbê dachow¹ + ³aty

* podbitki dachowe

* pod³ogê (such¹)

* us³ugowe suszenie drewna

* drewno opa³owe i kominkowe

* tarcica iglasta i liœciasta

Kontakt : 0660-418-596

Tartak w Zamienicach – Henryk Szapowa³
oferuje:



Starsi mi³oœnicy dolnoœl¹skiego rocka, znaj¹ 
i pamiêtaj¹ legnick¹ formacjê - Maria
Nefeli (M.N.). Powstali w 1989 r. i kojarzeni
byli przez wiele lat z nurtem punkrockowym.
W 1990 r. zespó³ zdoby³ nagrodê publicznoœci
podczas festiwalu w Jarocinie. W³aœnie w tym
okresie za perkusj¹ zasiada³ chojnowski muzyk
(wtedy) i fotografik z powo³ania (dziœ)
Rafa³ Wyciszkiewicz.
9 paŸdziernika „poci¹g rockowy” M.N. wjecha³
na koñcow¹ stacjê przy peronie fina³owym.
Rzecz dzia³a siê w legnickim klubie “Spi¿arnia”.
Po¿egnalne koncerty, maj¹ to do siebie, ¿e
zazwyczaj s¹ retrospektywne. Nie inaczej
by³o w sobotni¹, paŸdziernikow¹ noc. Koncert
zosta³ podzielony na dwie czêœci. W pier-
wszej, co prawda nie pojawi³ siê oryginalny
sk³ad zespo³u z “Kogutem” na wokalu, ale

za to mo¿na by³o us³yszeæ legen-darne kawa³ki
“Maryœki” z “Brygid¹” w³¹cznie. W tej czêœci
koncertu, zagra³ na perkusji Rafa³
Wyciszkiewicz. By³o punkowo, bardzo
punkowo. £ezka w oku siê zakrêci³a bardzo
licznej publicznoœci. 
W drugiej czêœci grupa Stanis³awa Delimaty
(za³o¿yciela zespo³u) przypomnia³a utwory, które
zaœpiewa³a Monika Zapaœnik. Tym razem
by³o drapie¿nie - rockowo i zawodowo (brawa
dla chórzystki Agnieszki). Jakoœ nie têskni³o
siê za gwiazd¹ tego wieczoru Proletaryatem.
Co dalej bêd¹ porabiaæ muzycy Marii Nefeli?
Istnieje jeszcze ich projekt reggae pt. „Zielony
groszek”, a czas poka¿e, jak potocz¹ siê ich losy.
Kurtyna jeszcze (do koñca) nie opad³a...

P.M
B.M - FOTO

Du¿ymi krokami zbli¿a siê wystêp Alicji Janosz.
Bêdzie mia³ on miejsce w “Jubilatce” 22 paŸ-
dziernika (pi¹tek) - pocz¹tek - 19.00, cena biletu
- 20 z³.
Przypomnijmy: Alicja Janosz to laureatka pierwszej
edycji telewizyjnego programu rozrywkowego -
“IDOL”. Za tym sukcesem, mia³a byæ wydana
debiutancka p³yta, nikomu szerzej wczeœniej nie-
znanej wokalistki. Gdy w 2002r., kr¹¿ek ujrza³
œwiat³o dzienne, melodyjny pop, nie znalaz³ sku-
tecznej promocji na naszym rynku.
P³yta “Ala Janosz” trafi³a wiêc tylko w gusta nie-
licznych i na pó³ki hobbystów.
O Janosz zrobi³o siê cicho na kilka lat. Apetyt
muzyczny obserwatorów wzrós³ wraz z p³yt¹
reggaowej grupy Piotra Banacha (exHEY) INDIOS
BRAVOS pt. “Wu-wei”.
Tam Ala pojawi³a siê goœcinnie w utworze - “¯e
z wiatrem te¿”. To by³ 2005 rok. A potem, po
dzieñ dzisiejszy, trwa era grupy HOO DOO
BAND, gdzie wokalistka jest t¹ „wisienk¹ na tor-
cie” muzycznym.
Zapraszamy wiêc serdecznie na koncert! Mo¿e

us³yszymy w akus-
tycznej wersji utwór
“Lepiej wierzyæ” z de-
biutanckiej p³yty arty-
stki? To mój ulubiony.
Wiêcej informacji na
temat imprezy oraz
rezerwacje biletów,
pod numerem tel.
76 81-88-561.

