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Ca³y wiek dzia³alnoœci
Na przestrzeni stu lat Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego przechodzi³
ró¿ne koleje losu: strajki, pikiety 
i marsze protestacyjne, represje niechêæ
w³adz, przeœladowania…

Papie¿owi-Patronowi
Wierzymy, ¿e Jan Pawe³ Wielki

przychylnym okiem œledzi³ 
z wysokoœci nasze œwiêtowanie.

Sukcesy do kolekcji
„Kret i S-ka” - chojnowska firma

dzia³aj¹ca na naszym terenie od 11 lat,
kolejny raz zosta³a dostrze¿ona 

i doceniona przez konkursow¹ kapitu³ê.

Ulubiony doktor
W chojnowskiej przychodni pracuje od
dziewiêciu lat, od dwóch sprawuje pieczê
nad pacjentami „Niebieskiego Parasola”.
Mieszkañcy naszego miasta znaj¹ go
doskonale.
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Z prac wydzia³ów
* Na terenie klubu sportowego „Chojnowian-

ka” zakoñczono ju¿ prace przy remoncie

budynku socjalnego. Zakres robót obejmowa³

kapitalny remont pomieszczeñ gospodarczych,

szatni i ³azienek, wygospodarowano tak¿e od-

dzielny pokój dla sêdziów. Elewacja obiektu

zyska³a nowy koloryt, przed budynkiem po³o-

¿ono polbruk.

Koñcz¹ siê tak¿e prace na p³ycie boiska. Wy-

równany teren i nowoobsiana murawa wyma-

gaj¹ jeszcze kosmetyki i systematycznej pielêg-

nacji, ale efekty renowacji s¹ ju¿ widoczne.

* Budynek socjalny przy ul. Z³otoryjskiej roœnie

jak na dro¿d¿ach. Wkrótce, postawione ju¿ drugie

piêtro budynku, zostanie pokryte dachem. Prace

postêpuj¹ zgodnie z harmonogramem, nie ma

opóŸnieñ i powa¿niejszych proble-mów

budowlanych.

* Wiele k³opotu mieszkañcom ul. Samorz¹-

dowej sprawiaj¹ roboty przy budowie ulicy 

i chodników. Zmagaæ trzeba siê z wszecho-

becnym kurzem, licznymi wykopami, trud-

noœciami z parkowaniem samochodów i dojœ-

ciem do klatki. Nikt jednak nie narzeka – maj¹c

w niedalekiej perspektywie ulicê, której nigdy

przedtem tu nie by³o, nowe chodniki, które

pozwol¹ bez brodzenia w b³ocie dostaæ siê do

bloku – chwilowe trudnoœci nie s¹ problemem. 

* W szybkim tempie zmienia siê tak¿e budy-

nek na pl. Zamkowym, gdzie za kilkanaœcie

tygodni przeniesie swoj¹ siedzibê Miejska Bi-

blioteka Publiczna do tworzonego tu Centrum

Edukacyjnego. Front budynku jest ju¿ poma-

lowany, budowlañcy kontynuuj¹ prace przy

pozosta³ych œcianach elewacji. Roboty

wewn¹trz zmieni¹ zupe³nie dotychczasowy

rozk³ad pomieszczeñ. 

* Zakoñczeniem inwestycji mog¹ natomiast

cieszyæ siê ju¿ mieszkañcy ul. Ciemnej, Rynek,

Konarskiego i Królowej Jadwigi. Prace przy

kanalizacji dobieg³y koñca, pozosta³y tylko te

porz¹dkowe – u³o¿enie naruszonych na-

wierzchni chodników i jezdni.

* Jeszcze kilka tygodni potrwa remont kanali-

zacji przy ul. Spacerowej, Cichej, Z³otoryjskiej,

M³ynarskiej. Nieoczekiwane k³opoty zwi¹zane

z odkrywaniem niezinwentaryzowanych sieci

infrastruktury technicznej nieco przed³u¿y³y

prace, sprzyjaj¹ca aura pozwoli jednak przy-

œpieszyæ termin zakoñczenia inwestycji.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./

Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony

Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ

tut. Urzêdu:

1) w dniach od 30.09.2005 r. do 21.10.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych

do sprzeda¿y w formie przetargu - dz. nr. 231/6

i 231/7, po³o¿one przy ul. Z³otoryjskiej 

w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza

Miasta Chojnowa z dnia 30 wrzeœnia 2005 r.

Nr 97/2005).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt

2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim

w Chojnowie w terminie do dnia 14.11.2005 r.

2) w dniach od 07.10.2005 r. do 28.10.2005r:

- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-

nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargo-

wej na rzecz najemców znajduj¹cych siê w

budynku po³o¿onym przy ul. Drzyma³y 12

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 07 paŸdziernika 2005 r. Nr 101/2005).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-

ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-

nowie w terminie do dnia 18.11. 2005 r.

Wybraliœmy prezydenta
Kolejnym prezydentem Rzeczpospolitej 

zosta³ Lech Kaczyñski.

Druga tura wyborów prezydenckich œci¹gnê³a

do lokali wyborczych podobn¹ liczbê obywa-

teli, jak tura pierwsza. W Chojnowie, w mi-

nion¹ niedzielê, do urn posz³o 43,9%

uprawnionych do g³osowania. Oddali 5.120

wa¿nych g³osów z czeg o 2.474 na Lecha

Kaczyñskiego. Donald Tusk w Chojnowie

uzyska³ wiêkszoœæ - 2.603 g³osy.

W œrodê sesja
W najbli¿sz¹ œrodê (26 paŸdziernika) chojnows-

cy radni spotykaj¹ siê na XLVIII obradach

sesji Rady Miejskiej. PaŸdziernikowe posie-

dzenie dotyczyæ bêdzie m.in. dzia³alnoœci Miejs-

kiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz pro-

blemów dydaktycznych i wychowawczych 

w chojnowskich placówkach oœwiatowo-wy-

chowawczych. 

Zainteresowanych udzia³em w sesji zapraszamy

do sali posiedzeñ w Urzêdzie Miejskim 

o godz. 14.00.

Wa¿na rocznica
Uroczystoœci 65.rocznicy trzech wielkich de-

portacji rozpoczêto 2 paŸdziernika z³o¿eniem

wieñców pod pomnikiem „Pamiêci ¿o³nie-

rzom poleg³ym w walce o niepodleg³oœæ oj-

czyzny i pomordowanym w obozach i ³agrach

oraz zes³anym na Sybir”.

Obchody zorganizowane w ramach Dnia Sy-

biraka zgromadzi³y pod obeliskiem cz³onków

chojnowskiego Zwi¹zku Sybiraków, w³adze

miasta i gminy oraz zaproszonych goœci. W tym

miejscu oddano czeœæ Sybirakom, a podczas

mszy œw. koncelebrowanej przez ks. kanonika

W³adys³awa Bystrka modlono siê w ich intencji.

Kolejna czêœæ spotkania odby³a siê w Domu

Chemika. Tu chojnowska m³odzie¿ – ucznio-

wie Gimnazjum nr 2 - w programie artystycz-

nym przypomnia³a okolicznoœci pierwszych

zsy³ek i historiê deportowanych Polaków. 

Hymn Sybiraków rozpoczynaj¹cy i koñcz¹cy

program by³ tematem przewodnim tego spektaklu.

- Dla nas wa¿ne s¹ nie tylko obchody rocznico-

we i pamiêæ o tych, którzy pozostali na obcej

ziemi - mówi prezes chojnowkiego Zwi¹zku

Tadeusz Bisiorek. - Ale tak¿e wiedza kolejnych

pokoleñ o martyrologii Polaków. Naszym naj-

wiêkszym pragnieniem jest, aby te wydarzenia

nigdy siê nie zatar³y, nie odesz³y w zapomnie-



nie wraz z odejœciem œwiadków tego fragmen-

tu naszej narodowej historii.

Spotkanie Sybiraków by³o okazj¹ do wyró¿-

nienia kilkunastu z nich Krzy¿em Zes³añca

Sybiru. Osiemnaœcie odznaczeñ wrêcza³ bur-

mistrz, wójt i przedstawiciel Zarz¹du Oddzia-

³u Zwi¹zku Sybiraków w Legnicy.

- Tych dekoracji z ka¿dym rokiem jest coraz

mniej, tak jak i cz³onków zwi¹zku. Kiedy szes-

naœcie lat temu konstytuowa³ siê Zwi¹zek

Sybiraków w Chojnowie lista opiewa³a na

125 osób. Dziœ jest nas o po³owê mniej.

