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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego
* W ostatnich dniach rozpoczê³y siê prace przy

odnawianiu przejœæ dla pieszych. Wykonano

oznakowanie poziome na ul. Wolnoœci i ul. Ki-

liñskiego. Nowe przejœcia wykonane s¹ z folii

termozgrzewalnej, co podnosi nie tylko ich

estetykê, ale przede wszystkim powoduj¹ osz-

czêdnoœci. Przejœcia malowane trzeba od-

œwie¿aæ przynajmniej dwa razy w roku – te

nowe maj¹ gwarancjê na trzy lata.

* Og³oszono przetarg nieograniczony na prze-

budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej

w Chojnowie. Zadanie obejmuje 2 czêœci.

Pierwsza to przebudowa sieci wodnej i kanali-

zacyjnej na ulicach: Z³otoryjska, Spacerowa,

Cicha i M³ynarska - pozwoli na wyelimino-

wanie sp³ywu œcieków do rzeki. Druga, to

przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na

ulicach: Ciemna, Rynek, Królowej Jadwigi,

Konarskiego, gdzie obecny kolektor zain-

stalowano na pocz¹tku XIX wieku.

* 1 czerwca planuje siê uruchomienie 

w Chojnowie robót publicznych.

Zatrudnienie na okres 6 miesiêcy znajdzie 12

bezrobotnych, którzy g³ównie zajmowaæ siê

bêd¹ wymian¹ nawierzchni chodników.

Pracowni-ków zatrudni Starostwo Powiatowe

w Leg-nicy, a wykonywaæ bêd¹ prace

zaplanowane przez Urz¹d Miejski w

Chojnowie.

Oko³o 15 czerwca planuje siê zatrudniæ

jeszcze 7 pracowników interwencyjnych do

prac zwi¹zanych z remontami budynków 

oraz konserwacj¹ terenów zielonych.

Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10

maja 1990 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê 

o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pra-

cownikach samorz¹dowych / Dz.U. z 1990 r.

Nr 32, poz. 191 z póŸ. zm./ Wydzia³ Gos-

podarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje,

¿e w dniach od 16.05.2005 r. do 15.06.2005

r. wy³o¿ony jest do publicznego wgl¹du po-

przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ tut.

Urzêdu:

- protokó³ zdawczo - odbiorczy z dnia

16.05.2005 r. z przejêcia przez Gminê Miejsk¹

Chojnów nieruchomoœci w granicach dzia³ki

nr 35/3 po³o¿onej w obrêbie 2 miasta Choj-

nowa przy ul. Fabrycznej, bêd¹cej w³asnoœci¹

Skarbu Pañstwa;

- protokó³ zdawczo - odbiorczy z dnia 16.05.2005

r. z przejêcia przez Gminê Miejsk¹ Chojnów

nieruchomoœci w granicach dzia³ek nr 209/31,

209/32 i 209/33, po³o¿onych w obrêbie 4

miasta Chojnowa przy ul. Drzyma³y, bêd¹cej

w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

Posiedzenie rady w najbli¿sz¹
œrodê 
25 maja o godz. 14 radni zbieraj¹ siê na XLIII

sesji, podczas której zapoznaj¹ siê m.in. z ocen¹

stanu bezpieczeñstwa publicznego i przeciw-

po¿arowego jak¹ zaprezentuj¹ przedsta-

wiciele policji i stra¿y po¿arnej. 

Radni zapoznaj¹ siê tak¿e z informacj¹ doty-

cz¹c¹ akcji letniej i przygotowañ do obcho-

dów Dni Chojnowa.

Obrady rady s¹ otwarte, zapraszamy wiêc za-

interesowanych mieszkañców.

Pos³anka zaprasza najm³odszych
28 maja (sobota) od godziny 11.00 do 17.00

chojnowskie dzieci bêd¹ jeŸdzi³y “ciuchci¹”

po ulicach Chojnowa. Wyjazd kolejki - Rynek.

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy do

wziêcia udzia³u w zabawie.

Organizatorem i sponsorem przeja¿d¿ki jest

Pani Pose³ Bronis³awa Kowalska.

Na obóz jêzykowy
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Die-

cezji Legnickiej serdecznie zaprasza dzieci 

i m³odzie¿ na obozy jêzyka angielskiego,

które odbêd¹ siê w uroczej miejscowoœci 

w Górach Sowich w Zagórzu Œl¹skim.

Mikroklimat Zagórza oraz Jezioro Bystrzyc-

kie stwarzaj¹ dobre warunki wypoczynku, 

a zamek Grodno z XII w. na Górze Chojna

pozostawia wiele niezapomnianych wra¿eñ. 

Termin obozów 13.07 - 22.07. i 22.07 

- 31.07.2005 r. Koszt obozu 699 z³.          

Ona  mi  pierwsza  pokaza³a  ksiê¿yc
I  pierwszy  œnieg  na  œwierkach,
I  pierwszy  deszcz…
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Z  okazji  Dnia  Dzia³acza
Kultury  pracownikom  placówek

kulturalnych  oraz  wszystkim
spo³ecznie  udzielaj¹cym  siê  

na  rzecz  naszej  lokalnej  kultury
wielu  sukcesów  zawodowych,

rozwoju  i  spe³nienia  zamierzeñ  
¿ycz¹

NNaasszzyymm  nnaajjmm³³ooddsszzyymm  oobbyywwaatteelloomm
zz  ookkaazzjjii  iicchh  œœwwiiêêttaa    -  DDnniiaa  DDzziieecckkaa

ssppee³³nniieenniiaa  mmaarrzzeeññ,,    ssaammyycchh  
rraaddoossnnyycchh  ddnnii,,  ssuukkcceessóóww  ww  nnaauuccee

oorraazz  rreeaalliizzaaccjjii    ppllaannóóww  zzwwii¹¹zzaannyycchh
zz  ddoorrooss³³¹¹    pprrzzyysszz³³ooœœccii¹¹  

¿¿yycczz¹¹

Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Chojnowa

Tadeusz Bobyk

Burmistrz

Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Administrator Cmentarza Komunalnego 
w Chojnowie 

prosi o zg³aszanie siê mieszkañców

Chojnowa i okolic do biura cmentarza

przy ul. Parkowej 1 celem potwierdzenia

rezerwacji i miejsc pochówku wykupionych

w latach poprzednich. 

Rezerwacja i wykup miejsca na Cmentarzu

Komunalnym w Chojnowie s¹ wa¿ne przez

20 lat od daty zap³aty. 
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Zapraszamy równie¿ nad „morze œl¹skie” –

Jezioro S³awskie, które swoj¹ ró¿norodnoœci¹

flory i fauny zadowoli najwybredniejszych

podró¿ników.

Termin obozu: 25.06. - 04.07.2005 r. Koszt

uczestnictwa: 650 z³.
W ramach obozów przewidziane s¹ gry i za-

bawy w jêzyku obcym, konwersacje oraz cie-

kawe, wype³niaj¹ce ca³y dzieñ zajêcia i æwicze-

nia, ³¹cz¹ce naukê jêzyków obcych z wypo-

czynkiem.

Bli¿sze informacje i zg³oszenia:

Biuro KSM: ul Nadbrze¿na 3, 59-220 Legnica,

tel. (076) 72 44 375, fax.(076) 72 44 107,

czynne w dniach: od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach od 12.00-16.00.

strona internetowa: 

e-mail: ksmdl@perspectiva.pl

Dni M³odzie¿y
Po raz pierwszy w Chojnowie duszpasterstwo

m³odzie¿y diecezji w Legnicy organizuje im-

prezê pod nazw¹ „Forum m³odych”. 

Dwudniowe spotkanie ma s³u¿yæ podjêciu

próby konsolidacji pracy z m³odzie¿¹, wy-

pracowaniu programu i wskazaæ nowe formy

dzia³ania w parafiach i œrodowiskach. 

II FORUM M£ODYCH

„Powo³ani, by wyp³yn¹æ na g³êbiê”

CHOJNÓW  28-29.05.2005r.

SOBOTA
9:00 Rozpoczêcie II Forum M³odych 

i poranna modlitwa Koœcio³a - Jutrznia

9:30 Wprowadzenie i praca w grupach

10:30 Podsumowanie pracy w grupach

11:30 Przygotowanie do Eucharystii

12:00 Eucharystia

15:00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego

15:15 Konferencja I – ks. Zbigniew Kucharski

16:20 Praca w grupach

17:20 Nabo¿eñstwo Krzy¿a

19:00 Koncert Tomasza Kamiñskiego

NIEDZIELA

9:00 Poranna modlitwa Koœcio³a - Jutrznia 

9:30 Konferencja II – ks. Mieczys³aw Puzewicz

10:30 Praca w grupach 

11:30 Podsumowanie

13:00 Obiad u rodzin

14:30 Przygotowanie do Eucharystii

15:00 Eucharystia

Wiêcej informacji i zg³oszenia:

Duszpasterstwo M³odzie¿y

ul. Jana Paw³a II 1

59-220 LEGNICA

tel. (076) 72-44-107

www.emaus.legnica.opoka.org.pl

Po telefonicznym dy¿urze - odpowiedzi burmistrza

Przypominamy, ¿e w ka¿dy wtorek w godz. 9.00 - 11.00 burmistrz czeka 
na Pañstwa pytania pod numerem telefonu 818-86-77 lub 818-82-85.

S³yszy siê du¿o o zad³u¿eniach miast i ich

finansowych trudnoœci. Czy nasze miasto ma

jakieœ zobowi¹zania?

W dzia³alnoœci samorz¹dowej wydaje mi siê

to oczywiste, ale zapewniam mieszkañców, ¿e

ka¿da po¿yczka jest przemyœlana i zaci¹gniê-

ta na miarê naszych mo¿liwoœci. Najwiêkszy

kredyt w wysokoœci 3.000.000 z³ miasto za-

ci¹gnê³o w 1991 roku na budowê oczyszczalni

œcieków. Sp³aciliœmy ju¿ zdecydowan¹ wiêk-

szoœæ, do roku 2006 zosta³o nam do sp³aty

660 tys. z³.

Pod koniec 2002 r. czyli na pocz¹tku obecnej

kadencji wp³aciliœmy 150 tys. z³, rok póŸniej

400 tys. z³, podobnie w roku nastêpnym i bie-

¿¹cym. W 2006 r. wp³acimy ostatni¹ ratê 

– 260 tys. z³. 