P.M.
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13 paŸdziernika br. odby³ siê II Dolnoœl¹ski Turniej Taneczny Osób
Niepe³nosprawnych w Jaworze. Organizatorami turnieju by³ Warsztat
Terapii Zajêciowej w Jaworze oraz Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Ko³o
przy Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze. Turniej
by³ skierowany g³ównie do osób niepe³nosprawnych, uczestników Warszta-
tów Terapii Zajêciowych oraz Œrodowiskowych Domów Pomocy
Spo³ecznej z terenu Dolnego Œl¹ska. W turnieju udzia³ wziê³o ponad
230 uczestników w wieku od 18 do ponad 50 lat z 14 placówek. 
W turnieju mog³y wzi¹æ udzia³ niepe³nosprawni, których pasj¹ jest
taniec, a tak¿e osoby, które tê pasjê pragn¹ i staraj¹ siê rozwijaæ.
Warunkiem uczestnictwa by³o wys³anie we w³aœciwych terminach,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem zg³oszenia udzia³u 
w turnieju oraz przygotowanie 2 wystêpów artystycznych. Zawodnicy
mogli startowaæ w dwóch kategoriach - para i grupa (nie wiêcej ni¿ 6 osób). 

W chojnowskim Warsztacie intensywne przygotowania trwa³y ju¿ od
lipca. W turnieju tanecznym wziêli udzia³: Barbara Siwak, Kamila
Szuka³o, Józef Tomiak, Wanda Sztelwaks, Martyna Hojczyk,

Magdalena Jadach. Nadzór i koordynacjê nad zespo³em sprawowa³y
terapeutki Agnieszka Myszograj oraz Justyna Olech. 
Najpierw wybraliœmy odpowiednie utwory i przygotowaliœmy uk³ad
choreograficzny oraz stroje. W tym roku uczestnicy naszego WTZ
przygotowali wystêp grupowy do utworu zespo³u The Contours „Do you
love me” oraz do piosenki Tarkana „Kiss, Kiss”. Codzienne próby przy-
nios³y po¿¹dany efekt. Nasz wysi³ek zosta³ nagrodzony - zwyciê¿y-
liœmy w kategorii tañca grupowego! Spoœród 17 wystêpów poszcze-
gólnych grup uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Chojnowie
zajêli I miejsce na podium. Jury konkursu ocenia³o w kategoriach:
ubiór - do uk³adu tanecznego, choreografiê, technikê, wra¿enie artystyczne,
zgodnoœæ z muzyk¹. 
Wszyscy uczestnicy turnieju rewelacyjnie radzili sobie na parkiecie.
Poziom wszystkich wystêpów by³ bardzo wysoki. Ka¿da wystêpuj¹ca
grupa by³a œwietnie przygotowana zarówno pod wzglêdem samego
wystêpu jak i doboru stroju. 
(wiêcej na http://www.legnica.fm/index.php/kultura/3854-2-dolnolas-
ki-turniej-taneczny-osob-niepelnosprawnych)