Dlatego spotkania w swoim gronie s¹ tak wa¿ne

dla tych ludzi. Kilka razy w roku, bez wzglêdu

na okolicznoœæ wspólnie uczestnicz¹ w uro-

czystoœciach, aby potem w grupie która naj-

lepiej siê rozumie, móc wspominaæ, dzieliæ siê

cierpieniem i otrzymywaæ duchowe wsparcie.

Zarz¹d i cz³onkowie Zwi¹zku Sybiraków

serdecznie dziêkuj¹ dyrekcji, nauczycielom 

i m³odzie¿y Gimnazjum nr 2 oraz w³adzom

miasta za pomoc w organizacji obchodów

65. rocznicy deportacji.

Koncert od w³adz
Dzieñ Nauczyciela w naszym mieœcie obchodzi

siê podobnie jak w innych szko³ach - kwiaty,

¿yczenia i podziêkowania od uczniów, uro-

czyste apele, spotkania w gronie nauczyciel-

skim. Jednym z prezentów by³o spotkanie zorga-

nizowane przez w³adze miasta dla pedago-

gów, pracowników administracyjnych i obs³ugi

chojnowskich placówek oœwiatowych. 11 paŸ-

dziernika w Domu Chemika œwiêtuj¹cy Dzieñ

Edukacji Narodowej zostali zaproszeni na

koncert. Utwory bardziej i mniej znane na

klarnety i skrzypce, w wykonaniu 5.osobowe-

go zespo³u muzycznego z Legnicy, by³y ory-

ginaln¹ form¹ podziêkowania za trud kszta³ce-

nia m³odych ludzi i codzienn¹ pracê.

Zdoby³y puchar Polski
Noc¹ 15 paŸdziernika dziewczêta z chojnow-

skiego zespo³u tanecznego „Brooklyn” dzia-

³aj¹cego przy Gimnazjum nr 2 wyjecha³y do

Konina podbiæ tamtejsz¹ publicznoœæ i zmie-

rzyæ siê z formacjami tanecznymi z ca³ego

kraju. Zaprezentowane uk³ady doceni³a nie

tylko publicznoœæ, ale i jury - „Brooklyn”

przywióz³ z Konina nagrody za dwa meda-

lowe miejsca. W Otwartym Pucharze Polski

„Dance Prestige” zespó³ zaj¹³ I miejsce 

w kategorii disco dance formacje powy¿ej 15

lat i III miejsce w tej samej kategorii 12-15 lat. 

Dwa okaza³e puchary wzbogac¹ nie tylko

kolekcjê nagród tego zespo³u, ale tak¿e ogrom-

ny medalowy dorobek wszystkich dzia³aj¹-

cych w mieœcie grup tanecznych.

Zaproszenie na bal
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o

Terenowe w Chojnowie serdecznie zaprasza

na doroczn¹ zabawê taneczn¹ z okazji Miêdzy-

narodowego Dnia Diabetyków. 

12 listopada od godziny 18 do wczesnych

godzin dnia nastêpnego, przy sprawdzonym

zespole muzycznym bawiæ siê bêd¹ „cukrzycy”,

ich przyjaciele i sympatycy. Zainteresowanych

kupnem biletu (25 z³ od osoby) odsy³amy do

siedziby Stowarzyszenia – ul. Grodzka 1, czynne

w ka¿dy wtorek od godz. 14.00 do 16.00. Bli¿sze

informacje pod numerem tel. 818-66-55.

ZAPRASZAMY
na bezp³atny pomiar

– POZIOMU CUKRU (na czczo)

– CIŒNIENIA TÊTNICZEGO KRWI

(w godz. 8:00 – 13:00)

Chojnów, 29 paŸdziernika 2005 r.

Powiatowy Zespó³ Szkó³ (dawna 109-tka)

oraz na:    

– OCENÊ NIEPOKOJ•CYCH CIÊ 

ZMIAN SKÓRNYCH 

– KONTROLNE BADANIE PIERSI

które przeprowadzi w godz. 10:00 – 13:00

ordynator Chirurgii Onkologicznej w Legnicy

dr nauk med. spec. chir. onkolog. TOMASZ

BOJAROWSKI

– I NAUKÊ SAMOBADANIA PIERSI

ORGANIZATORZY: Forum Równych Szans 

i Praw Kobiet w Legnicy, Ordynator i Pielêg-

niarki Oddzia³u Chirurgii Onkologicznej Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

SPONSORZY: Urz¹d Miasta w Chojnowie,

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowy

Zespó³ Szkó³ w Chojnowie

PRZYJDè I OFIARUJ SOBIE ZDROWIE

I ¯YCIE

ROZPORZ•DZENIE MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia 15 paŸdziernika 2005r.

w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych 

z zagro¿eniem wyst¹pienia wysoce zjadliwej

grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 mar-

ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz

zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U

Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz 188

i Nr 33, poz 289) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

1. W zwi¹zku z zagro¿eniem wyst¹pienia wy-

soce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wpro-

wadza siê zakaz:

* organizowania targów, wystaw, pokazów 

i konkursów z udzia³em ¿ywych kur, kaczek gêsi,

indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych

bezgrzebieniowców, go³êbi, ba¿antów i kuropatw;

* przechowywania i prezentacji w celu sprzeda¿y,

oferowania do sprzeda¿y, sprzeda¿y, dostarcza-

nia oraz ka¿dego innego sposobu zbycia zwierz¹t,

o których mowa w pkt 1 na targowiskach;

* utrzymywania zwierz¹t, o których mowa 

w pkt. 1, na otwartej przestrzeni.

2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem

og³oszenia.

Akcja wœcieklizna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy zawia-

damia, ¿e w dniach 17.10.2005 - 28.10.2005 r.

na terenie województwa dolnoœl¹skiego zo-

stanie przeprowadzona jesienna akcja szcze-

pienia lisów wolno¿yj¹cych przeciwko wœcie-

kliŸnie poprzez wy³o¿enie szczepionki doust-

nej z samolotów w iloœci 26 dawek na 1 km2.

***
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Dy¿ury aptek
w Chojnowie 

w dni œwi¹teczne i niedziele

-- paŸdziernik

Pod S³oñcem: 06.11.05 r., 27.11.05 r.

Salix: 11.11.05 r., 

Melisa: 13.11.05 r.

Farmed: 01.11.05 r., 20.11.05 r.

Sobota: 

zwyk³e godziny otwarcia (9.00-13.00) 

- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00

Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:

9:00-13:00 oraz 17:00-18:00

Wszystkim wyborcom, 

którzy 25 wrzeœnia 

w wyborach parlamentarnych

obdarzyli mnie zaufaniem 

i oddali na mnie swój g³os

serdeczne podziêkowania

sk³ada 

Bronis³awa Kowalska.

Syndyk Masy Upad³oœciowej 

KAZ-DOLZAMET S.A. 

og³asza, ¿e realizowany jest drugi czêœ-

ciowy podzia³ œrodków masy upad³oœci.

Wierzyciele nie posiadaj¹cy kont banko-

wych proszeni s¹ o zg³aszanie siê po wy-

p³aty gotówkowe do Banku Zachodniego

WBK S.A. I oddzia³ w Chojnowie przy

ul. D¹browskiego 6.
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W
uroczystoœciach uczestniczyli nauczy-

ciele zrzeszeni w ZNP, w³adze koœ-

cielne, samorz¹dowe i oœwiatowe

oraz sympatycy i przyjaciele Zwi¹zku. Obcho-

dy rozpoczêto projekcj¹ filmu traktuj¹cego 

o wydarzeniach, jakie od 1905 r. towarzyszy³y

dzia³alnoœci ZNP.

Na przestrzeni tych stu lat Zwi¹zek, podobnie

jak inne zrzeszenia, przechodzi³ ró¿ne koleje

losu: strajki, pikiety i marsze protestacyjne 

w obronie praw, represje nauczycieli i ich rodzin,

zawieszenia dzia³alnoœci, niechêæ w³adz, prze-

œladowania.

Ta ciemna strona dzia³alnoœci by³a jednak

motorem rozwoju i przyczynkiem kolejnych

wydarzeñ, które d¹¿y³y ku poprawie warunków

pracy, statusu nauczyciela i edukacji w ogóle.

ZNP by³ organizatorem œwiatowej konferencji

nauczycieli, by³ wspó³organizatorem Kongresu

Pedagogicznego Nauczycieli, jego cz³onkowie

uczestniczyli w obradach „Okr¹g³ego sto³u”, 

a cztery lata temu wyst¹pi³ z obywatelsk¹ inicja-

tyw¹ ustawodawcz¹ wprowadzenia do Karty

Nauczyciela zapisu o okreœlaniu minimalnych

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

ciela oraz wysokoœci przys³uguj¹cych dodatków 

w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

To tylko kilka przyk³adów przedsiêwziêæ Zwi¹z-

ku, które przyczyni³y siê do wielu zmian w oœwia-

cie. Tê dzia³alnoœæ od 30 lat wspiera te¿ choj-

nowski oddzia³ ZNP. 