Zaci¹gnêliœmy tak¿e po¿yczkê w kwocie 600.000 z³

na przedsiêwziêcie termomodernizacyjne

Szko³y Podstawowej Nr 4. W za³o¿eniach

kwota kredytu mia³a byæ wiêksza, ale dziêki

dotacji w wysokoœci 302 tys. z³ z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-

darki Wodnej, mogliœmy j¹ obni¿yæ.

W perspektywie mamy tak¿e umorzenie czêœci

kredytu w kwocie 150 tys. z³, zagwarantowa-

nych premi¹ termomodernizacyjn¹. 

Myœlê, ¿e ka¿dy zdaje sobie sprawê jak w obec-

nych czasach funkcjonuj¹ samorz¹dy, jakimi

bud¿etami dysponuj¹ i ile zadañ siê na nie

ceduje. Bez przedsiêbiorczych zabiegów, odwa¿-

nych decyzji stalibyœmy w miejscu. Zapew-

niam, ¿e sytuacja finansowa miasta jest p³ynna

i stabilna, a efekty gospodarowania miejsk¹

kas¹ s¹ widoczne w mieœcie.

10 czerwca - Park Piastowski
17.00 -  17.45 - zesp�‡   
18.45 - zesp�‡  20.00 - koncert 

 21.30 - pokaz  (Bractwo Rycerskie)

22.00 - 

Pokaz wolty¿erki DANCE FACTORY
AUTOR NIEZNANY ANGELO 

VANGELISA POI

TA�CZ¥ CE FONTANNY

11 czerwca - Rynek
12.00 - pocz„ tek 

14.00 - podpisanie umowy partnerskiej
z Egelsbach (sala widowiskowa MDK) 16.00 - Korow�d 
historyczny 16.45 - pokaz Bractwa Rycerskiego 
17.45 - zesp�‡ 19.00 - zesp�‡ 

21.00 - zesp�‡ 
22.30 - pokaz sztucznych ogni

III Festiwalu Tkactwa i RŒkodzie‡a 
Artystycznego 

THE TWISTERS 

  THE PRINCESS RAZ DWA TRZY

12 czerwca - plac przy MDK
16.00 - koncert (wyst„ pi„  
przedszkola, szko‡y, zespo‡y muzyczne, taneczne)
19.00 - zabawa taneczna

Chojnowianie - chojnowianom 

Imprezy towarzysz¹ce
IV Dolno�l„skie Mistrzostwa w Scrabble - Gimnazjum nr 2
Og�lnopolska Wystawa Modeli Kartonowych - SP 4
Zawody wŒdkarskie o Puchar Burmistrza Chojnowa
Pasowanie na czytelnika



4 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/602

To by³o 60 lat temu

Kilka miesiêcy temu 
w naszym mieœcie roz-
poczê³a dzia³alnoœæ
nowa firma metalowa.
“METAL-CART” dzia³a
od wrzeœnia ubieg³ego
roku i dynamicznie siê
rozwija.

Zajmuj¹ siê g³ównie obróbk¹

mechaniczn¹ elementów meta-

lowych, ale nie jest to jedyne

zajêcie pracowników tej firmy.

Produkcja nastawiona jest przede

wszystkim na wózki transpor-

towe, wykonuje siê tu tak¿e

bramy i ogrodzenia.

Obecnie przedsiêbiorstwo

zatrudnia 10 osób, w przysz³oœ-

ci bêdzie ich wiêcej. Niedaw-

no bowiem w³aœciciele zaku-

pili halê produkcyjn¹ o pow.

1200m2 z myœl¹ o zwiêksze-

niu produkcji, a co za tym

idzie i zwiêkszeniu zatrud-

nienia.

- Produkujemy g³ównie na

zlecenia – mówi prezes firmy

Jerzy Uziêb³o. - Dotychcza-

sowa siedziba ogranicza nas 

i nie pozwala na rozwiniêcie

produkcji i realizacjê w³as-

nych projektów. Dodatkowe

pomieszczenia dadz¹ nam

zdecydowienie wiêcej mo¿li-

woœci, poprawi¹ te¿ warunki

pracy.

Ju¿ za kilka dni – 1 czerwca –

uruchomiona zostanie w fir-

mie malarnia proszkowa, która

obni¿y koszty produkcji i po-

prawi jej jakoœæ. Ma te¿ pe³niæ

funkcjê us³ugow¹ dla okolicz-

nych firm, które zmuszone s¹

korzystaæ z malarni odleg³ych

od Chojnowa.

Metal-Cart powsta³ na bazie

dzia³aj¹cej od siedmiu lat fir-

my „Oskar”. Pracownicy

przedsiêbiorstwa to wykwali-

fikowana kadra, ale jak twier-

dzi prezes bêdzie ich potrzeba

wiêcej.

- Poszukujemy spawaczy, to-

karzy i frezerów. Okazuje siê,

¿e na rynku pracy bardzo

trudno pozyskaæ fachowca,

zw³aszcza w naszej bran¿y, dlat-

ego usilnie poszukujemy pra-

cowników z kwalifikacjami.

Produkowany w Metal-Cart”

towar trafia do odbiorców

krajowych i zagranicznych.

Wózki transportowe z Choj-

nowa je¿d¿¹ po Europie,

m.in. w Islandii.

- Nie bez znaczenia jest to, ¿e

w³adze miasta, którym bardzo

zale¿y na tym, by na ich tere-

nie powstawa³y nowe firmy, 

a co za tym idzie kolejne miejs-

ca pracy, s¹ zawsze chêtne do

rozmów, s³u¿¹ pomoc¹ i

wspar-ciem naszej dzia³alnoœci.

– do-daje przes J. Uziêb³o. –

Atmosfe-ra w jakiej siê pracu-

je i lokal-ne stosunki, to

naprawdê bardzo wa¿ne.

Bior¹c pod uwgê fakt, ¿e fir-

ma istnieje od oœmiu miesiê-

cy, jej dzia³alnoœæ i perspek-

tywy robi¹ wra¿enie. Mamy

nadziejê, ¿e dynamika rowoju

nie spadnie i wkrótce kilku

czy kilkunastu chojnowskich

bezrobotnych znajdzie tu pracê.

eg

Rocznicê zakoñczenia II wojny

œwiatowej chojnowianie œwiêtowali

9 maja rozpoczynaj¹c uroczystoœci

od z³o¿enia ho³du tym, którzy po-

legli podczas tej, jednej z najstrasz-

niejszych wojen. 

Kombatanci miasta i gminy Choj-

nów, w³adze miasta i gminy, przed-

stawiciele zwi¹zków i stowarzyszeñ

oraz delegacje m³odzie¿y chojnow-

skich szkó³ z³o¿yli kwiaty pod obelis-

kiem oddaj¹c ho³d ¿o³nierzom po-

leg³ym w walce o niepodleg³oœæ ojczyz-

ny i pomordowanym w obozach 

i ³agrach oraz zes³anym na Sybir.

Kilkanaœcie minut póŸniej wspóln¹

modlitw¹ w trakcie mszy œwiêtej 

w koœciele pw. œw. Piotra i Paw³a

uczczono pamiêæ uczestników

dzia³añ wojennych, którzy z wojen-

nej zawieruchy nie powrócili, mod-

lono siê za zdrowie tych, którzy do

dziœ s¹ œwiadectwem tamtego okresu.

Okolicznoœciowa akademia przygo-

towana w sali domu kultury by³a

okazj¹ do wyró¿nienia kombatan-

tów, którzy otrzymali tego dnia dy-

plomy uznania z r¹k wiceprezesa

ZKRPiBWP porucznika Józefa Pa³esa.

To wyró¿nienie otrzyma³ Adam

Kiernicki, Jan Borysionek, Józef

Marciniszyn, Kazimierz Dwo-

rzyñski i Julian Kuroœ, który zos-

ta³ tak¿e, podobnie jak W³adys³aw

Rudek odznaczony Krzy¿em Zes³añ-

ca Sybiru. 

Uroczystoœci uœwietniono progra-

mem artystycznym przygotowanym

przez uczniów Gimnazjum nr 2 pod

kierunkiem Lucyny Spes i Ewy

Kantor.

Okolicznoœciowe spotkanie zakoñ-

czono w Domu Chemika, gdzie we

w³asnym gronie uczestnicy uro-

czystoœci wspominali dzieje sprzed

60 lat.

eg

60 lat temu œwiat dowiedzia³ siê o zakoñcze-
niu II wojny œwiatowej, wojny krwawej, pod-
stêpnej, wojny, w której ginê³y bezbronne ofia-
ry, która poch³onê³a miliony istnieñ ludzkich,
pokry³a Europê morzem ³ez i krwi.

Wózkiem 

po Europie
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Wyciskacz  ³ez

Tego dnia Miejski Dom Kultury wype³nia siê

„po brzegi”. Na widowni zasiadaj¹, rodzice,

babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie itp., itd., 

- wszyscy chc¹ byæ œwiadkami widowiska 

z udzia³em artystów, którzy wzruszaj¹, rozba-

wiaj¹ i ciesz¹.

Bambiniada, to przegl¹d piosenki przedszkol-

nej. Na scenie prezentuj¹ siê przedszkola 

z Chojnowa i goœcie z wielu okolicznych miast.

W tym roku odwiedzi³o nas 10 placówek: 

z Legnicy, Lubina, Gniewomierza, Jawora 

i Legnickiego Pola. Wszyscy starannie przy-

gotowani wokalnie i choreograficznie. O atrak-

cyjnoœci tej imprezy decyduj¹ nie tylko zdol-

noœci artystyczne maluchów, ale i kostiumy,

do których przyk³ada siê coraz wiêksz¹ wagê.

Opiekunowie grup (zapewne z pomoc¹ rodzi-

ców) przygotowuj¹ dzieci do wystêpów 

bardzo profesjonalnie. Wokal, podk³ady mu-

zyczne, uk³ady taneczne i w³aœnie barwne,

nietuzinkowe kostiumy, to sk³adowe muzycz-

nego spektaklu w wydaniu kilkuletnich wo-

kalistów i tancerzy.

O tej imprezie trudno jest pisaæ. Nastroje

uczestników, klimat na scenie, atmosfera

wœród publicznoœci, a przede wszystkimi spon-

tanicznoœæ i naturalnoœæ ma³ych œpiewaków,

to wra¿enia, które towarzysz¹ wszystkim

przez kilka godzin niecodziennego koncertu.