WTZ Chojnów

Wielkie zwyciêstwo

Ostatni koncert Marii Nefeli Jubilatkowy wieczór z idolk¹
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207 zawodnikom sprzyja³a pogoda. S³oneczny
dzieñ œci¹gn¹³ do Parku Piastowskiego wiêcej
ni¿ zwykle fanów tej dyscypliny sportu. Naro-
dowy hymn i uroczyste wci¹gniêcie flagi na
maszt zainicjowa³y uroczystoœci otwarcia
mistrzostw. Wœród goœci znaleŸli siê p. Adam
Szymczak - wiceprzewodnicz¹cy Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego we Wroc³awiu, p. Mariola
Pagacz i p. Dawid Mikoœ - z biura SZS Dolny
Œl¹sk, p. Jan Serkies - Burmistrz Miasta
Chojnowa, p. Jan Skowroñski - Przewodnicz¹cy
Rady Miasta, p. Bogdan Rzepka - Prezes
Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Kolarskiego, p. Wac³aw
Zgoda - zastêpca prezesa Dolnoœl¹skiego
Zwi¹zku Kolarstwa, p. El¿bieta Iwanicka -
naczelnik wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecz-
nych w Starostwie Powiatowym w Legnicy 
i p. Andrzej Urban - Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Chojnowie.
Znakomite jak zawsze, relacje z przebiegu
poszczególnych startów, przekazywa³ kibicom
Janusz Jasiñski.

Uczestnicy starowali w trzech kategoriach wie-
kowych podzieleni na grupy dziewcz¹t i ch³op-
ców. Nasi reprezentanci œcigali siê w kate-
gorii szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych 
- Zabrak³o naszych zawodników wœród tzw. ju-
niorów orlików czyli kolarzy w wieku powy¿ej
osiemnastego roku ¿ycia. - wyjaœnia kierownik
chojnowskiej sekcji Eugeniusz Bobiowski. -
Liderzy, niestety mimo, ¿e trenuj¹ w naszym
klubie, w tych zawodach reprezentowali swoje
szko³y. Liczyliœmy jednak na chêtnych z choj-
nowskich placówek. Ich lokaty z pewnoœci¹
pomog³yby w dru¿ynowych klasyfikacjach. To
by³a jedna z nielicznych okazji, ¿eby sprawdziæ
siê w rywalizacji z rówieœnikami.
Zawodnicy Klubu Uczniowskiego Oriens,
skupiaj¹cego chojnowskich kolarzy, robili co
mogli. Rewelacyjnie wypad³ uczeñ SP4
Przemys³aw Kaczmarek zdobywaj¹c w swo-
jej kategorii tytu³ mistrza. Kilkanaœcie sekund
póŸniej na metê przyjecha³ za nim Kamil
Jêdraszczyk plasuj¹c siê na czwartej pozycji. 

Najm³odsze dziewczêta (trenuj¹ce od kilku
tygodni), te¿ wypad³y wspaniale - Ma³gorzata
Klatka zajê³a VII miejsce, a Sanrda Traczyk
VIII. Dziewczêta nie by³y zadowolone ze swoich
lokat. Pocz¹tkuj¹ce kolarki, rywalizuj¹ce z 27
innymi, plasuj¹ce siê w pierwszej dziesi¹tce,
to jednak bez w¹tpienia powód do dumy.

W grupie gimnazjalistów zabrak³o naszych
dziewcz¹t. Ch³opcom natomiast nie posz³o
najlepiej - chojnowianie znaleŸli siê na 21, 38
i 42. miejscu.
Nie mieliœmy przedstawicieli w kategorii
szkó³ ponadgimnazjalnych.

Mieszkañców i goœci przyjezdnych wita³a przy
„czwórce” niewielka kawiarenka z domowymi
wypiekami, kaw¹ i herbat¹. Inicjatywa Rady
Rodziców zadowoli³a wszystkich - szkoln¹
spo³ecznoœæ, bo zebrano niemal tysi¹c z³otych
na potrzeby szko³y i korzystaj¹cych, bo wspania³e
ciasta przy kawie mi³o wype³nia³y czas
oczekiwania np. na wyniki.

Zorganizowanie zawodów wymaga³o wspó³-
pracy wielu ludzi i s³u¿b. Dziêki ich zaanga-
¿owaniu przebieg³y sprawnie i bezpiecznie.
Kolarze chwalili dobrze przygotowan¹ trudn¹,
ale ciekaw¹ trasê wytyczon¹ i przygotowan¹
przez p. Eugeniusza Bobiowskiego, któremu
pomagali uczniowie pod opiek¹ p. Bony Szaban
- opiekunki M³odzie¿owej Rady Miasta.
Przewodnicz¹cy SZS wyrazi³ pozytywn¹ opiniê
o organizacji zawodów w naszym mieœcie 