By³o wiêc co œwiêtowaæ.

Podwójny jubileusz by³ okazj¹ do wyró¿nienia

wielu osób, które w ró¿nej formie i w ró¿nych

latach aktywnie dzia³a³y w Zwi¹zku.

Za szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowa-

nia Ministerstwo Edukacji Narodowej nada³o

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODO-

WEJ nastêpuj¹cym nauczycielom:

Janinie Aleksander- emerytowanej nauczy-

cielce Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie, Violecie

Urban- nauczycielce SP w NiedŸwiedzicach.

SREBRNYM KRZY¯EM ZAS£UGI zosta³a

odznaczona Anna Krê¿el- przew. Oddzia³owej

Sekcji Administracji i Obs³ugi oraz Czes³awa

Kulbat- nauczycielka SP w Budziwojowie.

BR•ZOWYM KRZY¯EM ZAS£UGI udeko-

rowano:

Annê Iwanick¹- nauczycielkê SP w Bia³ej,

Jolantê Klima- dyrektora SP w Okmianach,

Zofiê Przy³uck¹- pracownika SP w NiedŸwie-

dzicach, Gra¿ynê Wróblewsk¹- dyrektora SP

w Goliszowie, Artura Wirê- dyrektora SP w Bu-

dziwojowie, Irenê Kijowsk¹- nauczycielkê SP

w Okmianach.

Z£OT• ODZNAK• ZNP odznaczeni zostali:

El¿bieta Borysewicz- wicedyrektor SP Nr 4,

wieloletni dzia³acz zwi¹zkowy, Alina Bujak- pre-

zes Ogniska ZNP, nauczycielka Gimnazjum Nr 2,

Maciej Cieœla- nauczyciel Gimnazjum Nr 1,

cz³onek Zarz¹du Oddzia³u ZNP, Andrzej Gabruœ-

nauczyciel SP NiedŸwiedzice, wiceprezes Ognis-

ka, Irena Kijowska- nauczycielka SP Okmiany,

wieloletni dzia³acz zwi¹zkowy, wiceprezes

Ogniska, Krystyna Miko³ajczyk- nauczycielka

Powiatowego Zespo³u Szkó³, cz³onek Zarz¹du

Oddzia³u, Alicja Paw³owska- nauczycielka SP

Okmiany, prezes Ogniska, Zofia Przy³ucka-

pracownik SP NiedŸwiedzice, d³ugoletni dzia-

³acz zwi¹zkowy.

ODZNAKÊ ZA 50-letni¹ PRZYNALE¯NOŒÆ

ZWI•ZKOW• otrzymali:

Maria Bolechowska, Jan Kolenda.

Podziêkowania otrzymali tak¿e dzia³acze zwi¹z-

kowi, którzy dzia³ali w szeregach Zwi¹zku

w dawnym powiecie z³otoryjskim, a po utwo-

rzeniu Oddzia³u w Chojnowie w 1975 roku

pe³nili funkcjê prezesów:

Jan Kolenda- pierwszy prezes Oddzia³u w Choj-

nowie w latach 1975- 1986, Jerzy Kucharski-

prezes Oddzia³u w latach 1986-1988, Józefa

Born- prezes Oddzia³u w latach 1988-1990.

Wœród prekursorów tworz¹cych podwaliny

ZNP na naszym terenie byli:

Genowefa Czarna, Jan Kolenda, Janina

Przybysz, Janina Ka³wak, Józefa Born,

Krystyna Sakaluk- nauczycielka tajnego

nauczania, Leon Jasiñski, £ucja Kupczyñska,

Maria Krzy¿anowska, Stanis³awa Janczyn,

Stanis³aw Mamaj.

MEDAL 100-lecia ZA SZCZEGÓLNE ZA-

S£UGI dla ZNP otrzymali:

Maria Adamczak, Janina Aleksander, Barbara

Baczmañska, Urszula Chmielewska, Anna

Krê¿el, Zygmunt Kupczyñski, Andrzej

Przybysz, Magdalena Springer, Violetta Urban,

Jan Wierzbicki, Ewa Wiêcek, Leon Jasiñski.

Za osobiste zaanga¿owanie i wspieranie dzia³añ w

rozwój szeregów Zwi¹zku STATUETKI otrzymali:

Krystyna Kupczyñska, Alina Bujak, Kry-

styna Miko³ajczyk, Anna Ja¿d¿yk, Gra¿yna

Babiarz, Miros³awa Spes, Iwona Kindel,

Krystyna Król-Chojnowska, Jolanta Bukow-ska,

Wies³awa Karmowska-Rudyk, El¿bieta

Cichocka, Bona Szaban, Czes³awa Wojtala,

Ewa Jedynak, Alicja Paw³owska, Violetta

Urban, Urszula Chmielewska, Andrzej

Urban, Bo¿ena Konarska, Stanis³awa Tracz.

Artystycznie imprezê ubarwili uczniowie Szko³y

Podstawowej nr 4, którzy wspólnie z opiekunami

przygotowali ciekawy program muzyczny.

Ten dzieñ zakoñczy³ siê spotkaniem towa-

rzyskim, podczas którego wspominano prze-

sz³oœæ i snuto ambitne plany na przysz³oœæ.

Ca³y wiek dzia³alnoœci ZWI•ZEK 

NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO ZARZ•D 

ODDZIA£U W CHOJNOWIE

sk³ada podziêkowanie ....

..... wszystkim Pañstwu, Kole¿ankom 
i Kolegom cz³onkom Zwi¹zku, sympa-
tykom i przyjacio³om za pomoc w orga-
nizacji i przebiegu obchodów Jubileuszu
100-lecia ZNP i 30-lecia Oddzia³u ZNP
w Chojnowie, które mia³y miejsce
15.10.2005 r.
Dziêkujemy:
Ksiê¿om Parafii chojnowskich w szcze-
gólnoœci Ksiêdzu Pra³atowi Tadeuszowi
Jurkowi oraz Ks. Kanonikowi W³adys³a-
wowi Bystrkowi, Panu Zygmuntowi Gra-
banowi oraz cz³onkom chóru parafialne-
go, dyrektorowi MDK w Chojnowie
Panu Stanis³awowi Horodeckiemu oraz
Jego pracownikom, Panu Jerzemu Kra-
kowskiemu i Miros³awowi Pod³aszczy-
kowi., Pani Wies³awie Majewskiej z „Domu
Chemika”, Pani Bo¿enie Konopnickiej -
dyr. Powiatowego Biura Pracy Filia 
w Chojnowie i Panu Waldemarowi Bul-
kowskiemu za pomoc w realizacji pro-
jekcji filmu, Panu Marianowi Karasko-
wi, Panu Januszowi Janczyn, m³odzie¿y
Szko³y Podstawowej Nr 4 im. Janusza
Korczaka w Chojnowie ich opiekunom -
Panu Zenonowi Chmielewskiemu, Panu
Bogus³awowi Grabanowi, Pani Renacie
Rychliñskiej, Pani Beacie Kornickiej,
Pani Barbarze S³otwiñskiej, Pani Barbarze
Wiatrowicz, Pani Marii Winiarskiej, dy-
rektorowi Szko³y Panu Andrzejowi Przy-
byszowi za wspania³y wystêp m³odych
artystów - uczniów Waszej placówki,
redaktorom GAZETY CHOJNOWSKIEJ i
WIADOMOŒCI GMINY CHOJNÓW.
W szczególny sposób dziêkujê insty-
tucjom i zak³adom pracy za udzielone
wsparcie:
- Burmistrzowi Miasta Chojnowa – 
Panu Janowi Serkiesowi,

- Panom Grzegorzowi Kowalskiemu 
i Kazimierzowi Doro¿yñskiemu – 
w³aœcicielom kwiaciarni,

- Panom Stanis³awowi Kryszczukowi,
Franciszkowi i Arkadiuszowi Palczakom
– w³aœcicielom cukierni,

- Pañstwu Danucie i Stanis³awowi Smo-
leniom z kiosku owocowo-warzywnego,

- Pañstwu Wielguckim ze sklepu „KAZ”,
- Panu Janowi Kureniowi ze sklepu 

spo¿ywczego “u Jana”.

SERDECZNE S£OWA

PODZIÊKOWANIA KIERUJÊ

DO WSZYSTKICH

UCZESTNIKÓW, KTÓRZY

ZASZCZYCILI NAS SWOJ•

OBECNOŒCI• 

NA UROCZYSTOŒCI.