Jury, które ocenia³o przedszkola i mia³o zade-

cydowaæ o klasyfikacji z pewnoœci¹ nie mia³o

³atwego zadania. Po burzliwych obradach 

i niecierpliwym oczekiwaniu artystów i pub-

licznoœci og³oszono wyniki. O tym jak trudno

by³o sêdziom zdecydowaæ o klasyfikacji

œwiadczy liczba nagrodzonych placówek.

Najwy¿ej jury oceni³o 13.osobow¹ reprezen-

tacjê Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojno-

wie. Tu¿ za nimi kolejni chojnowianie – dzieci z

Przedszkola Miejskiego nr 1. ex aequo z grup¹ z

Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lubinie. Na

medalowej trzeciej pozycji uplasowa³y siê

kolejne dwa zespo³y - Przedszkole Miejskie

nr 4 w Lubinie oraz Œwietlica Œrodowiskowa

w Gniewomierzu. 

Przyznano tak¿e wyró¿nienia dla - Przed-

szkola z Legnickiego Pola, lubiñskich „Weso-

³ych Dzieci” z ZG MUZYK i kolejnego repre-

zentanta Lubina - Przedszkola Miejskiego nr 15.

Nagroda ufundowana przez radnego Czes³awa

Podhorodeckiego powêdrowa³a do Martynki

Suchodolskiej z Niepublicznego Przedszkola

w Jaworze. 
***

Za rok jubileuszowe, dziesi¹te, wydanie

„Bambiniady”. Przedszkola zapowiadaj¹, ¿e

ju¿ od wrzeœnia bêd¹ przygotowywaæ siê do

wystêpów. I s³usznie, bo poziom roœnie, a i pu-

blicznoœæ oczekuje kolejnych niezapomnia-

nych wra¿eñ. eg

To jedna z najsympatyczniejszych imprez w mieœcie –
wyciskacz ³ez wzruszenia i radoœci.
„Bambiniada”, która 14 maja mia³a swoj¹ dziewi¹t¹
edycjê jest nie tylko okazj¹ do debiutanckich wys-
têpów najm³odszych wokalistów, ale i mo¿liwoœci¹
obejrzenia spektaklu, który dla wielu nie bêdzie mia³
swojej powtórki.
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Impreza dla Skory
To nie zdarza siê czêsto. Czworo ucz-

niów chojnowskich szkó³ podstawo-

wych mia³o sposobnoœæ obejrzeæ spek-

takle teatralne na podstawie w³asnych

legend o Skorze napisanych w ubieg-

³ym roku na konkurs literacki.

Majka Grzeœkowiak, Jakub Stasiewicz,

Konrad Koœnik i Karol Wyskocki kilka

miesiêcy temu zostali laureatami konkursu

literackiego pn. „Legenda o Skorze” og³o-

szonego w ramach programu edukacyjno-

kulturalnego „W poszukiwaniu Ÿróde³ Skory”.

Ich opowiadania sta³y siê tematem konkurso-

wych prac plastycznych i kanw¹ scenariuszy

teatralnych spektakli.

11 maja na scenie domu kultury autorzy legend

mieli niecodzienn¹, byæ mo¿e nawet jedyn¹ 

w swoim ¿yciu, okazjê obejrzeæ kilka insceniza-

cji opartych o treœæ ich prac literackich.

- Jesteœmy dumni, zadowoleni i nieco stremo-

wani – powiedzieli gazecie m³odzi pisarze. 

– Bardzo ciekawi nas w jaki sposób legendy 

o Skorze zostan¹ pokazane. 

Spektakle prezentowali uczniowie szkó³ pod-

stawowych z gminy Pielgrzymka, Zagrodno

gminy Chojnów oraz miasta Chojnowa. Dla

wielu z nich wystêp na scenie by³ teatralnym

debiutem. Mimo to aktorskie kreacje – rycerzy,

ksi¹¿¹t, mieszczan, ch³opów czy rzeki Skory

by³y wiarygodne i naturalne. Na uwagê za-

s³ugiwa³y starannie przygotowane dekoracje,

charakteryzacja i kostiumy. Opiekunowie

stanêli na wysokoœci zadania, powoduj¹c, ¿e

efekty wizualne zdecydowanie podnios³y

wra¿enie artystyczne poszczególnych przed-

stawieñ.

8 grup teatralnych z miejscowoœci po³o¿o-

nych w dolinie Skory przez kilka godzin

opowiada³o legendy o tym „jak to ze Skor¹

bywa³o…”

Organizatorzy – Miejska Biblioteka Publiczna,

Miejski Dom Kultury i Polskie Towarzystwo

Geograficzne z Wroc³awia - nie spodziewali

siê takiego zainteresowania imprez¹ i tak

wysokiego poziomu przedstawieñ.

- Cieszy nas, ¿e po konkursie fotograficznym,

literackim, plastycznym, i wyprawach do Ÿróde³

Skory, w których w sumie wziê³o udzia³ oko³o

400 uczestników, tak¿e ten teatralny znalaz³

swoich sprzymierzeñców - wyjaœnia Jerzy

Kucharski, wspó³twórca programu „W poszu-

kiwaniu Ÿróde³ Skory”.

Z pewnoœci¹ jury, pod przewodnictwem

Stanis³awa Horodeckiego, mia³o spore trudnoœci

z przyznaniem pierwszej nagrody. Po kilku-

nastominutowych obradach og³oszono wyniki,

które by³y wypadkow¹ zsu-mowanych punk-

tów za scenografiê, kostiumy i grê aktorsk¹.

Najwiêcej punktów otrzyma³a grupa teatral-

na ze Szko³y Podstawowej Nr 4 w Chojno-

wie, tu¿ za nimi znalaz³ siê zespó³ “Na-

dzieja” ze Szko³y Podstawowej w Brocho-

cinie, a artystyczny br¹z zdoby³ zespó³ ze

Szko³y Podstawowej w Budziwojowie.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ dla m³odych aktorów

by³y nagrody, które otrzyma³y wszystkie

grupy teatralne bior¹ce udzia³ w konkursie.

Wœród sprzêtu fotograficznego, pi³ek, rakietki

do tenisa sto³owego i bagbinton, znalaz³ siê

te¿ radiomagnetofon, z którego nagrodzeni –

uczniowie z Budziwojowa cieszyli siê najbar-

dziej, taki sprzêt bowiem marzy³ im siê od

dawna. Dwa pierwsze zespo³y wyjad¹

wkrótce na wycieczkê w Góry Sowie.

Nasza redakcja te¿ do³o¿y³a siê do puli atrak-

cyjnych nagród. Nagrodê specjaln¹ w postaci

„Encyklopedii psów”  za najlepsz¹ prezenta-

cjê roli Skory otrzyma³a od „Gazety Chojnow-

skiej” jedna z najm³odszych aktorek – Joasia

Rokita z Budziwojowa. 

Konferansjerkê prowadzili wspólnie Barbara

Landzberg, Ma³gorzata Krzywda i Jerzy Kucharski

prezent¹j¹c przed ka¿dym wystêpem zespó³ 

i okolice dorzecza Skory, z których pochodzi.

Teatralnej imprezie towarzyszy³a wystawa

prac plastycznych konkursu na ilustracjê do

legendy, og³oszono te¿ oficjalne wyniki tej

rywalizacji:

I miejsce:

Paulina Barna (SP Nr 3 - Chojnów)

Micha³ Ficek (ZszP - Rokitki)

Joanna £esiuk (SP Nr 3 - Chojnów)

II miejsce:

Dominika Krische (SP Nr 3 - Chojnów)

Angelika Truty (SP Nr 3 - Chojnów)

III miejsce:

Ma³gorzata Danielak (SP - Zagrodno)

Aleksander Ostropolski (SP Nr 3 - Chojnów)

Wyró¿nienia:

Katarzyna Karpiak (SP Nr 3 - Chojnów)

Marta Zykowska (SP Nr 3 - Chojnów)



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/602 7

Nieprzyjemne zdarzenie na terenie stawu chojnowskiego

mia³ pewien nasz czytelnik - jak by nie by³o, „na³ogowy”

wêdkarz. Oko³o dwa tygodnie temu uda³ siê ze swoim

sprzêtem nad staw, aby posiedzieæ nad wod¹ i powêd-

kowaæ. Wygl¹da³o, ¿e bêdzie to przyjemnoœæ. Ale tylko do

momentu, gdy poczu³, ¿e coœ pokaŸnego zaczepi³o siê 

o haczyk. W pierwszym momencie pomyœla³ (i mia³ ku

temu powody), ¿e to du¿a ryba, wczeœniej bowiem

parokrotnie zdarzy³o mu siê trafiæ na doœæ spore okazy

karpia czy szczupaka. Duchowo ju¿ przygotowa³ siê na

spor¹ sztukê. Po kilku szarpniêciach, gdy poczu³, ¿e 

o bezpoœrednim wyci¹gniêciu z wody nie by³o mowy,

“posterowa³ sztukê” ku brzegowi. Okaza³o siê jednak, ¿e

nie by³a to ryba. By³ to zawi¹zany worek. Po wyci¹gniêciu

go na brzeg i rozciêciu, przed oczami wêdkarza ukaza³ siê

makabryczny widok; w œrodku, w worku wype³nionym

ziemniakami le¿a³ œredniej wielkoœci pies. Trudno by³o siê

w tym grzebaæ. Sam fetor z rozk³adaj¹cego siê szczeniaka

wskazywa³, ¿e musia³ on le¿eæ w wodzie co najmniej od

tygodnia. Cia³o psa napêcznia³o od wody, wydawa³ siê byæ

znacznie wiêkszy, ni¿ w rzeczywistoœci...

Wêdkarz  ukry³ worek w przybrze¿nych trzcinach. Co siê

potem sta³o - tego ju¿ nie wiemy, bowiem nastêpnego dnia

ju¿ go tam nie by³o. 

Staw chojnowski jest jednym z miejsc, gdzie zatrzymuj¹

siê nie tylko wêdkarze. Jest to jeden z milszych zak¹tków

naszego miasta, gdzie wielu rodziców udaje siê na nie-

dzielne spacery w towarzystwie swoich pociech.

Równoczeœnie dla wielu, niezbyt odpowiedzialnych

mieszkañców grodu nad Skor¹ sta³ siê on czymœ w rodzaju

wysypiska œmieci (i, jak widaæ, nie tylko œmieci). 

Pies w worku z ziemniakami, to coœ wiêcej - to zwyrod-

nialstwo...