i zaproponowa³ ponowne zorganizowanie
mistrzostw w przysz³ym roku. Organizatorzy,
za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej, pragn¹
zatem serdecznie podziêkowaæ wszystkim
zaanga¿owanym w przygotowanie i przebieg
Mistrzostw Dolnego Œl¹ska:
Firma Grody Piastowskie - firma obs³uguj¹ca
wyœcigi - przedstawiciele p. Bogdan Rzepka i Mi-
ros³aw Magur, Firma Izostar - Henryk Broja-
nowski, Firma Big Form - Stanis³aw Rokus,
p. Mariusz Sfedura - wspó³w³aœciciel huty Bormed
w Szprotawie, Firma Apis - Piotr Bloch, Firma
Alken - Rokitki, Andrzej Matuszewski, Jacek
Bobiowski i Miros³aw Kañczuga, Pañstwo Ma-
riusz i Justyna Traczyk z Chojnowa, Damian
Traczyk, Firma Polers, Firma Oriflame - Chojnów.
Podziêkowania kierowane s¹ tak¿e do funkcjo-
nariuszy Stra¿y Po¿arnej i Policji z Chojnowa,
które zabezpiecza³y zawody, pracowników
Urzêdu Miejskiego oraz Chojnowskiego Przed-
siêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, a tak¿e pracowników MOKSiR.
Opiekê medyczn¹ zapewnili: dr. Jacek Chop-
kowicz, pielêgniarki: P. Gra¿yna Mazur i Alek-
sandra Chrz¹szcz oraz Pogotowie Ratunkowe 
z Legnicy.
Osobiste podziêkowania sk³ada tak¿e kierownik
chojnowskiej sekcji kolarskiej UKS „Oriens”
Eugeniusz Bobiowski, który s³owa wdziêcznoœci
kieruje do Paw³a Wróbla, Pañstwa Traczyków,
Mi³os³awowa Gêbali, Stanis³awa Rokusa,
Jurka Machela, Artura Krakowskiego, Bony
Szaban, Jolanty Czachor.

eg

Chojnów od dawna w œrodowisku ma etykietê miasta kolarzy. Byæ mo¿e w³aœnie dlatego,
organizowane dotychczas w okrêgu wa³brzyskim Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, w tym roku odby³y siê w grodzie nad Skor¹. 

Szkolne zawody o tytu³ mistrza Dolnego Œl¹ska
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Pi³ka no¿na
W lidze okrêgowej nasza dru¿yna rozegra³a dwa mecze
wyjazdowe. Wynik pierwszego spotkania u niejednego
kibica wzbudzi³ niepokój i zrodzi³ pytanie - dlaczego
taka wysoka przegrana?!
Z wypowiedzi zas³yszanych tu i ówdzie wynika, i¿ z powodu
braku w sk³adzie dru¿yny trzech podstawowych zawodników. 
B³êkitni Katowice - KS Chojnowianka Chojnów 6:2 (4:0)
W kolejnym spotkaniu, sytuacja wróci³a do normy. D¹b
nie by³ a¿ tak straszny, chocia¿ do przerwy, wynik by³
niepokoj¹cy. Druga po³owa jednak wy³oni³a zwyciêzcê.

D¹b Stowarzyszenie Siedliska - KS Chojnowianka
Chojnów 1:3 (1:0)

Natomiast w rozgrywkach A klasowych wywró¿yliœmy,
¿e los karty odwróci. Druga dru¿yna, zaczyna odrabiaæ
straty. Oko ciesz¹ takie wyniki.
Rataj Paszowice - KS Chojnowianka II Chojnów 0:1 (0:1)
KS Chojnowianka II Chojnów - Przysz³oœæ Prusie 4:1 (2:0)