Za Prezydium
Stanis³awa Janczyn

Prezes ZO ZNP

Dziesi¹tki kwiatów, ¿yczenia i gratulacje towarzyszy³y imprezie, która odby³a

siê 15 paŸdziernika w MDK z okazji 100.lecia powstania Zwi¹zku Nauczy-

cielstwa Polskiego i 30 rocznicy dzia³alnoœci chojnowskiego oddzia³u tej formacji.
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„Kret i S-ka” - chojnowska firma dzia³aj¹ca na na-
szym terenie od 11 lat, kolejny raz zosta³a dostrze¿o-
na i doceniona przez konkursow¹ kapitu³ê. Tym razem 
w jej posiadanie wszed³ „Dolnoœl¹ski Gryf” i Pierwsza
Nagroda Zwi¹zku Pracodawców Polska MiedŸ.

Te dwie presti¿owe nagrody przyznawane s¹ firmom, które w szcze-

gólny sposób dbaj¹ o zrównowa¿ony rozwój przedsiêbiorstwa po-

³¹czony z trosk¹ o pracowników i poszanowaniem klienta. Ponadto

organizatorzy konkursów doceniaj¹ firmy, które poprzez swoj¹ dzia-

³alnoœæ kszta³tuj¹ pozytywny wizerunek przedsiêbiorcy i pracodawcy

oraz propaguj¹ dobre zachowania rynkowe i inicjuj¹ pozytywne wspó³-

zawodnictwo gospodarcze. Przyznane nagrody dowodz¹, ¿e „Kret i S-ka”,

to wzorcowa firma spe³niaj¹ca wszystkie konkursowe wymogi.

- Dotychczasowe nobilitacje (równie cenne) by³y nagrodami bran-

¿owymi – mówi w³aœciciel firmy Tadeusz Kret. – Te ostatnie traktuje-

my jako wyró¿nienie za ca³okszta³t. 

Bez w¹tpienia ka¿dy oficjalny wyraz uznania podnosi presti¿ i zau-

fanie firmy. Sprzyja kontaktom biznesowym i rozwojowi przed-

siêbiorstwa. 

- Tak naprawdê nigdy nie zabiegaliœmy o te nagrody – wyjaœnia T. Kret.

– Czêsto od ró¿nych organizacji dostajemy jakieœ ankiety do wype³-

nienia, wpisujemy dane o firmie, produkcji, dotychczasowych osi¹g-

niêciach i odsy³amy. Po pewnym czasie otrzymujemy zawiadomienie 

o przyznanym wyró¿nieniu. 

„Kret i S-ka” jest dowodem na to, ¿e nawet w niewielkiej aglomeracji i

przy niewielkim zatrudnieniu firma mo¿e byæ t¹, o której siê mówi nie

tylko w œrodowisku, firm¹, która liczy siê na rynku, firm¹, która

rozwija siê, zarabia pieni¹dze.

- Zawsze podkreœla³em i bêdê to powtarza³ – sumienna praca, zaan-

ga¿owanie i m¹dre zarz¹dzanie musz¹ prowadziæ do sukcesu. Narze-

kaniem i pomstowaniem na systemy nikt jeszcze niczego nie dokona³.

„Kret” mo¿e dodatkowo pochwaliæ siê dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Wiele

organizacji pozarz¹dowych zna to przedsiêbiorstwo z licznych chary-

tatywnych dzia³añ. 

- Czek, opiewaj¹cy na 12 tys. z³, jaki otrzymaliœmy w ramach tego-

rocznej nagrody przeka¿emy oczywiœcie dla potrzebuj¹cych. Nasz¹

dewiz¹ jest maksyma, mówi¹ca o tym, ¿e cz³owiek ¿yje nie tylko dla siebie,

st¹d liczne gesty wspieraj¹ce dzia³alnoœæ na rzecz potrzebuj¹cych.

Sukcesy chojnowskich firm, to poœrednio sukcesy miasta, zw³aszcza

takich aglomeracji jak Chojnów. Przedsiêbiorstwa podobne „Kretowi 

i S-ce” (a w naszym mieœcie firm z sukcesami nie brakuje) obalaj¹ mity 

o ma³omiasteczkowoœci, zastoju gospodarczym i braku perspektyw. 

eg

W pierwszych dniach paŸdziernika „Gazeta

Wroc³awska” og³osi³a wyniki plebiscytu „Mój

ulubiony doktor 2005”. El¿bieta Szafran-

Wieœniak z Lubina zdoby³a najwiêksz¹ liczbê

g³osów, ale w powiecie legnickim najlepszy

wynik uzyska³ lekarz chorób wewnêtrznych 

i medycyny rodzinnej Jacek Chopkowicz.

W chojnowskiej przychodni pracuje od dzie-

wiêciu lat, od dwóch sprawuje pieczê nad

pacjentami „Niebieskiego Parasola”.

Mieszkañcy naszego miasta doskonale go

znaj¹:

- Tak siê cieszê, ¿e pan doktor wygra³ w na-

szym powiecie – mówi Janina Grzech, któr¹

spotkaliœmy pod gabinetem lekarskim. –

Sama wys³a³am kupon, bo uwa¿am, ¿e nale¿y

siê panu Chopkowiczowi takie wyró¿nienie.

- To najlepszy lekarz - dodaje Jan Gabinet,

kolejny pacjent – Leczê siê w wielu placów-

kach i mam kontakt z innymi lekarzami, to

wiem co mówiê. Te¿ bardzo siê cieszê, ¿e „mój”

doktor okaza³ siê jednym z najbardziej

lubianych.

Na J. Chopkopwicza oddano ponad 600 g³o-

sów. To da³o mu trzeci¹ lokatê w ogólnej kla-

syfikacji. Ten, jakby nie by³o sukces, sam zain-

teresowany przyj¹³ z wrodzon¹ skromnoœci¹.

- Nie dokona³em niczego wielkiego – wyjaœni³

w krótkiej rozmowie z nasz¹ redakcj¹. – Zawsze

stara³em siê wykonywaæ swoj¹ pracê rzetelnie

i nie lekcewa¿yæ nawet najdrobniejszych dole-

gliwoœci moich pacjentów. Naturalnie jest mi

niezmiernie mi³o, ¿e tyle osób wykaza³o zain-

teresowanie plebiscytem i pofatygowa³o siê

oddaæ swój g³os na mnie. To mi³e i za

poœrednictwem naszej chojnowskiej prasy

bardzo im dziêkujê za te wyrazy sympatii.

Teraz jednak muszê ju¿ przeprosiæ i zakoñ-

czyæ rozmowê, bo pacjenci czekaj¹…

Z rozmów z mieszkañcami wynika, ¿e popu-

larnoœæ wœród pacjentów pan Jacek zdoby³

sobie ¿yczliwoœci¹, ciep³em i cierpliwoœci¹. 

Z uwag¹ s³ucha tego co chory ma do powie-

dzenie, (nawet jeœli rozmowa zbacza na nieco

inne tematy), sprawia, ¿e pacjent nie czuje siê

intruzem.

Coraz czêœciej narzekamy na dzia³alnoœæ

s³u¿by zdrowia i personelu medycznego. Ponad

setka nominowanych do tytu³u „Mój ulu-

biony doktor” i zainteresowanie konkursem

pacjentów (niemal 11 tysiêcy g³osów) zdaj¹

siê jednak przeczyæ powszechnej opinii, ¿e

Ÿle siê dzieje w s³u¿bie zdrowia. 
eg

SSSSuuuukkkkcccceeeessssyyyy     ddddoooo    kkkkoooollll eeeekkkkcccc jjjj iiii

Ostatnie trofea „Kreta” – I Nagroda Zwi¹zku Pracodawców Polska MiedŸ 

w kategorii ma³ych i œrednich firm oraz „Dolnoœl¹ski Gryf” – Nagroda

Gospodarcza za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiêbiorstwa o zatrud-

nieniu do 50 osób.

UUUU llll uuuu bbbb iiii oooo nnnn yyyy     dddd oooo kkkk tttt oooo rrrr



14 paŸdziernika 2005 r. to szcze-

gólny dzieñ dla pierwszokla-

sistów z SP3, zostali oni bowiem

przyjêci do grona uczniów. 

Na uroczystoœæ, która mia³a

miejsce w sali MDK, przybyli

zaproszeni goœcie, rodzice,

uczniowie oraz grono pedago-

giczne. 

Dziêki wytê¿onej pracy wy-

chowawczyñ p. Danuty Dziem-

bulak i p. Urszuli Suchodolskiej

pierwszaki pochwali³y siê umie-

jêtnoœci¹ recytacji, œpiewu i oczy-

wiœcie znajomoœci¹ zasad bez-

piecznego poruszania siê po

drodze.