KAD£UBEK

Chojnowski makabryczny 

felietonik

ZAŒMIECANIE 

CZY OKRUCIEÑSTWO? Ju¿ po raz trzeci dojdzie do konfrontacji z ortografi¹ naszego

piêknego jêzyka polskiego. Kiedy to siê stanie? Dok³adnie 9 czerwca

w Domu Chemika spotkaj¹ siê uczestnicy III Chojnowskiego Dyktanda.

O godz. 10 dyktando bêd¹ pisaæ uczniowie szkó³ podstawowych.

Natomiast po

po³udniu, o godz.

16, spotkaj¹ siê

gimnazja-liœci, licea-

liœci i do-roœli, którzy

bêd¹ walczyæ o tytu³

„Mistrza Ortografii

Ziemi Chojnow-

skiej”. Tegoroczn¹

g³ówn¹ nagrod¹ jest

rower, którego fun-

datorem jest choj-

nowska firma PCG.

Teksty dyktand zo-

stan¹ przygotowa-

ne przez nauczycielki jêzyka polskiego chojnowskich szkó³. Nie jest

tajemnic¹, ¿e treœæ ich bêdzie zwi¹zana z koñcz¹cym siê programem

edukacyjnym SKORA.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Chojnowie, w redakcji Gazety Chojnowskiej i u organizatora

imprezy Jerzego Kucharskiego. 

Zmieni³o siê logo dyktanda, gdy¿ replika najstarszej miejskiej pieczêci

sta³a siê ma³o rozpoznawalnym znakiem. Pozosta³a natomiast wielka

pieczêæ dyktanda. Bêdzie to ju¿ trzecia, która tym razem bêdzie mia³a

œrednicê 7 centymetrów. Gazeta Chojnowska jako pierwsza prezentuje

nowy znak III Chojnowskiego Dyktanda przygotowany przez firmê

Redin i UNIFOT Andrzeja Bobika.

Jak przygotowaæ siê do dyktanda? Zg³osiæ swój udzia³ i napisaæ tekst,

który ju¿ tradycyjnie odczyta Stanis³aw Horodecki. Chcia³bym przy-

pomnieæ, ¿e wszystkie prace s¹ kodowane, a organizatorzy og³aszaj¹

tylko pierwsz¹ dziesi¹tkê najlepszych. Przyjête jest, ¿e nie podawana

jest liczba pope³nionych przez nich b³êdów. Jedynym przypadkiem

podania wyników jest bezb³êdnie napisanie tekstu dyktanda.

Kto mo¿e przyst¹piæ do pisania Chojnowskiego Dyktanda? Prawie

ka¿dy. Jest tylko jeden wyj¹tek. W dyktandzie nie mog¹ braæ udzia³u

nauczyciele jêzyka polskiego, dziennikarze oraz studenci filologii pol-

skiej i dziennikarstwa.

Serdecznie zapraszam.

Jerzy  Kucharski

Chojnowski Hyde Park

Dyktantor  I I I
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Ma 35 lat, od kilkunastu jego ¿ycie przypomina

wielk¹ przygodê, któr¹ dzieli siê literacko,

reportersko i w ka¿dy inny dostêpny sposób.

12 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie

odby³o siê spotkanie z Krzysztofem Petkiem, autorem

cyklu powieœci sensacyjno-przygodowych dla m³odzie-

¿y, dziennikarzem, reporta¿yst¹, organizatorem wypraw

i szkó³ przetrwania.

Jego serie “Porachunki z przygod¹”, “GRA”, a ostatnio

“Operacja HYDRA” ciesz¹ siê ogromnym powodze-

niem wœród m³odzie¿y.

Frekwencja na autorskim spotkaniu nie by³a imponu-

j¹ca, ci jednak, którzy siê na nie wybrali, dziêki ¿ywio-

³owym opowieœciom Petka, po³knêli przygodowego

bakcyla.

- Pan Krzysztof uœwiadomi³ nam jak jesteœmy bezradnymi

istotami – mówi¹ uczniowie. – Pozostawieni np. w g³êbi

lasu, zdani tylko na siebie i naturê, nawet doroœli nie

umieliby przetrwaæ i zadbaæ o po¿ywienie czy nocleg.

Tymczasem wszystko jest w zasiêgu rêki, trzeba tylko

znaæ pewne tajniki. Kilka z nich poznaliœmy, obejrze-

liœmy tak¿e sprzêt, który towarzyszy panu Krzysztofowi

podczas jego wypraw w najodleglejsze zak¹tki naszego

kraju i Europy. To taki nasz polski Mcgaywer, który

radzi sobie w najbardziej ekstremalnych warunkach. 

Takich ciekawostek by³o wiêcej. O nich tak¿e wyczytaæ

mo¿na w licznych publikacjach autorstwa Krzysztofa

Petki. Trudno siê dziwiæ doœwiadczeniu skoro zaliczy³

28 obozów harcerskich, ponad 300 wypraw, biwaków 

i rajdów. W terenie spêdzi³ ³¹cznie 3 lata, o ka¿dej porze

roku. 

Wci¹¿ pisze kolejne ksi¹¿ki, podró¿uje po Polsce

zapraszany na spotkania autorskie, przygotowuje tak¿e

scenariusz do filmu na podstawie jednej z ksi¹¿ek.

Wszystkim, którym nie uda³o siê uczestniczyæ w spotka-

niu polecamy ksi¹¿ki Krzysztofa Petka dostêpne 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

opr. eg

Mamê kocha siê za to, ¿e jest
mam¹. W tym s³owie mieœci
siê ca³e dobro œwiata - mi³oœæ,
troska, ciep³o, tolerancja i od-
danie. Ta wiedza jest nam zna-
na od najm³odszych lat, dlate-
go warto pamiêtaæ, ¿e Dzieñ
Matki trwa przez okr¹g³y rok, 
a oznaki naszej wdziêcznoœci
nale¿¹ siê Mamie ka¿dego dnia.

Rados³aw Mrózek kl. III
Ja i mój brat w tym roku szykujemy
kwiaty i bombonierkê. Jak zbli¿a siê

Dzieñ Matki, to ju¿ z bratem odliczamy.
Moja mama marzy ¿ebym by³ grzecz-
ny. Postaram siê taki byæ. Mama jest
dla mnie wa¿na, bo siê o mnie trosz-
czy i jest moj¹ mam¹. 

Marcyna Roztoczyñska kl. III
Dla swojej mamy przygotujê œnia-
danie, zrobiê laurkê i bêdê grzeczna
przez ca³y dzieñ. Moja mam bardzo
chcia³aby pojechaæ do Pary¿a, mieæ

piêkn¹ sukniê i kosmetyki Chanel. Te
marzenia postaram siê kiedyœ spe³niæ,
razem bêdziemy spacerowaæ po Pary¿u
i paryskich sklepach.

B³a¿ej Wojtala kl. II
Dla swojej mamy szykujê czekoladki
i perfumy. Bêdê w tym dniu grzeczny 
i bêdê mamie pomaga³. Moja mama
troszczy siê o mnie najbardziej kiedy

jestem chory. Chcia³aby pojechaæ na
bezludn¹ wyspê i wybraæ siê w rejs do-
oko³a œwiata. Te marzenia spe³niê jak
dorosnê i bêdê odpowiednio dobrze
zarabia³.

Jakub Stasiewicz kl. VI
W moim domu wszyscy pamiêtaj¹ 
o Dniu Matki. Chcia³bym kupiæ mamie
kartkê okolicznoœciow¹ i nowy kube-
czek do jej kolekcji. Mama jest czasa-

mi zatroskana moimi problemami, ale
jest osob¹, z któr¹ ³atwo nawi¹zujê
kontakt. Jest najwa¿niejsza w moim
¿yciu. Marzy, ¿ebym dobrze siê uczy³
i mia³ zapewnion¹ przysz³oœæ – da siê
zrobiæ.

Marta Filipowicz kl. I 
Czasami tato przypomina mi o Dniu
Mamy, ale ja te¿ sama o nim pamiê-
tam. Dla mamy w tym roku stawiam
ma³y domek z papieru. Moja mama
marzy o du¿ym ogrodzie lub dzia³ce.

Jak bêdê du¿a to jej taki kupiê. Bêd¹
razem z tatusiem przyjmowaæ tam
mnie i swoje wnuki.

Jagoda Tobiasz kl. I 
W szkole zrobiê dla mamy laurkê. Po-
stanowi³am, ¿e kupiê jej ³adn¹ ró¿ê 
i bombonierkê. W przysz³oœci chcia³abym
kupiæ mamie mieszkanko i mebelki,
chocia¿ czasami na mnie krzyczy, ale

tylko wtedy kiedy rozrabiamy razem
z bratem – no i chyba ma wtedy racjê.

Magdalena Ksi¹¿ek

Spotkanie 

z Krzyœkiem Mcgaywerem
SSppee³³nniimmyy  mmaarrzzeenniiaa  MMaammyy
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14 – 16 kwietnia pracownicy oœwiaty miasta i gminy Chojnów,

zrzeszeni w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, w ramach obchodów

100 – lecia Zwi¹zku, wziêli udzia³ w wycieczce na trasie Chojnów-

Warszawa-Nieborów-¯elazowa Wola-Pilaszków. 

W godzinach porannych 15 kwietnia odwiedzili siedzibê Zwi¹zku

przy ulicy J. Smulikowskiego i spotkali siê z cz³onkami zarz¹du. By³

czas na omówienie aktualnych bol¹czek nauczycieli, analizê wa¿nych

aktów prawnych. Odpowiedzi na pytania o sposoby interpretacji po-

szczególnych paragrafów Karty Nauczyciela pomog³y rozwik³aæ trud-

noœci, na które natykaj¹ siê nauczyciele podczas swojej pracy. Oko³o

godziny 13.00 zwi¹zkowcy, dziêki uprzejmoœci i wsparciu Pos³anki

na Sejm – p. Bronis³awy Kowalskiej – zwiedzili Sejm Rzeczpospoli-

tej Polskiej, wys³uchali przemówieñ m.in. Jerzego Szmajdziñskiego,

Marka Pola oraz Andrzeja Leppera. Nauczyciele przemierzyli d³ugie

korytarze sejmowe, kuluary, obejrzeli siedziby ró¿nych klubów parla-

mentarnych. W godzinach popo³udniowych zwiedzili Zamek Królewski.