Klasa A 2010/2011, grupa Legnica III
GKS Mêcinka 9 24 34-12 
Nysa Wiadrów 9 22 25-12 
Sokó³ Krzywa (k. Legnicy)  9 18 23-12 
Fenix Pielgrzymka 9 16 28-24 
Wilki Ró¿ana 9 15 23-22 
Wilkowianka Wilków 9 15 24-25 
Skora Jadwisin 9 13 28-22 
Przysz³oœæ Prusice 9 13 23-19 
Chojnowianka II Chojnów 9 10 12-17
LZS Lipa 9 10 21-27 
Rataj Paszowice 9 10 16-18 
Rod³o Granowice 9 7 11-19 
JTS Jawor 9 6 13-30 
Lechia Rokitnica 9 4 10-32 

Klasa okrêgowa
Chojnowianka Chojnów 10 18 20-16 
Orla W¹sosz 10 18 16-9 
Sparta Grêbocice 10 17 32-21 
Iskra Kochlice 10 17 25-15 
Zamet Przemków 10 17 20-17 
B³êkitni Koskowice 10 16 25-14 
Górnik II Polkowice 10 16 25-16 
Stal Chocianów 10 15 19-10 
Górnik Z³otoryja 10 15 14-10 
Sparta Rudna 10 15 18-16 
Czarni Rokitki 10 15 19-16 
Kaczawa Bieniowice 10 12 19-29 
Odra Chobienia 10 11 18-22 
Ikar Mi³ogostowice 10 10 12-26 
D¹b Stowarzyszenie Siedliska  10 7 11-28 

pm

Policjant zatrzymuje do kontroli samochód.
Niby prosta sprawa - w czasie kursu prawa
jazdy ka¿dy przysz³y kierowca uczy siê
jak postêpowaæ w takim przypadku. 
W praktyce jednak nie wygl¹da to ró¿owo.
Pewne elementy z kursu s¹ zapominane
a dochodz¹ jeszcze emocje i zdenerwo-
wanie. Dla kierowcy zatrzymanie na
drodze to zawsze stres. Pojawiaj¹ siê
pytania: „co ja zrobi³em?”, „czego on
chce?”, „zap³acê mandat?” Równie¿ dla
policjanta ka¿da kontrola to pewna nie-
wiadoma. Nie wie przecie¿ kogo zatrzy-
muje, z kim bêdzie mia³ do czynienia,
jakie bêdzie zachowanie kierowcy i pa-
sa¿erów.
Przepisy wynikaj¹ce z prawa o ruchu
drogowym oraz przepisy wykonawcze
do nich precyzyjnie okreœlaj¹ zachowanie
policjanta i kierowcy. W przypadku,
kiedy policjant daje kieruj¹cemu sygna³
do zatrzymania, kieruj¹cy zobowi¹zany
jest stosowaæ siê do poleceñ i wskazówek
wydawanych przez funkcjonariusza.
Przede wszystkim ma obowi¹zek zatrzy-
mania siê. W praktyce ró¿nie to bywa -
poœcigi za samochodami zdarzaj¹ siê
zdecydowanie za czêsto.
Po zatrzymaniu samochodu kierowca
powinien pozostaæ w œrodku trzymaj¹c
rêce na kierownicy, tak aby funkcjonariusz
móg³ je widzieæ. Pod ¿adnym pozorem
nie nale¿y wykonywaæ gwa³townych
ruchów. Policjant podchodz¹cy do samo-
chodu obserwuje zachowanie bêd¹cych
w œrodku osób i wraz z ubezpieczaj¹-
cym go partnerem zareaguje na ka¿de
nietypowe zachowanie, np. ruch w kie-
runku schowka w samochodzie czy
gwa³towne schylenie siê i siêgniêcie po
coœ pod fotel. Policjant nie wie, ¿e pod