Niema³¹ rolê odegra³ równie¿

Samorz¹d Uczniowski egza-

minuj¹cy najm³odszych kole-

gów i kole¿anki. 

Po uroczystym œlubowaniu dzieci

zosta³y obdarowane wspa-

nia³ymi prezentami. Radoœci 

i uœmiechów by³o wiele. Nie

by³ to jednak koniec niespo-

dzianek, jakie czeka³y na pierw-

szaków. Zespó³ teatralny ,,Aja",

pod kierunkiem p. Anny Pauch,

przedstawi³ sztukê pt. ,,Nie taki

diabe³ straszny, jak go maluj¹".

Uroczystoœæ uœwietni³ tak¿e

zespó³ wokalny ,,Synkopa",

prowadzony przez p. Mariê

Pêkalê prezentuj¹c jesienny

repertuar.

Nie zapomniano równie¿, i¿ 14

paŸdziernika to Dzieñ Edukacji

Narodowej. Zosta³y z³o¿one

liczne, gor¹ce ¿yczenia pra-

cownikom szko³y. 

Po wielu wra¿eniach, najm³od-

si uczniowie udali siê do szko³y.

Czeka³ tam na nich s³odki po-

czêstunek oraz œwietna zaba-

wa. Zapewne jeszcze d³ugo

bêd¹ wspominaæ ten wspania³y

dzieñ. 

G.K.
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Tak o sobie œmia³o mog¹ mówiæ

tegoroczni pierwszoklasiœci, którzy

13 paŸdziernika zostali pasowani

na uczniów Szko³y Podstawowej nr 4. 

Z lekk¹ trem¹ i nieco nieœmia³o

ponad 80 pretendentów do miana

pierwszoklasisty wesz³o w asyœcie

swoich wychowawczyñ na salê gim-

nastyczn¹, gdzie czeka³y ju¿ t³umy

równie stremowanych rodziców,

przedstawiciele w³adz szko³y i miasta. 

Powa¿ne twarze i galowe stroje

podnosi³y wagê tego wydarzenia.

Nic dziwnego - to przecie¿ pierwsza

w ¿yciu kilkulatków tak wa¿na uro-

czystoœæ, to pocz¹tek d³ugiej drogi,

na której bêd¹ siê potykaæ, doœwiad-

czaæ pora¿ek i sukcesów, pozna-

waæ to, czego dot¹d nie znali.

Pasowanie na ucznia to nie tylko akt

nadania oficjalnego statusu. Zanim

to zaszczytne miano zostanie przy-

znane nale¿y wykazaæ siê pewn¹

wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Aby

dowieœæ, ¿e wszyscy zas³uguj¹ na

tytu³ ucznia, pierwszoklasiœci dali

popis artystyczny g³oœno wyra¿a-

j¹c w piosenkach i rymowankach

swój zachwyt nad stanem uczniow-

skim. O swojej gotowoœci do rze-

telnej i sumiennej nauki, do god-

nego reprezentowania szko³y za-

pewnili natomiast w œlubowaniu. 

Nie ulega³o wiêc w¹tpliwoœci, ¿e

84 siedmiolatków, tworz¹cych trzy

klasy (jeszcze nie tak dawno w

"czwórce" by³o szeœæ oddzia³ów

klasowych), zas³uguje na oficjalne

pasowanie. Burmistrz miasta, dy-

rektor i wicedyrektor szko³y, z og-

romnymi o³ówkami w d³oniach

przyst¹pili wiêc do najwa¿niejsze-

go aktu tej uroczystoœci. "Mianujê

ciê uczniem Szko³y Podstawowej

nr 4" - tych kilka prostych s³ów

mia³o tego dnia wyj¹tkow¹ wymo-

wê. Potem by³y gratulacje i mnóst-

wo prezentów - od Rady Rodzi-

ców, Samorz¹du Uczniowskiego 

i dyrekcji.

Od tej chwili pierwszoklasistów

czeka ciekawe ¿ycie ucznia - po-

wodzenia i wielu sukcesów…

eg

O
jciec Œwiêty, m¹¿ stanu, polityk o ponad-

czasowym wymiarze, by³ tak¿e filozo-

fem i etykiem. Wszyscy znamy Karola

Wojty³ê jako papie¿a Jana Paw³a II, wielu 

z nas wie równie¿, ¿e napisa³ wiele utworów

poetyckich, ale ju¿ nieliczni z nas czytali jego

wiersze. Dlaczego? Czy utwory Karola Wojty³y

s¹ trudne w odbiorze? Czy s¹ niezrozumia³e

dla zwyk³ego zjadacza chleba?

O tym, ¿e tak nie jest, stara³ siê przekonaæ

swoich s³uchaczy Tadeusz Sznerch, prowadz¹-

cy ju¿ po raz dziesi¹ty spotkanie, które od-

by³o siê 19 paŸdziernika w Miejskiej Biblio-

tece Publicznej w Chojnowie, w ramach Choj-

nowskich Spotkañ z Literatur¹. W trakcie

wyk³adu legnicki literaturoznawca krótko

przybli¿y³ nam ¿yciorys literacki Karola

Wojty³y, po czym omawia³ fragmenty wierszy

zaczerpniêtych z tomu poezji pt. „Niech zst¹pi

Duch Twój”. Pierwsze próby literackie Karol

Wojty³a podj¹³ w gimnazjum. Z tego okresu

pochodzi „Renesansowy Psa³terz”, tomik

napisany w 1939 r. przez dziewiêtnastolet-

niego Karola Wojty³ê. Ten i póŸniejsze cykle

poezji - „Pieœñ o Bogu ukrytym”, „Matka”,

„Kamienio³om”, „Wigilia wielkanocna 1966”,

„Myœl¹c Ojczyzna”, „Rozwa¿ania o œmierci”,

poemat „Stanis³aw” - ukazuj¹ czytelnikowi

Karola Wojty³ê jako poetê lirycznego, poru-

szaj¹cego w swoich utworach wa¿ne proble-

my moralno-etyczne o zabarwieniu religijnym.

Spotkanie z poezj¹ Karola Wojty³y zakoñczy-

³o siê niezwyk³ym akcentem, a mianowicie

zaprezentowaniem wiersza chojnowskiej poet-

ki, pani Stefani i Minzger, pt. „Karol Wojty³a Jan

Pawe³ II”. Autorka, obecna na spotkaniu,

podzieli³a siê z nami równie¿ swoimi przemyœle-

niami zwi¹zanymi z Ojcem Œwiêtym.

Zachêcaj¹c do przeczytania wierszy Karola

Wojty³y, warto zacytowaæ Adama Skoczka,

autora wstêpu do omawianego w trakcie spot-

kania tomu poezji: „Czytelnik musi sam zdecy-

dowaæ czy czytaj¹c wiersze wielkiego wspó³-

czesnego filozofa przyjmuje je jako modlitwy,

psalmy, wyznania, religijne rozwa¿ania, medyta-

cje czy po prostu – myœli, refleksje, spostrze¿enia”. 

Zainteresowanie twórczoœci¹ Jana Paw³a II

jest olbrzymie. To dobrze. Ale kupuj¹c jego

poezje, nie zapomnijmy ich czytaæ, gdy¿

nios¹ w sobie podobne przes³anie, jak homilie

g³oszone przez Wielkiego Papie¿a – ucz¹

mi³oœci do Boga, ludzi i Ojczyzny, ucz¹ tole-

rancji i poszanowania pracy ludzkich r¹k.

Czytaj¹c, oddajmy siê refleksji nad w³asnym

¿yciem, nad sob¹.

Na kolejny wyk³ad z cyklu Chojnowskich Spot-

kañ z Literatur¹ zapraszamy wszystkich chêtnych

ju¿ w listopadzie, a kontynuowaæ na nim bêdziemy

rozwa¿ania nad polsk¹ poezj¹ medytacyjn¹. 

Ma³gorzata Krzywda

Id¹ pierwszaki,
dawne maluchy…

JJeesstteeœœmmyy  jjuu¿¿  uucczznniiaammii
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Gimnazjum nr 1 imienia Jana Paw³a II,

uroczyœcie obchodziliœmy Dzieñ Patrona.

Œwiêto to dla nas szczególnie wa¿ne, tak jak

wa¿ne miejsce w naszych sercach zajmuje

nasz patron – Jan Pawe³ II. Uczciliœmy go naj-

godniej jak potrafiliœmy.