Piêkny poranek 16 kwietnia zachêca³ do ogl¹dania okolic stolicy.

Zwi¹zkowcy podziwiali pa³ac Radziwi³³ów w Nieborowie – wspania³¹

rezydencjê magnack¹ z piêknie zachowanymi wnêtrzami, otoczon¹

jednym z najpiêkniejszych romantycznych ogrodów w Europie, 

zwanych Arkadi¹. Potem udali siê do ¯elazowej Woli i przy wtórze

ptaków, na tle rodz¹cej siê na nowo do ¿ycia, wiosennej przyrody wy-

s³uchali kilku mazurków genialnego, polskiego kompozytora. We

wnêtrzach bia³ego dworku zamieszka³ego niegdyœ przez Fryderyka

Chopina i jego rodziców obejrzeli przedmioty osobiste kompozytora,

dokumenty, rêkopisy muzyczne i dzie³a sztuki poœwiêcone artyœcie 

i osobom z najbli¿szego krêgu.

Punktem kulminacyjnym ca³ej wyprawy sta³a siê wizyta zwi¹zkow-

ców w ma³ej, wiejskiej szkó³ce w Pilaszkowie, niedaleko £owicza,

gdzie 1 paŸdziernika 1905 roku odby³ siê tajny zjazd delegatów na-

uczycieli z ca³ego Królestwa Polskiego, który da³ pocz¹tek przysz³e-

mu Zwi¹zkowi Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy wycieczki za-

poznali siê z dokumentami, eksponatami zwi¹zanymi z histori¹ Zwi¹z-ku,

od zarania jego dziejów, poprzez Tajn¹ Organizacjê Nauczyciel-sk¹,

a¿ po czasy wspó³czesne. 

„Wszystko co dobre, szybko siê koñczy…”. W póŸnych godzinach

wieczornych 16 kwietnia zwi¹zkowcy pe³ni wra¿eñ i emocji wrócili

do Chojnowa. 

Lucyna Spes

uczestniczka wycieczki

ZNP W TERENIEZNP W TERENIE

Ostatnio coraz czêœciej spotykamy siê z agresyw-

nym zachowaniem dzieci w domu, w szkole,

na podwórku.

Wielu rodziców nie mo¿e poradziæ sobie z za-

chowaniem swoich pociech. Czuj¹ siê bezradni.

Próbuj¹ je karaæ, ganiæ i wskazywaæ w³aœ-

ciw¹ drogê. Czêsto jednak nie ³¹cz¹ sytuacji 

w domu i swojego postêpowania z zachowa-

niem dziecka. Je¿eli naganne zachowanie

nast¹pi³o w szkole lub na podwórku, to przy-

czyny szukaj¹ tylko tam. Nie zdaj¹ sobie

sprawy, ¿e niekorzystna sytuacja domowa mo¿e

wp³yn¹æ na dziecko, które swoj¹ reakcjê prze-

niesie do innego miejsca (np. nagromadzon¹

z³oœæ mo¿e wy³adowaæ na koledze z ³awki lub

rzuciæ kamieniem w okno s¹siadki).

Problemy wystêpuj¹ wtedy, kiedy rodzice nie

maj¹ czasu dla dziecka, nie okazuj¹ mu zainte-

resowania i mi³oœci, chocia¿ bardzo go kocha-

j¹. K³opoty wystêpuj¹ równie¿ wtedy, gdy

doroœli nie radz¹ sobie ze swymi sprawami ma³-

¿eñskimi i zawodowymi. Dzieci s¹ spostrze-

gawcze i widz¹ zatroskane twarze rodziców,

wyczuwaj¹ ich niepokój. Rodzice natomiast

nie zauwa¿aj¹ wtedy dziecka, a ono czuje siê

odtr¹cone, traci poczucie bezpieczeñstwa.

Nagromadzony ¿al wy³adowuje agresj¹. 

Niedobrze jest równie¿, gdy rodzice narzu-

caj¹ przesadn¹ dyscyplinê lub wrêcz odwrot-

nie, rozpieszczaj¹ swoje pociechy.

W pierwszym przypadku dziecko rozpiera

poza domem ogromna si³a. Potrzebuje ruchu,

roz³adowania swoich emocji, gdy¿ pod opiek¹

rodziców jest to niemo¿liwe lub realizowane

w niewielkim stopniu. Trudno mu wtedy

przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa w szkole.

W drugim przypadku dziecko czuje siê uprzy-

wilejowane i stawia ró¿norodne wymagania.

Z³oœci siê, jeœli jego zachcianki nie s¹ spe³nia-

ne, a ono nie jest w centrum zainteresowania. 

Do zachowañ agresywnych przyczyniaj¹ siê

równie¿ niepowodzenia w szkole. W osi¹g-

niêciu pozytywnych wyników uczniowi po-

winni pomagaæ rodzice, a nie zawsze tak jest.

Du¿o zale¿y przecie¿ od ich wspó³pracy 

z nauczycielem i poradni¹ psychologiczno -

pedagogiczn¹. Wa¿ne jest, ¿eby potrafili do-

ceniæ wysi³ek dziecka i znali jego mo¿liwoœci,

gdy¿ czêsto stawiaj¹ mu zbyt wygórowane

wymagania. 

Oczywiœcie, nie zawsze i nie tylko dom i po-

stawa rodziców mo¿e przyczyniæ siê do zacho-

wañ agresywnych. S¹ ró¿ne sytuacje i powody.

Warto natomiast, ¿eby rodzice zastanowili siê

nad przyczynami zachowañ dziecka. Czêsto

szukaj¹ ich poza sob¹, daleko, a okazuje siê, ¿e

problem tkwi w ich postawie i najbli¿szym

otoczeniu.

Mo¿e wystarczy coœ zmieniæ w ¿yciu. Okazaæ

wiêcej zainteresowania dziecku, zadbaæ o jego

poczucie bezpieczeñstwa, stawiaæ mu rozs¹dne

wymagania.

Regina Sikora, Maria Bussler

“Agresja”
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Od stycznia dzia³a prê¿nie 

w Chojnowie sekcja wolty¿erki.

Po wieloletniej nieobecnoœci na

arenach zawodniczych, choj-

nowska ekipa mo¿e pochwaliæ

siê pierwszymi sukcesami. 

Wolty¿erka w Chojnowie

dzia³a dopiero od stycznia, a ju¿

na Ogólnopolskich Oficjalnych

Zawodach w Wolty¿erce „DÊBE

2005”, które odby³y siê w dniach

23-24.04 niedaleko Poznania,

nasze zawodniczki w konku-

rencji indywidualnej w kat D

zdoby³y trzy pierwsze miejsca.

Z³oto zdoby³a Magdalena

Gwo¿dziewska, srebro Anna

Wdowiak i br¹z Marta

Malujdy. 

Ponadto w konkurencji indywi-

dualnej kat E z powodzeniem

zadebiutowali równie¿: Kata-

rzyna Szymañska, Aneta

Pud³o, Aleksandra Pud³o

i rodzynek Kacper Ko³odziejczyk. 

Wyjazd na zawody do Dêbe by³

mo¿liwy dziêki hojnoœci spon-

sorów naszej sekcji Pañstwu

Wiolecie i Ryszardowi Szy-

mañskim, a tak¿e Pañstwowe-

mu Stadu Ogierów Ksi¹¿, pod

którego patronatem powsta³

nasz klub. 

Kolejnym sukcesem okaza³ siê

wyjazd na Miêdzynarodowe

Zawody w Wolty¿erce TETCICE

2005 (Czechy), gdzie nasza za-

wodniczka Magdalena Gwo¿-

dziewska wraz z zawodnikami

z innych polskich klubów god-

nie reprezentowali Polskê.

Wszystkich zainteresowanych

wolty¿erk¹ zapraszamy na zajê-

cia, które odbywaj¹ siê we wtorki

w sali gimnastycznej Szko³y

Podstawowej nr 4 o godz 17.00. 

Korzystaj¹c z okazji sekcja wol-

ty¿erki pragnie podziêkowaæ

dyrektorowi SP 4 za udostêp-

nienie sali gimnastycznej.

Odniesione sukcesy pozwalaj¹

nam z nadziej¹ patrzeæ na

przysz³oœæ chojnowskiej wolty-

¿erki. Klub nasz liczy na przy-

chylne spojrzenie ze strony

miasta i gminy a tak¿e sponso-

rów, bez których sport w Polsce

nie móg³by odnosiæ sukcesów.

Trener wolty¿erki
Halina Kopciñska

Trzymamy kciuki za chojnowianki, Aniê Szklarz i Monikê Mi³uch,

które maj¹ szansê dostaæ siê do reprezentacji Polski w karate Shotokan.

Kilka dni temu nasze dziewczyny wywalczy³y doskona³e trzecie miejsce

na Mistrzostwach Polski w kata dru¿ynowym (uk³adzie formalnym)

karate tradycyjnego. Razem z klubow¹ kole¿ank¹ Anet¹ Zatwarnick¹ z

Zielonej Góry zaprezentowa³y uk³ad dru¿ynowy. 

Zawodniczki spróbowa³y swych si³ tak¿e w konkurencjach indywidual-

nych (kata, kumite - walka, fukugo - po³¹czenie kata i kumite). Zajê³y 

w nich pi¹te i szóste miejsce. 

Dziewczêta doskonal¹ swoje umiejêtnoœci pod bacznym okiem Miros³awa

Kuciarskiego, sêdziego miêdzynarodowego, w zielonogórskim klubie

Nidan. Teraz przygotowuj¹ siê do maj¹cych odbyæ siê za pó³ roku elimi-

nacji do reprezentacji kraju. I choæ, jak twierdzi Monika Mi³uch

–”bêdziemy walczy³y o miejsca w kadrze, ale bêdzie trudno” -wierzymy,

¿e marzenie “walecznych” chojnowianek siê spe³ni.
opr. M.K.

Wolty¿erka z sukcesami

18 marca dzieci ze œwietlicy SP Nr 4 w Chojnowie wystawi³y przed-

stawienie pt. “Eko - Kapturek”. Pomys³odawczyni¹ inscenizacji by³a

pani Bo¿ena Szarek, która z powodzeniem, od dwóch lat realizuje pro-

gram edukacji ekologicznej - “B¹dŸ zielony zawsze i wszêdzie”.