fotelem kierowca ma saszetkê z doku-
mentami. On dba o swoje i partnera bez-
pieczeñstwo i ma prawo obawiaæ siê, ¿e
znajduje siê tam broñ lub inny niebez-
pieczny przedmiot. Kierowca samochodu
oraz pasa¿erowie mog¹ z niego wysi¹œæ
wy³¹cznie wtedy, kiedy zezwoli na to
policjant. To policjant od momentu pod-
jêcia interwencji jest odpowiedzialny za
bezpieczeñstwo kontrolowanych osób.
To on musi dbaæ o to, aby w czasie kontroli
pasa¿er czy kierowca nie zosta³ potr¹cony
przez inny samochód. Kontroluj¹cy mo¿e
wydaæ tak¿e polecenie wy³¹czenia silnika
i w³¹czenia œwiate³ awaryjnych. 
Warto przypomnieæ równie¿ przepisy
obowi¹zuj¹ce policjantów w czasie kon-
troli drogowych. Przede wszystkim za-
trzymaæ i kontrolowaæ samochód mog¹
wszyscy policjanci. Zarówno ci w mun-
durach, jak i po cywilnemu. Policjant
nieumundurowany jednak mo¿e zatrzy-
maæ pojazd wy³¹cznie na obszarze zabu-
dowanym. Zatrzymanie powinno nast¹-
piæ w miejscu, gdzie nikomu nie zagra¿a
¿adne niebezpieczeñstwo i nie tamowany
jest ruch. Funkcjonariusz ma obowi¹zek
przedstawienia siê z imienia i nazwiska
oraz podania z jakiej jest jednostki i jaki
jest powód zatrzymania i kontroli. Na
¿¹danie kierowcy musi równie¿ okazaæ
legitymacjê s³u¿bow¹. Dotyczy to poli-
cjanta umundurowanego. Policjant nieu-
mundurowany okazuje legitymacjê s³u¿-
bow¹ bez takiego ¿¹dania. Ka¿dego
funkcjonariusza publicznego obowi¹zuje
kultura osobista oraz zachowanie zgodne
z etyk¹ zawodow¹. Bardzo mile widziane
jest takie zachowanie równie¿ ze strony
osoby kontrolowanej i pasa¿erów, a z tym
niestety ró¿nie bywa… T.J.

Kontrola samochodu - jak siê zachowaæ?!

Trwaj¹ rozgrywki Miêdzyzak³a-
dowej Ligii Pi³karskiej. Mecze

pomiêdzy amatorskimi dru¿ynami
odbywaj¹ siê na boisku przy ul. Kiliñ-
skiego. Tabela obok przedstawia
dotychczasowe wyniki poszczegól-
nych dru¿yn.
Zakoñczenie MLP zaplanowano na 
13 listopada br. w godz. 9.00 - 13.00.
Wiêcej informacji zainteresowani

znajd¹ na stronie internetowej pod
adresem: www.mlpn.chojnow.eu

eg

Miêdzyzak³adowa Liga Pi³karska
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Chojnowie wybudo-
wany w 2007r. do zamieszkania, teren wokó³
budynku zagospodarowany, ogrodzony. Wia-
domoœæ: tel. 601-585-894.

Sprzedam dom w Chojnowie o pow. 160 m2

i 3.pokojowe mieszkanie (lub wynajmê).
Wiadomoœæ: tel. 666-838-848.

Sprzedam dom i stodo³ê na powierzchni
180 m2 w Konradówce, cena 120.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 668-757-918.

Sprzedam mieszkanie na ul. Sobieskiego,
po remoncie, IIIp., nowe instalacje c.o., elek-
tryczne, rozprowadzenie kominkowe, pow.
114,7 m2, piwnica. Wiadomoœæ: tel. 504-111-315.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2

w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia 
w bloku +gara¿+dzia³ka ogrodniczo-rekrea-
cyjna (ok. 3 ar) przy bloku, niskie op³aty sta³e,
cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 86 m2 w Witkowie. Wiadomoœæ: 
tel. 668-621-460.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie - pow.
82 m2, 3 pokoje, komfortowe, œwie¿o odno-
wione, w centrum miasta, niski czynsz, cena
185 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 605-685-943.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœ-
ciowe, o pow. 64 m2, na parterze przy ul. Maczka,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, nie
wymaga remontu, w pokojach drewniane
pod³ogi. Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 46 m2, 2.pokojowe w Chojnowie, 
ul. Drzyma³y, IVp. Wiadomoœæ: tel. 609-239-659.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w starym budownictwie w Chojnowie 
o pow. 48 m2, 2 pokoje, kuchnia. Wiado-
moœæ: tel. 784-075-795.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
kawalerkê w Osetnicy. Wiadomoœæ: Osetnica 52.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 56 m2 w Osetnicy, parter, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, po kapitalnym
remoncie, 2 gara¿e, 2 piwnice, tu¿ obok
dzia³ka 13 arowa, niewielki sad owocowy.
Wiadomoœæ: tel. 785-424-756.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 64 m2 w Legnicy, 2 pokoje, aneks

kuchenny, ³azienka powiêkszona, wc.
Wiadomoœæ: tel. 663-986-059.