Tradycyjnie, obchody rozpoczêliœmy msz¹

œw. w koœciele NMP. Po mszy zebraliœmy siê przed

szko³¹, gdzie oddaliœmy ho³d naszemu Patro-

nowi, a zaproszeni goœci w osobach burmistrza

Jana Serkiesa, ks. Kanonika W³adys³awa Bystrka,

oraz reprezentacja naszej m³odzie¿y z³o¿yli

kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹ oraz przed

popiersiem Jana Paw³a II w hollu szko³y.

Odœwiêtne stroje, podnios³y nastrój, cisza,

skupienie...

Po czêœci oficjalnej podzieliliœmy siê na dwie

grupy, które, na przemian, uczestniczy³y w ram-

bicie i podziwia³y wystêpy artystyczne naszych

kolegów, którzy pod kierownictwem pañ

polonistek przygotowali widowisko „Wiara,

Mi³oœæ, Nadzieja”.

Rambit, czyli turniej wiedzy o Patronie sk³ada³

siê z konkurencji wymagaj¹cych wiedzy o ¿y-

ciu Karola Wojty³y oraz z konkurencji spraw-

noœciowych. Pierwsze miejsce zajê³a kl. IIc,

miejsce drugie – kl. Ia, miejsce trzecie – kl. IIIf.

Przedstawienie „Wiara, Mi³oœæ, Nadzieja”

zachwyci³o publicznoœæ. W skupieniu s³u-

chaliœmy s³ów Wielkiego Polaka przekaza-

nych nam przez lektorów, zachwycaliœmy siê

wierszami poœwiêconymi Ojcu Œwiêtemu i do

niego kierowanymi, wzruszaliœmy siê prze-

piêknym wykonaniem pieœni przez nasz szkolny

chór i wspania³e solistki Agnieszkê Lendê 

i Kasiê Letkiewicz. Wybuchaliœmy te¿ œmiechem,

bo w scenariuszu nie zabrak³o i zabawnych scen.

Fina³owym oklaskom nie by³o koñca, owacja

na stoj¹co tak rozradowa³a m³odych artystów,

¿e Bocian czyli Pawe³ B. porwa³ do triumfal-

nego tañca naszego s³owika – Agnieszkê.

Wierzymy, ¿e Jan Pawe³ Wielki przychylnym

okiem œledzi³ z wysokoœci nasze œwiêtowanie.

¯al nam tylko, ¿e nie wszyscy zaproszeni

goœcie przybyli na uroczystoœci.

Uczniowie Gimnazjum nr 1

Spektakl kierowany g³ównie do szkolnej braci

i zaproszonych goœci, spodoba³ siê tak bardzo,

¿e w niedzielne popo³udnie powtórzono go

przed liczn¹ publicznoœci¹ – mieszkañcami

Chojnowa. 

A teraz kilka cytatów z naszej strony interne-

towej:

- By³o naprawdê wspaniale!! Siedzia³am na

ka¿dej próbie i na dwóch przedstawieniach 

i mog³abym dalej siedzieæ. Agniesiu, jestem 

z Ciebie bardzo dumna mo¿ecie siê œmiaæ, ale

pop³aka³am siê i nie wstydzê siê tego, bo by³

powód!! brawo!!

- W MDK by³o genialnie. Muzyka - super.

Aktorzy- œwietni. Najlepszy by³ PsYhOzZy ,

Axenn, Martyna i oczywiœcie. Knapia. On

mnie powali³... Naprawdê, wygl¹da³ genialnie.

I ten p³aszcz. A i nie mo¿na zapomnieæ o am-

bulansie. Wszyscy z tego brechtali. A i jeszcze.

Agnieszka Lenda..Solo WSPANIA£E. Brak

s³ów.Za ca³okszta³t stawiam 6 z wielkim +.

- Co do przedstawienia by³o super. Aha! no 

i ten aplauz faktycznie siê nale¿a³ bo by³o

œwietnie.

P a p i e ¿ o w i  -  P a t r o n o w i

Umiejêtnoœæ porozumiewania siê w jêzyku

obcym jest jedn¹ z niewielu zdolnoœci, które

mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ w ka¿dej

dziedzinie ¿ycia. 

Wchodz¹c do holu Gimnazjum Nr 1 bez

trudu mo¿na zauwa¿yæ wyraŸne akcenty

maj¹ce na celu uczczenie Europejskiego Dnia

Jêzyków. 

Obszernie opracowana, kolorowa wystawa

plastyczna bardzo czytelnie informuje o roz-

mieszczeniu poszczególnych jêzyków na glo-

bie ziemskim. Mo¿na te¿ ³atwo zorientowaæ

siê, ¿e najczêœciej u¿ywanym jêzykiem œwia-

ta jest jêzyk angielski. Natomiast "Drzewo

jêzyków" daje nam obraz, z jakich korzeni

wywodz¹ siê jêzyki europejskie, w tym te¿

jêzyk polski.

Tak przygotowany wystrój towarzyszy³ uczest-

nikom zabawy konkursowej, podczas której

uczniowie mogli wykazaæ siê swoimi umiejêt-

noœciami z jêzyka angielskiego i niemieckiego. 

Uczniów oceniali nauczyciele jêzykowcy. 

A mi³a atmosfera i sympatyczne kibicowanie

wspomaga³o rywalizuj¹cych.

Zwyciêska grupa - przedstawiciele klas II 

w osobach: Adrian Zjawin kl.IId, Ma³gorzata

Aleksander kl.IIa, Aleksandra ¯ymañczyk

kl.IIg, Stanis³aw Wróbel kl.II c w nagrodê

otrzymali s³owniki jêzyka angielskiego i nie-

mieckiego.

Imprezê zakoñczy³o zaproszenie uczniów do

zaprezentowania swoich pogl¹dów na temat

tego, dlaczego warto uczyæ siê jêzyków obcych.

M³odzie¿ wypisuje je na tablicy dostêpnej 

w holu szko³y. 

Zachêcamy wszystkich do uczenia siê jêzy-

ków. I nie mówmy, ¿e jest ju¿ za póŸno. Dbaj-

my przy tym o zachowanie w³asnego jêzyka,

gdy¿ to jêzyk jest nasz¹ ojczyzn¹. 

Zorganizowa³a i opracowa³a biblioteka szkolna.

Europejski Dzieñ Jêzyków

Idiom                                     T³umaczenie dos³owne   

Znaczenie idiomu

1. to be the bee's knees                                byæ kolanami pszczo³y

byæ wysoko cenionym

2. to have a foot in the door                           mieæ stopê w drzwiach

mieæ szansê na sukces

3. to kiss the dust                                           poca³owaæ kurz

pokornie podporz¹dkowaæ siê komuœ

4. it is raining cats and dogs                           padaj¹ koty i psy

leje jak z cebra

5. to get the boot                                                 dostaæ but

zostaæ wyrzuconym z pracy

Tablica "O idiomach" pokazuje, jakie figle mo¿e nam p³ataæ jêzyk. A oto niektóre z nich:
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N
owy rok szkolny rozpoczêliœmy w naszej

placówce bardzo uroczyœcie i zaba-

wowo. W sobotê 1.10. odby³ siê na

terenie ogrodu przedszkolnego rodzinny fes-

tyn pod has³em: “Witamy w przedszkolu”.

G³ównym punktem uroczystoœci by³o “paso-

wanie na przedszkolaka” dzieci z grup ze-

rowych. Nowopasowane przedszkolaki recy-

towa³y wiersze oraz œpiewa³y piosenki dla

zaproszonych goœci. Na koniec wszystkie

dzieci otrzyma³y emblematy z logo swojej

grupy.

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³a siê wspólna

zabawa dzieci i doros³ych, któr¹ prowadzili

artyœci cyrkowi Rico i Rupert. Zabawie to-

warzyszy³y liczne atrakcje, takie jak farbo-

wanie w³osów kolorowym spreyem, bañki

mydlane, konkursy z udzia³em dzieci i rodzi-

ców. W trakcie imprezy przedszkolaki otrzy-

ma³y wiele ciekawych prezentów w postaci

baloników, nosów, czapeczek, piszcza³ek.

Dodatkowo uczestnicy festynu mogli sko-

rzystaæ z dmuchanego zamku, jazdy samo-

chodami (motocross), wzi¹æ udzia³ w loterii

fantowej, czy te¿ postrzelaæ z ³uku.

Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê równie¿

stoiska z kie³baskami, darmowymi wypieka-

mi i napojami, frytkami, tostami i plackami

ziemniaczanymi.

Festyn odby³ siê przy pomocy i du¿ym zaan-

ga¿owaniu rodziców, którym sk³adamy gor¹-

ce podziêkowania.