Dzieci przygotowa³y dla swoich kolegów z klas I now¹ adaptacjê 

bajki o “Czerwonym Kapturku”. W wersji ekologicznej g³ówna boha-

terka nazywa³a siê Eko - Kapturek i chce sprz¹taæ œwiat, a wilk nie

zjada babci, bo jest chora z powodu zanieczyszczeñ œrodowiska.

Po przedstawieniu dzieci uk³ada³y proekologiczne has³a, które zapisy-

wano na liœciach drzewka o nazwie “Zostañ Ekoprzyjacielem Ziemi”.

Nastêpnie maluchy wys³ucha³y pogadanki przygotowanej przez pana

Jerzego Kucharskiego, na temat degradacji przyrody. Dzieci ogl¹da³y

zdjêcia okolic Chojnowa. By³y wœród nich widoki rzeki Skory (czystej

i zanieczyszczonej), obumar³ego lasu, zachodu s³oñca, itp. Pierwszaki

mog³y siê przekonaæ jakie spustoszenia w œrodowisku czyni cz³owiek.

Dowiedzia³y siê równie¿ jak same mog¹ pomagaæ ratowaæ przyrodê.   

Magdalena Ksi¹¿ek

“Eko - Kapturek”

Walcz¹ o reprezentacjê

Kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalnoœci
jazda konna organizowany 

przez Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie 
na bazie Stadniny Koni w Jaroszówce

Termin: 1 czerwca - 15 lipca 2005 r.
Egzamin kwalifikacyjny z jazdy konnej - 24 maja o godzinie
16.00 w SK Jaroszówka. Warunkiem udzia³u jest: ukoñczenie
szko³y œredniej, zdanie egzaminu z jazdy konnej.
Op³ata za kurs wynosi 1800 z³.
Zg³oszenia prosimy kierowaæ do pani Anny Augustyñskiej tel.
602 260 951, (076) 81 88 548 e-poczta: annaaugustynska@poczta.pl
gdzie równie¿ mo¿na uzyskaæ wiêcej informacji.

I znowu nagrody
Mamy kolejne doniesienia o sukce-

sach naszych tañcz¹cych zespo³ów. 

Rewelacyjnie spisa³y siê chojnow-

skie grupy podczas III Otwartego

Przegl¹du Tañca Disco w Leœnej,

gdzie Brooklyn z Gimnazjum nr 2

w dwóch kategoriach wiekowych

zdoby³ pierwsze miejsce, a w jed-

nej z nich br¹z zdoby³y dziewczyny

(i ch³opcy) z Karambola z Miejs-

kiego Domu Kultury.

Medale przywioz³y te¿ wystawione

przez zespo³y duety. Na drugich

miejscach znalaz³y siê Alina Walczuk

i Edyta Sidoruk w kategorii powy¿ej

15 lat, Ewelina Olewicz i Gabriela

Zenka w kategorii 12-15 lat oraz

Anna Sobañska i Angelika Truty

w grupie do lat 11.

Wkrótce potem na Otwartym Turnieju

Tañca w Jaworze Brooklyn zaj¹³

kolejne medalowe miejsce – drug¹

lokatê. W kategorii duety trzeci¹

nagrod¹ wyró¿niono w tym turnieju

Aniê D¹browsk¹ i Ewelinê Kuæko.

Gratulujemy i czekamy 

na jeszcze…
eg
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£atwowiernoœæ dzieci bywa

czêsto przyczyn¹ wielu k³opo-

tów. Mog¹ one bowiem u³atwiæ

przestêpcom dokonanie w³ama-

nia, kradzie¿y, b¹dŸ co gorsza,

mog¹ same staæ siê ofiarami

przestêpstw takich jak rozboje,

gwa³ty, czyny lubie¿ne. Dlatego

te¿ nale¿y nauczyæ dziecko

znaczenia s³owa OBCY, a tak¿e

nauczyæ wskazywaæ BLISKICH

i OBCYCH. 

Dziecko powinno wiedzieæ, ¿e:

- nie powinno przyjmowaæ

s³odyczy, napojów oraz innych

rzeczy od osób obcych,

- nie mo¿e mówiæ obcym, gdzie

mieszka,

- pod ¿adnym pozorem nie

powinno iœæ z osob¹ nieznajom¹

- nie nale¿y zatrzymywaæ siê

przy osobie obcej, jeœli w po-

bli¿u nie ma ludzi 

- je¿eli obcy bêdzie próbowa³ je

zatrzymaæ powinno biec w kie-

runku, gdzie s¹ ludzie (do sklepu,

na pocztê, itp.) i jeœli trzeba, krzy-

czeæ o pomoc. 

Bardzo wa¿ne jest tak¿e przygo-

towanie dziecka do przebywania

w domu w czasie nieobecnoœci

rodziców. Nale¿y zadbaæ, aby

dziecko zawsze zamyka³o za

sob¹ drzwi na klucz. Nie powin-

niœmy robiæ tego za nie, ale kon-

trolowaæ to, przypominaæ, a¿

stanie siê nawykiem.

Nauczmy dziecko, ¿e:

- nie mo¿e informowaæ o tym, ¿e

jest samo w domu, ani te¿ gdzie

s¹ i kiedy wracaj¹ rodzice,

- zawsze gdy us³yszy dzwonek

do drzwi, musi sprawdziæ przez

wizjer, kto za nimi stoi.

- nie powinno otwieraæ drzwi oso-

bom nieznanym, nawet gdy bêd¹

podawaæ siê za urzêdnika, hy-

draulika, czy znajomego rodziców,

- nie nale¿y otwieraæ drzwi do-

mofonem, gdy osoba zg³aszaj¹ca

siê jest obca, 

- zawsze, gdy zostanie samo 

w domu, musi zamykaæ drzwi

wejœciowe na klucz.

Doroœli tak¿e powinni  przestrze-

gaæ pewnych zasad:

- nie pozostawiaæ w domu ma-

³ych dzieci bez opieki.

A gdy dziecko pozostaje samo 

w domu nale¿y:

- zostawiæ mu spis najwa¿niej-

szych telefonów (do pracy rodzi-

ców, do dziadków, na policjê, do

zaprzyjaŸnionych s¹siadów),

- czêsto telefonowaæ o ró¿nych

porach, aby dziecko nie czu³o

siê samotne,

- poproœ s¹siadów, aby podczas

nieobecnoœci rodziców zagl¹dali

do dziecka, zwracali uwagê na

obcych, krêc¹cych siê w pobli¿u

mieszkania.

POLICJA RADZI

Obcy – niebezpiecznyTo jest napad!

Twarze zas³oniête ko-
miniarkami, w rêkach
atrapa pistoletu i sie-
kiera – tak uzbrojeni
dwaj mieszkañcy okolic
Chojnowa napadli na
stacjê paliw w Dobro-
szowie.

4 maja, tu¿ przed

godzin¹ 2 w no-

cy, dwóch za-

m a s k o w a -

nych mê¿-

czyzn zbli¿a³o

siê do stacji paliw. Ich

zamiary nie budzi³y

w¹tpliwoœci. Weszli

do sklepu mówi¹c –

to jest napad! Prze-

ra¿onym pracownikom

stacji uda³o siê uciec.

£upem przestêpców

pad³a kasa fiskalna z

zawartoœci¹ oko³o 2 tys. z³., tele-

fony komórkowe i inne przed-

mioty o ³acznej wartoœci 5.500

z³.

Ju¿ nastêpnego dnia chojnowscy

policjanci namierzyli sprawców

napadu. 

6 maja zatrzymano pierwszego 

z nich – 16-latka, którego za-

trzymano w miejscu zamieszka-

nia. Jego kolega, znacznie od

niego starszy 24-latek, ukrywa³

siê w Legnicy. Odnalezienie go

zajê³o naszym policjantom kilka

dni, ale ju¿ 10 maja do³¹czy³ do

przyjaciela.

Nieletniego osadzono w Policyj-

nej Izbie Dziecka KMP w Leg-

nicy. Na wniosek Komisariatu

Policji w Chojnowie S¹d Rejo-

nowy w Z³otoryi zastosowa³

œrodek zapobiegawczy w po-

staci umieszczenia nieletniego w

schronisku dla nieletnich na

okres 3 miesiêcy

Wobec 24-latka s¹d zastosowa³

œrodek zapobiegawczy w posta-

ci tymczasowego aresztowania.

Czêœæ skradzionego ³upu uda³o

siê odzyskaæ.

***

Piromani zatrzymani

Funkcjonariusze KP Chojnów

ustalili i zatrzymali grupê nielet-

nich sprawców szeregu pod-

paleñ stodó³, pomieszczeñ

gospodarczych oraz stert s³omy

na terenie naszej gminy w okre-

sie kilku miesiêcy. 

***

O dwóch takich 

co ukradli…

11 maja 2005r. funkcjonariusze

KP Chojnów ustalili i zatrzymali

dwóch sprawców kradzie¿y 

z w³amaniem do sklepu spo¿yw-

czego w Budziwojowie, które

mia³o miejsce w marcu br. na

wniosek KP Chojnów S¹d Rejo-

nowy w Z³otoryi zastosowa³ œro-

dek zapobiegawczy w postaci

tymczasowego aresztowania.

Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp

Kochanej Mamusi Helenie Byczkows-
kiej z okazji Dnia Matki oraz imienin
wszystkiego naj... najlepszego, du¿o
zdrowia, szczêœcia, stu lat ¿ycia i spe³-
nienia marzeñ ¿ycz¹ kochaj¹cy m¹¿,
ojciec, dzieci i wnuki.

Kochanemu jubilatowi S³awomirowi
Czarneckiemu z okazji 25 rocznicy
urodzin samych sukcesów w ¿yciu prywat-

nym i zawodowym ¿ycz¹: kochaj¹ca ¿ona,
mama i teœciowa, Sylwia z Danielem,
ciocie i wujkowie, dziadkowie, kuzynostwo 
i pradziadek.

Szczêœcia, uœmiechu, du¿o radoœci,
spe³nienia wszystkich najskrytszych
marzeñ, samych przyjemnych w Twym
¿yciu zdarzeñ z okazji Dnia Matki ¿yczy
kochanej Mamusi Janinie Ksi¹¿ek córka
Magdalena.

Za Twe czu³e serce, za m¹dre nakazy 
w dniu Twojego Œwiêta dziêkujemy 
- sto razy! Kochaj¹cej Mamie Jeanette
Sarczyñskiej - Ania, Krystian, Adrian 
i Sara.