Sprzedam lub zamieniê na kawalerkê 
w nowym budownictwie, atrakcyjne miesz-
kanie w³asnoœciowe w bloku na ulicy Sikor-
skiego 1B, mieszkanie o pow. 63 m2, IVp., 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc oraz balkon,
mieszkanie po czêœciowym remoncie w przy-
jemnej okolicy, cena do uzgodnienia. Wia-
domoœæ: tel. 785-242-897 lub 693-707-952.

Zamieniê mieszkanie komunalne 
o pow. 54 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
wc, 2 piwnice, komórka, co wêglowe na
miejscu o takim samym standardzie. Wia-
domoœæ: tel. 76 819-11-83 lub 880-109-190.

Sprzedam lokal handlowy w Chojnowie 
o pow. 70 m2, atrakcyjna lokalizacja. Wia-
domoœæ: tel. 76 818-71-25.

Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m2 do
2900 m2, czynsz od 3,00 z³/m2, mo¿liwe prawo
pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.

Posiadam do wynajêcia lokal handlowy 
o pow. 70 m2, du¿a sala sprzeda¿y + wc, atrakcyj-
na lokalizacja. Wiadomoœæ: tel. 76 818-71-25.

Sprzedam lub wynajmê lokale u¿ytkowe
w centrum miasta o pow. od 200 do 340 m2.
Cena 3,00 z³/m2, sprzedam ca³y obiekt miesz-
kaniowy o pow. 2800 m2 za 900.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 793-006-251. 

Us³ugi

Murowanie z piaskowca. Wiadomoœæ: 
tel. 664-540-650. 

Aerobik - step, hi-low, latino, shape, ponie-
dzia³ek, œroda, pi¹tek godz. 19.00, MOKSiR
ul. Ma³achowskiego 7.
Wiadomoœæ: tel. 607-642-990.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Powierzchnie: 897 m2 - 55 tys. z, 887 m2 - 
54 tys. z, 1.104 m2 - 35 tys. z³, 935 m2 - 
40 tys. z³, 933 m2 - 50 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojno-
wie ul. Asnyka, o pow. 10,33 m2. Wiado-
moœæ: tel. 790-639-271.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczo-
wie. Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy 
ul. Po³udniowej w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 607-819-228.

Kupiê dzia³kê inwestycyjn¹ w Chojno-
wie. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.

Inne

Szukamy domu dla ma³ych, szarych,
dzia³kowych kotków. Wiadomoœæ: 
tel. 76 818-71-119.

Sprzedam wózek firmy Adbor 3.czêœ-
ciowy (gondola, noside³ko, spacerówka 
+ parasolka), czerwono-czarny, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 694-294-466.

Ziemniaki jadalne, najlepsze odmiany 
z dostaw¹ do domu - gospodarstwo rolne
Konradówka, cena 0,85 gr/kg. Wiadomoœæ:
tel. 603-453-401.

Posiadam do wydzier¿awienia pole 3,5 ha
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 663-986-059.

Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN” 
Zdzis³aw Karpiak

Szko³a nauki jazdy zaprasza na prawo jazdy kat. „B”.
Szkolenie – Toyota Yaris 6-5 biegowa.

Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6 
(salon stylizacji paznokci)

lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                          999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998; 76 8567471
Policja – 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                          991; 76 818 82 83
Informacja PKP – (42) 19 436
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53
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Tu jest 
miejsce 

na Twoj¹
reklamê!



Szkolne zawody o tytu³ 
mistrza Dolnego Œl¹ska