W dniach 6-9 X 2005 zespó³ muzyki

dawnej All’ Antico pod kierownictwem

Bogus³awa Grabana, podtrzymuj¹c

wieloletni¹ tradycjê, uczestniczy³ 

w XIII Miêdzynarodowych Spotkaniach

z Muzyk¹ Dawn¹ w Œwieradowie Zdroju.

Zespó³ dzia³a przy Szkole Podstawo-

wej nr 4 w Chojnowie a jego cz³on-

kami s¹ uczniowie ”czwórki” i obydwu

chojnowskich gimnazjów.

Na festiwalu w Œwieradowie mo¿na zaprezento-

waæ w³asn¹ sztukê, a tak¿e wys³uchaæ i obejrzeæ

innych wykonawców.

Œwieradów jest doskona³ym miejscem do tego

typu spotkañ, gdy¿ zawsze dopisuje tu liczna miêdzy-

narodowa publicznoœæ, s¹ bardzo dobre warunki

zakwaterowania i wy¿ywienia oraz wiele atrak-

cyjnych miejsc, które warto zobaczyæ. Impreza

ma charakter przegl¹du, a nie konkursu, co spra-

wia, ¿e mo¿na wiêcej czasu poœwiêciæ na wymianê

doœwiadczeñ i spotkania.

Oprócz reprezentantów Chojnowa w przegl¹dzie

udzia³ wziê³y zespo³y Kvinterna (Praga), Bianco

Fiore (Gdañsk), Semibrevis (Kalisz), Rocal Fuza

(Œwieradów Zdrój) i chór Canti Giocosi (Miêdzy-

zdroje).

Opiekun zespo³u Rocal Fuza ze Œwieradowa.

All’ Antico gra³ w Centrum Rehabilitacji w Czer-

niawie Zdroju, w hotelu Œwieradów i podczas

koncertu fina³owego z udzia³em wszystkich zes-

po³ów w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego 

w Œwieradowie.

G.B.

Opiekun zespo³u, jego cz³onkowie i ich rodzice

pragn¹ podziêkowaæ dyrektorowi Szko³y Podsta-

wowej nr 4 w Chojnowie panu Andrzejowi Przy-

byszowi oraz Burmistrzowi Miasta Chojnowa

panu Janowi Serkiesowi za pomoc i dofinanso-

wanie wyjazdu na festiwal.

Zespó³ zaprasza na stronê internetow¹:

http://www.sp4.neostrada.pl/zespoly/antico/

“Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr 1?”

1 czerwca 2005r. w Dzieñ Dziecka

Banki ¯ywnoœci rozpoczê³y drug¹

edycjê programu “Nape³niamy Ta-

lerzyk”. Akcja jest odpowiedzi¹ na

rosn¹cy problem niedo¿ywienia

wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej.

W poprzedniej edycji 10 Banków

¯ywnoœci przekaza³o 149 ton pro-

duktów ¿ywnoœciowych (makaron,

ry¿, mleko). Trafi³y one do 544 szkó³

z terenu 9 województw. ¯ywnoœæ

pochodzi³a z Europejskiego Progra-

mu Pomocy ¯ywnoœciowej (PEAD).

W tegorocznej edycji uczestniczyæ

bêdzie 25 Banków ¯ywnoœci, a do

szkó³ trafi oko³o 2000 ton produktów.

Miêdzy innymi decyzj¹ komisji kon-

kursowej akcji “Nape³niamy Ta-

lerzyk” Szkole Podstawowej nr 3 

w Chojnowie, która przyst¹pi³a do

II edycji programu zosta³o przy-

dzielonych 1100 kg produktów ¿yw-

noœciowych o wartoœci 1858 z³. 

W ten sposób 500kg mleka UHT

3,2%, 200kg ry¿u, 300kg m¹ki i

100kg makaronu zostanie przeznac-

zonych do przygotowania posi³ków

dla dzie-ci w sto³ówce szkolnej.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e

otrzymanie powy¿szej pomocy by³o

mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu kie-

rownika œwietlicy szkolnej p. Hali-

ny Salastowicz.

Pedagog szkolny 
Helena Malak-Fotiadis

NN aa     mm ii êê dd zz yy nn aa rr oo dd oo ww yy mm     pp rr zz ee gg ll ¹¹ dd zz ii ee

Wystêp w hotelu Œwieradów

“NAPE£NIAMY

TALERZYK”
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Pewien tygodnik zamieœci³ informacjê, ¿e za-

proponowa³em nazwaæ park œródmiejski 

w Chojnowie imieniem Friedricha Schillera.

Czy¿by zabrak³o s³ynnych Polaków? Takie

pytanie zada³ jakiœ “ktosik”, a mo¿e sam

naczelny redaktor lub nierzetelny informator,

boj¹cy siê podpisaæ swój (?) tekst.

Nie obawiam siê podpisywaæ swoich tekstów

pe³nym imieniem i nazwiskiem, zawsze te¿ sta-

ram siê byæ rzetelnym w dziennikarskim fachu.

W 1905 r. ods³oniêto w Chojnowie (Haynau)

pomnik Schillera. Dlaczego w 1905 r.? Obcho-

dzono wówczas setn¹ rocznicê œmierci poety.

Pomnik ten by³ usytuowany na terenie przy-

leg³ym do nieistniej¹cego dzisiaj liceum ogól-

nokszta³c¹cego (dzisiaj Gimnazjum nr 2). Kiedyœ

ten teren by³ czêœci¹ chojnowskiego parku. 

“Schiller” prze¿y³ w Chojnowie nazistów, so-

wieck¹ “okupacjê”, stalinowskie represje i po-

wojenn¹ zawieruchê zwi¹zan¹ z wêdrówk¹

ludów. Pad³ ofiar¹ epoki gierkowskich akty-

wistów. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych

ktoœ wpad³ na pomys³ przerobienia Schillera

na Kopernika. Wi¹za³o siê to z nadaniem choj-

nowskiemu liceum imienia Miko³aja Koper-

nika. Przeróbka nie uda³a siê i tak znikn¹³ 

z parku Kopernik i Schiller. 

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych postanowi-

³em odszukaæ pomnik Schillera. Poszukiwa-

nia zakoñczy³y siê bardzo szybko, gdy¿ zos-

ta³em usuniêty z parku. Sprawi³ to telefon 

z komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-

niczej (PZPR). Widaæ ktoœ bardzo siê oba-

wia³ tego, co móg³bym znaleŸæ. 

Drugie podejœcie zakoñczy³o siê odnalezie-

niem p³yty, w której najprawdopodobniej osa-

dzony by³ medalion z popiersiem Schillera.

By³ to rok 1992. Nie by³o ju¿ telefonu, nie by³o

ju¿ komitetu, a wielu aktywistów zmienia³o

ju¿ krawaty.

Podczas tych drugich prac archeologicznych

pozna³em historiê pomnika i komu nie uda³a

siê przeróbka Schillera w Kopernika. Zawdziê-

czam to rozmowie z przechodniem, mieszkañ-

cem Chojnowa. To dziêki niemu wiem jak

znikn¹³ Schiller. 

Ale czy Schiller znikn¹³ z Chojnowa? Naj-

prawdopodobniej nie. Medalion z popiersiem

poety zosta³ usuniêty, ale nie wyrzucony. I tu

koñczy siê moja wiedza na temat dalszych

losów medalionu.

Sprawa Schillera jeszcze raz powróci³a. Spra-

wi³a to m³oda dziennikarka z Gazety Wro-

c³awskiej, Ewa Szczeciñska. To za jej spraw¹

uzna³em, ¿e Schillerowi nale¿y siê coœ od “nas”.

Nadarza³a siê ku temu szczególna okazja,

gdy¿ 1 maja bie¿¹cego roku mija³a dwusetna

rocznica œmierci twórcy Ody do radoœci, hym-

nu Unii Europejskiej. 1 maja obchodziliœmy

równie¿ pierwsz¹ rocznicê wst¹pienia do

Unii. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej 

w 2004 r. przedstawi³em propozycjê, aby nasz

park nazwaæ imieniem F. Schillera. Zapro-

ponowa³em równie¿ ods³oniêcie obelisku. 

Sprawa Schillera ujrza³a œwiat³o dzienne po

dziewiêciu miesi¹cach. Czy¿by ponownie

telefony? A mo¿e ktoœ boi siê nadal Schillera.

Jerzy Kucharski

PS. Mo¿e ktoœ wie, gdzie le¿y medalion

Schillera. Mo¿e warto, aby Schiller wróci³ do

chojnowskiego parku?

Krystian Bala, pisarz, filozof, instruktor nurkowania oraz fotograf

podwodny, a przede wszystkim niestrudzony podró¿nik odwiedzi³

gród nad Skor¹, gdzie jeszcze nie tak dawno koñczy³ szko³ê œredni¹. 