Serdeczne podziêkowania Pañstwu Wiolecie
i Ryszardowi Szymañskim za sponsoring
zawodów wêdkarskich o tytu³ Mistrza
Spiningu sk³ada Zarz¹d Ko³a PZW Dolzamet.

Kronika  towarzyska

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaa
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - ul. Œciegiennego 4, tel. 818-83-46;

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93
MAJ MIESI•CEM BEZ KAR

Wszyscy czytelnicy przetrzymuj¹cy ksi¹¿ki

maj¹ wyj¹tkow¹ okazjê oddaæ je i nie

zap³aciæ kary. 

Jest tylko jeden warunek: musz¹ je zwróciæ

do biblioteki w maju 2005 r.

NASZE NOWOŒCI

Dzia³ dla Doros³ych – w czytelni:
Zbigniew Jakubiec, Przemys³aw Szymoñski

- „Bociany i boæki”

Warto bli¿ej zapoznaæ siê z ¿yciem bocia-

nów. Autor przedstawia populacjê bocianów

w Europie i w Polsce, bocianie problemy,

wêdrówkê tych ptaków. Ksi¹¿ka jest bogato

ilustrowana.

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
– Siegi Kaufmann – „Bajkowe ozdoby”

– Monika Neubacher-Fesser -”Zwierzaczki”

–Gabriele Reher -”Kolorowe girlandy”

(Seria „Jak i z czego”)

Seria ksi¹¿ek z pomys³ami wspólnej pracy 

z dzieæmi. 

Ka¿da ksi¹¿ka zawiera opis sposobu wyko-

nania, informacje o potrzebnych przyborach 

i materia³ach oraz szablony. 

Anita Ganeri – „Ciekawe dlaczego morze

jest s³one i inne pytania na temat oceanu”

W tej interesuj¹cej i pe³nej kolorowych ilus-

tracji ksi¹¿ce m³ody czytelnik znajdzie wiele

ciekawostek na temat ¿ycia w morzach i oceanach.

MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, 

tel. 818-86-21

27 i 28 maja

- godz.18.00

MARZYCIEL

re¿.Marc Forster

muzyka: Jan A.P.Kaczmarek 

wyk.: Johnny Depp, Kate

Winslet, Julie Christie, Dustin

Hoffman.

110 minut 

Szkocki dramaturg James

Matthew Barrie (Johnny

Depp) poznaje wdowê Sylviê

L.Davies (Kate Winslet) 

z czwórk¹ dorastajacych

synów, którzy zainspiruj¹

go do napisania “Piotrusia

Pana”- historii ch³opca,

który nie chce dorosn¹æ.

***

3 i 4 czerwca

-godz.18.00

AVIATOR

re¿.Martin Scorsese

wyk.: Leonardo diCaprio,Catre

Blanchett,Kate Beckinsale,

Alan Alda, Alec Baldwin, Jude

Law

170 minut

Z rozmachem zrealizowana

biografia Howarda Hughesa

- milionera, pilota, produ-

centa filmowego, konstruk-

tora samolotów i playboya w

jednej osobie.

KINO

Muzeum Regionalne zaprasza...
Mistrz grafiki

O Gielniaku napisano wiele. By³ feno-

menem w polskim ¿yciu artystycznym. 

Urodzi³ siê w rodzinie polskich emi-

grantów w Denain ko³o Valencien-

nes we Francji w 1932 r. Tu te¿ roz-

pocz¹³ edukacjê, zdobywa³ wiedzê

artystyczn¹, rozwija³ talent.

Od mera Anzin otrzyma³ propozycjê

stypendium na studia w Akademii

Sztuk Piêknych w Pary¿u. Zrezyg-

nowa³ z niego i przyj¹³ ofertê dzia-

³aczy polonijnych podjêcia studiów

konsularno-dyplomatycznych w Pols-

ce, pod warunkiem nauki w Liceum

Polskim w Pary¿u. W 1949 r. za-

chorowa³ na gruŸlicê i zacz¹³ lecze-

nie w sanatorium Neufmoutiers-en-

Brie. W tym samym roku zda³ ma-

turê i z myœl¹ o dalszych studiach 

w 1950 r. wyjecha³ z rodzin¹ do

Polski. 

Jego talent zostaje szybko zauwa-

¿ony. Szybko te¿ przekracza Gielniak

granicê dziel¹c¹ poprawne tech-

nicznie linoryty od dojrza³ych prac,

które daleko odbiegaj¹ od tego, co

przywyk³o siê kojarzyæ z technik¹

linorytnicz¹. Ich delikatna faktura

z³o¿ona z drobnych punktów i kresek

pozwala na osi¹gniêcie efektu

niezwyk³ej gradacji natê¿eñ bieli 

i czerni, przez wszystkie odcienie

szaroœci, zbli¿onego bardziej do

technik metalowych. Uzyskanie tak

delikatnej struktury w linorycie, gdzie

czêsto nie ma nawet milimetra p³asz-

czyzny nieo¿ywionej dotkniêciem

d³utka, wymaga³o od artysty wiel-

kiej cierpliwoœci i poch³ania³o wiele

czasu. Nad jedn¹ grafik¹ pracowa³

kilka miesiêcy. Owocem jego bene-

dyktyñskiego trudu jest bez ma³a 50

grafik i 15 ekslibrisów, które pow-

sta³y w ci¹gu piêtnastu lat jego twór-

czej dzia³alnoœci. 

Gielniak w bardzo ograniczonym

stopniu pos³ugiwa³ siê szkicami.

Dawa³y one zaledwie ogólne wyo-

bra¿enie o gotowej grafice. Prawie

nie robi³ odbitek poszczególnych faz

w d³ugiej pracy nad linorytem. Nie

odczuwa³ potrzeby kontrolowania

etapów realizacji swojej jasno wyty-

czonej wizji. “Improwizowa³” na

p³aszczyŸnie linoleum tworz¹c z na-

warstwiaj¹cych siê drobnych punk-

tów doskona³e uk³ady zamykaj¹ce

siê w logiczn¹, skoñczon¹ ca³oœæ. 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Górze zgromadzi³o ca³oœæ dorobku

twórczego artysty. 
W maju prace tego wybitnego gra-

fika mo¿emy ogl¹daæ w Muzeum

Regionalnym w Chojnowie.

Serdecznie zapraszamy!
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Medale  

za  modele

134 modelarzy z 300 modelami wziê³o udzia³

w trzech konkursach modelarskich zorgani-

zowanych na pocz¹tku maja we Wschowej.

Wœród licznej grupy zawodników znaleŸli

siê tak¿e chojnowianie z HKM „Arsena³”,

którzy przywieŸli z konkursów 12 medali

i okaza³e puchary.

Harcerski Klub Modelarzy wystawi³ 27

modeli – wiele z nich zosta³o docenio-

nych i wysoko ocenionych przez sêdziów

poszczególnych konkursów.

Rywalizacja o najwy¿sze tytu³y odbywa³a

siê od 1 do 3 maja we wschowskim domu

kultury. 

Modele klejone z projektów zamieszcza-

nych w czasopiœmie „M³ody Modelarz”

walczy³y o zwyciêstwo w Ogólnopolskim

Konkursie Modeli Kartonowych „Ma³y

Modelarz”, który jest przyjmowany jako

nieoficjalne mistrzostwa Polski.

Inne modele oceniano w konkursie o Puchar

Burmistrza Miasta Wschowy, miniatury

okrêtów startowa³y w konkursie „Naviga”

klasy C czyli miêdzynarodowej.

Nasi modelarze nie przynieœli wstydu.

Œwiadczy o tym nie tylko podwójna loka-

ta na drugiej pozycji w klasyfikacji dru-

¿ynowej, ale tak¿e Puchar „M³odego Mo-

delarza” zdobyty przez £ukasza Kunieja

i medale indywidualne chojnowskich za-

wodników, którymi poszczyciæ siê mo¿e

Maciej D³ugosz, Arek Szymañski,

Pawe³ Soboñ, Marek Kuniej, £ukasz

Kuniej, Grzegorz K³os, Artur Chudala,

Marcin Makowski oraz komendant

klubu Antoni Skalski, który jest jedno-

czeœnie opiekunem grupy.

Wkrótce Ogólnopolski Konkurs Modeli

Kartonowych odbêdzie siê w grodzie nad

Skor¹. Po raz kolejny w ramach Dni Chojnowa

sympatycy tej dyscypliny bêd¹ mieli mo¿li-

woœæ obejrzenia setek modeli i makiet wy-

stawionych w holu Szko³y Podstawowej nr 4. 

Serdecznie zapraszamy, a naszym mode-

larzom z „Arsena³u” gratulujemy i ¿yczy-

my kolejnych sukcesów.

eg

Ruszy³a tegoroczna edycja „Dolno-
œl¹skiego Pucharu Miast” w ko-
larstwie górskim. W sobotê 7 maja
do Chojnowa przyjecha³o ok. 160
zawodników i zawodniczek, w tym
prawie ca³a czo³ówka Dolnego Œl¹ska,
którzy w oœmiu kategoriach wie-
kowych walczyli m.in. o Puchar
Burmistrza Miasta Chojnowa.

Najtrudniejszym miejscem na chojnowskiej

trasie by³ stromy zjazd przy tzw. Ÿróde³ku,

który doskonale wyszkolonym zawodnikom

nie sprawia najmniejszych problemów, ale dla

pocz¹tkuj¹cych stanowi³ powa¿ne wyzwanie.

Nic dziwnego, ¿e to w³aœnie tutaj czuwa³a

za³oga karetki pogotowia ratunkowego. Nie

oby³o siê bez kilku upadków, z których jeden

wygl¹da³ bardzo powa¿nie. 

W kategorii M³odzik obserwowaliœmy udany

wystêp Kosmy G¹siorowskiego z I-KKT,

który wydaje siê byæ bardzo mocny w tym

sezonie. Czy wygra ca³¹ klasyfikacjê? 

Kolejny wyœcig to po³¹czony start juniorów

m³odszych i mastersów. Od pocz¹tku do koñ-

ca tego wyœcigu na czele jecha³ Piotr Siarka,

przed swoim rówieœnikiem z klubu Zywer

Legnica Damianem Goleniem, jednak o atrak-

cyjnoœci tego wyœcigu zadecydowali mastersi. 

Ju¿ od po³owy wyœcigu Marek Witkiewicz

(BORN Team) potê¿nie naciska³ na Piotra Siarkê

i gdyby nie drobny defekt przedniej przerzutki

w jego rowerze móg³ wygraæ. Na mecie za-

brak³o 150m. Oczywiœcie w swojej kategorii

by³ bezapelacyjnie pierwszy. Bardzo ³adnie

pojecha³ zawodnik Baszty Z³otoryja Grzegorz

Wybraniec wyprzedzaj¹c Karola Siarkê.

Kolejny wyœcig - juniorów, w którym wystar-

towa³o kilkudziesiêciu zawodników zapowia-

da³ siê jeszcze ciekawiej. Wœród nich rozpoz-

naliœmy miêdzy innymi czo³owego juniora

Polski Dariusza Fokta oraz Daniela Zywera 

w nowych barwach LOTTO-PZU, który na

metê wpad³ z przewag¹ ok. 300 m. 

Do ostatniego wyœcigu w kategorii Elita sta-

nê³o 36 zawodników. Albert Fokt rozstrzyg-

n¹³ ten pojedynek na swoj¹ korzyœæ.

Wœród pañ gwiazd¹ nr 1 by³a Marta Su³ek

reprezentuj¹ca w tym sezonie barwy RMF-FM.

Liderka Pucharu Skoda Auto MTB ani na

chwilê nie by³a zagro¿ona przez swoje rywalki.

Dodatkow¹ atrakcj¹ zawodów okaza³y siê

wystêpy chojnowskiego bractwa rycerskiego

prezentuj¹cego œredniowieczne tañce i pokazy

strzelania z ³uku. Oni te¿ wystrza³ami niewiel-

kich armatek rozpoczynali wyœcigi, czym

wprawiali nieprzygotowanych na taki huk

kibiców w prawdziw¹ panikê. Zawodnicy jed-

nak przyjêli tak¹ innowacjê z sympati¹.

W tabeli wyników podajemy zawodników 

z pierwszych pozycji i lokaty chojnowian

wystêpuj¹cych w barwach P³omienia Michów.

KATEGORIA JUNIOR M£ODSZY

1. Siarka Piotr - Krê¿bud Œcinawka Górna

11. Grzech Damian - LZS P³omieñ Michów

KATEGORIA MASTERS 

1. Witkiewicz Marek - PTC Poznañ

KATEGORIA KOBIETY DO 16 LAT

1. Su³ek Marta - MKS Karolina Jaworzna ŒL.

3. Anna Kuniej GK Cyklosport Boles³awiec

KATEGORIA KOBIETY OPEN

1. Brze¿na Paulina - MKS Start Peugeot

KATEGORIA ELITA

1. Fokt Albert - RP Shimano Corratec 

KATEGORIA  JUNIOR

1. Fokt Dariusz - RP Shimano Corratec

KATEGORIA  M£ODZIK

1. G¹siorowski Kosma - I-KTK Jelenia Góra

6. Haniecki Bartosz - LZS P³omieñ Michów 

16. Paluch Dawid - LZS P³omieñ Michów

17. Szumilas Mariusz - LZS P³omieñ Michów 

KATEGORIA ¯AK

1. Brudziñski Dawid - Janowice Wielkie 

3. Ku³acz Karol - LZS P³omieñ Michów 

7. Korba Kamil - P³omieñ Michów

Na podstawie http opr. eg

Góralem po górkach
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam domek jednorodzinny, w³asnoœ-

ciowy z dzia³k¹ w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 818-15-79.

Sprzedam dom jednorodzinny, piêtrowy

do remontu, Goliszów. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-86.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, stare

budownictwo, 1 pokój, kuchnia, przedpokój 

i ³azienka, o pow. 48 m2. 

Wiadomoœæ: tel.: 818-62-33.

Sprzedam mieszkanie 59 m2, 3.pokojowe

w Chojnowie, nowe budownictwo, wysoki parter,

cena 63 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 0697-368-112.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, Ip.,

wysoki standard, ul. £okietka 7d/4. Wiado-

moœæ: tel. 818-60-38 po godz. 21.00 lub

0602-118-526.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 70 m2,

Ip., w centrum Chojnowa, blok z ceg³y. Wia-

domoœæ: tel. 818-84-67 lub 0605-357-423.

Sprzedam mieszkanie 1 pokojowe, 35m2,

balkon. Wiadomoœæ: tel. (075) 771-51-50.

Sprzedam kawalerkê po kapitalnym remon-

cie, cena 32 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 819-15-99.

Kupiê mieszkanie 3.pokojowe w nowym

budownictwie, mo¿e byæ do remontu, Choj-

nów i okolice. Wiadomoœæ: tel. 0609-513-980.

Zamieniê mieszkanie, ca³e IIp., ok. 140 m2

+gara¿+ogródek, atrakcyjna okolica, na 2 po-

koje z wygodami powy¿ej parteru (nie IVp.)

w starym budownictwie+gara¿. 

Wiadomoœæ: tel. 0606-971-340.

Zamieniê 3. pokojwe mieszkanie spó³-

dzielcze z mo¿liwoœci¹ taniego wykupu na

w³asnoœæ o pow. 64 m2 na mniejsze – dwu

lub jednopokojowe w nowym budownictwie,

mieszkanie nie jest zad³u¿one. 

Wiadomoœæ: tel. 818-60-79.

Zamieniê mieszkanie komunalne 61 m2, 

3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc na mniejsze.

Wiadomoœæ: tel. 0501-251-969.

Wynajmê domek jednorodzinny i budynki

przyleg³e – Goliszów 77. 

Wiadomoœæ: tel. 818-60-40.

US£UGI

Kursy prawa jazdy. Informacje - zapisy

Szko³a Jazdy Dariusz Mazur. Wiadomoœæ:

tel. 818-72-22, 818-18-07, 0601-993-801 lub

0508-269-511.

PRACA

Metal-Cynk spó³ka z o.o. zatrudni spawa-

czy z uprawnieniami spawania w os³onie

argonu. Pisemne oferty prosimy sk³adaæ w sie-

dzibie firmy ul. Kolejowa 25 w Chojnowie. 

INNE

Dzia³ki budowlane po³o¿one w po³ud-

niowej czêœci miasta miêdzy ulicami: Asnyka

i Z³otoryjsk¹ o pow. od 844 m2 do 1333 m2.

Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmano-

wicach, bardzo ³adnie po³o¿ona, blisko media

- 27 arów, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:

tel. 0604-501-675.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czernikowi-

cach. Wiadomoœæ: tel. 817-89-41 lub 0606-502-613.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 164 m2,

po³o¿on¹ w Chojnowie przy ul. Legnickiej,

pod zabudowê us³ugowo - mieszkaln¹.

Wiadomoœæ: tel. 0601-196-796.

Sprzedam dzia³kê niezabudowan¹ (wspó³-

w³asnoœæ) o pow. 989 m2, z rozpoczêt¹ budo-

w¹ domu, w Chojnowie przy ul. Bohaterów

Powstania Warszawskiego Nr 1. Wiadomoœæ:

tel. 819-15-67.

Sprzedam dzia³kê niezabudowan¹ (wspó³-

w³asnoœæ) o pow. 2500 m2, po³o¿on¹ w Jaro-

szówce. Wiadomoœæ: tel. 819-15-67.

Odst¹piê dzia³kê ogrodow¹ o pow. 6 arów,

altana murowana (3 pomieszczenia), 2000 z³.

(za gazowni¹). Wiadomoœæ: tel. 818-66-11 po

godz. 20.00.

Sprzedam kozie mleko, 3 z³ za litr. Wiado-

moœæ: tel. 0608-636-710 lub 818-81-36

(wieczorem).

Sprzedam pianino na p³ycie metalowej

Wilh Velten Breslau, cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 818-74-89 po godz. 18.00.

Sprzedam czêœæ stodo³y 120 m2 na dzia³ce

0,27 ha w Budziwojowie. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-63-17. 

Sprzedam komplet naczyñ VACSY 14.czêœ-

ciowy do pró¿niowego przechowywania

¿ywnoœci. Wiadomoœæ: tel. 818-89-38.

Sprzedam dwa rowerki treningowe (reha-

bilitacyjne) w cenie 60 z³ i 80 z³.

Wiadomoœæ: tel. 0501-251-969.

OG£OSZENIA  DROBNE

"CALLA"
Ryszard  Szymañski
OFERUJEMY:

Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
Chojnów cmentarz tel. 8196-353

(ca³odobowy)
Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 

(ca³odobowy)
Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

(ca³odobowy)

TTTTEEEELLLLEEEEFFFFOOOONNNN    DDDDYYYY ¯̄̄̄UUUURRRRNNNNYYYY
CCCCAAAA££££OOOODDDDOOOOBBBBOOOOWWWWYYYY

0000666600006666--777777779999-- 111177772222 ,,,,     8888111188887777-- 111177776666

Kredyty hipoteczne do 30 lat,

oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych 

kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia 

komornicze, windykacja,

- na wykup mieszkania ze spó³dzielni 

mieszkaniowej,

- na budowê i rozbudowê domu,

- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym 

lub wtórnym,

- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK, 

lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

BANKOWE KREDYTY - HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

Doradca Bankowo-Finansowy 
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y US) TEL.076/ 844-39-25,  841-53-66
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Bez  porêczycieli,  
szybko  i  wygodnie,  
ju¿  przy  dochodach  
600  z³  miesiêcznie

Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726

KKKKRRRREEEEDDDDYYYYTTTTYYYY
SSttaaccjjaa  ddeemmoonnttaa¿¿uu
ppoojjaazzddóóww  -  kkaassaaccjjaa

MMeecchhaanniikkaa  ppoojjaazzddoowwaa
BBllaacchhaarrssttwwoo

TToocczzeenniiee
FFrreezzoowwaanniiee

uull ..     FFaabbrryycczznnaa    11
tteell ..     881188--7744--9922    

lluubb    00660044--991199--779922

Sprzeda¿
drewna

opa³owego

Tel. 0660-418-596

operatora maszyn 

papierniczych

zastêpcy kierownika 

produkcji

kierowcy samochodu 

ciê¿arowego

pracownika ochrony 

z grup¹ inwalidzk¹

Pisemne oferty 

prosimy kierowaæ 

za poœrednictwem

poczty na adres: 

Rokitki 79A,

59-225 Chojnów

Firma „Alken”,
producent tektury falistej 

i opakowañ

przyjmie pracowników na nastêpuj¹ce stanowiska:

Tu jest 

miejsce 

na Twoj¹

reklamê



BAMBINIADA
- wyciskacz ³ez