18 paŸdziernika spotka³ siê z chojnowsk¹ m³odzie¿¹, aby podzieliæ siê

z nimi swoimi wra¿eniami i obudziæ w nich œwiadomoœæ o ró¿norodnoœ-

ci kultur, które warto i nale¿y poznaæ. Zapewni³ przy tym, ¿e zasob-

noœæ naszych portfeli nie ma w tym przypadku ¿adnego znaczenia.

O podró¿ach marzy³ ju¿ jako kilkulatek. Wtedy kojarzy³y mu siê one

raczej z woja¿ami po Polsce. Wkrótce jednak, kiedy rodzinny kraj nie

mia³ ju¿ dla niego ¿adnych tajemnic, wyruszy³ na podbój Europy.

Odwiedzi³ niemal wszystkie europejskie stolice. PóŸniej przebywa³ 

w Stanach Zjednoczonych, z których przeniós³ siê w 2002 roku do Seulu

w Korei Po³udniowej. Tam spêdzi³ niemal trzy lata, ale w miêdzycza-

sie odwiedzi³ trzykrotnie ró¿ne zak¹tki Tajlandii oraz Filipin, dwukrotnie

Republikê Palau w Zjednoczonych Stanach Mikronezji i Indonezjê

oraz Chiny, Vietnam i Malezjê. Doskonale zna równie¿ Japoniê, jej

kulturê, mieszkañców oraz obyczaje. Ten rok spêdzi³ podró¿uj¹c po

Filipinach i Indonezji, w sierpniu podj¹³ siê wolontariatu w Banda Aceh

na Sumatrze, pracuj¹c z ofiarami tsunami na zaproszenie Theatre

Amoeba z Londynu.

O tym wszystkim opowiada³ m³odzie¿y ilustruj¹c ka¿d¹ z wypraw

barwnymi zdjêciami. W ci¹gu swoich wypraw zebra³ ich oko³o dzie-

siêciu tysiêcy i to zarówno z l¹du jak i spod wody. Czêœæ z nich bêdzie

opublikowana niebawem w jego ksi¹¿ce poœwiêconej nurkowaniu, 

a czêœæ zostanie udostêpniona podczas planowanych wystaw w Polsce,

Anglii i USA.

- Takie ¿ycie czêsto wydaje siê abstrakcj¹, czymœ nieosi¹galnym, pozo-

staj¹cym w sferze marzeñ – mówi K.Bala. – Nic bardziej mylnego.

„Chcieæ, to móc” – ta maksyma towarzyszy mi od zawsze i jak dot¹d

sprawdza siê w ka¿dej sytuacji. Nie trzeba mieæ zasobnego konta w banku

czy zamo¿nych rodziców, tak¹ przygodê i taki styl ¿ycia mo¿emy zafun-

dowaæ sobie sami. Wystarczy determinacja, zapa³, chêci i znajomoœæ

jêzyka. Na to z pewnoœci¹ staæ ka¿dego z nas.

Do tego jeszcze trochê odwagi i mo¿na ruszaæ w podró¿ dooko³a œwiata.

- Ka¿da wyprawa by³a zaplanowana. Pomaga³ w tym internet, gdzie

poznawa³em teoriê – o kulturze, obyczajach, warunkach klimatycz-

nych, itp. Nie zawsze jednak dociera³em do wyznaczonego punktu.

Spotkani na drodze ludzie czy niespodziewane okolicznoœci zmienia³y

mój azymut. Nigdy jednak nie mia³o to wiêkszego znaczenia – ka¿dy

kierunek jest dobry. Byle siê nie cofaæ.

Krystian Bala przyjecha³ do Chojnowa po dwóch latach nieobecnoœci.

Odwiedza rodzinê, ale chce równie¿ spotykaæ siê z m³odzie¿¹ daj¹c jej

szansê wyboru w³asnej przysz³oœci. Walor edukacyjny takiego bez-

poœredniego przekazu doœwiadczeñ, spostrze¿eñ i wra¿eñ z tak zwanej

„pierwszej rêki” jest niezaprzeczalny, a przekonuj¹ o tym choæby

reakcje uczniów podczas spotkania – z pewnoœci¹ nikt siê nie nudzi³.

Doœwiadczenia podró¿nika, który ¿y³, mieszka³, pracowa³ i podró¿o-

wa³ po niezliczonej iloœci zak¹tków naszego globu, jest najlepszym

przyk³adem tego, jak nabywa siê umiejêtnoœci dialogu, wspó³pracy 

i wzajemnego poszanowania ludzi pochodz¹cych z bardzo odmiennych

krêgów kulturalnych oraz religijnych i to zarówno w ¿yciu codzien-

nym, jak i w ramach zale¿noœci bardziej formalnych. 

O tym, ¿e podró¿e kszta³c¹ nikogo przekonywaæ nie trzeba, wielu przeko-

naæ natomiast nale¿y, ¿e mo¿na spe³niaæ nawet te najskrytsze marzenia.
eg

Chojnów daleko od szlaku

Chojnowski Hyde Park

Kto siê boi Schillera?

Ma 32 lata, od 5 pêdzi ¿ywot podró¿nika odwiedzaj¹c egzotyczne

dla nas kraje, poznaj¹c ich kulturê, tradycje, jêzyk i krajobrazy.
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„Pinokio”  w  Chojnowie  
Nasi najm³odsi mieszkañcy nieczêsto maj¹ okazjê

spotykaæ siê z teatrem, aktorami i prawdziwym

spektaklem na scenie. Problem ten dostrzega

dyrekcja chojnowskiego Domu Kultury,

która kolejny ju¿ raz sprowadzi³a do grodu

nad Skor¹, grupê teatraln¹ z przedstawieniem

dla dzieci. 

- Chcemy w ten sposób zaszczepiæ w kilkulat-

kach mi³oœæ do ¿ywego s³owa, sztuki aktorskiej,

zainteresowaæ literatur¹ – wyjaœnia dyrektor

MDK Stanis³aw Horodecki – Wyjazdy, chocia¿by

do pobliskiej Legnicy bywaj¹ k³opotliwe, a przede

wszystkim kosztowne, poza tym mamy przecie¿

w³asny przybytek kulturalny nale¿y z niego 

w pe³ni korzystaæ.

Kilka miesiêcy temu, uczniowie nauczania pocz¹t-

kowego ogl¹dali Teatr Lalki i Aktora z Wa³-

brzycha, w miniony poniedzia³ek z przedstawie-

niem pt. „Pinokio” wyst¹pi³ przed nimi krakowski

zespó³ „Ma³go”. ¯ywe reakcje dzieci, œmiech i ko-

mentarze ma³ych widzów wskazywa³y, ¿e spek-

takl by³ interesuj¹cy, a lekcja w teatrze udana. 

Dyrekcja MDK zapewnia, ¿e tego rodzaju

imprez bêdzie wiêcej, a ich adresatami bêd¹

nie tylko maluchy.
eg

Kiedyœ by³ idolem m³odych. Na koncer-

tach dziewczyny piszcza³y, ch³opcy gwizdali

z zachwytu. By³ na szczycie, w œwietle

reflektorów, kocha³y go tysi¹ce, otacza³y

miliony… W tym œwiecie by³ jednak sam

dziel¹c godziny z jedynymi przyjació³mi –

narkotykami i alkoholem.

13 paŸdziernika w sali kinowej Miejs-

kiego Domu Kultury z chojnowsk¹ m³odzie-

¿¹ spotka³ siê Jaros³aw Wajk, by³y woka-

lista znanego zespo³u „Oddzia³ Zamkniêty”.

D³ugow³osy mê¿czyzna, wci¹¿ przypomi-

naj¹cy wygl¹dem „rasowego” rockmana,

przez pó³torej godziny opowiada³ o swo-

im ¿yciu - ¿yciu narkomana, pijaka, cz³o-

wieka, który beznamiêtnie ¿egna³ umie-

raj¹cych przyjació³, oddala³ siê od naj-

bli¿szych, wci¹ga³ w uzale¿niaj¹ce ³ajno

innych. Do czasu. Jako jeden z nielicz-

nych otrz¹sn¹³ siê, odbi³ od dna i wyrwa³

ze œwiata showbiznesu, które dla wielu

jest niedoœcignionym marzeniem. 

Teraz walczy z teoriami, które mówi¹, ¿e

s¹ groŸne i mniej groŸne narkotyki, ¿e

jedna, dwie, trzy dzia³ki to tylko ekspery-

ment, ¿e ³atwo przestaæ. 

- Ka¿dy eksperyment z narkotykami koñ-

czy siê dramatem – Wajk nie ma w¹tpli-

woœci – wie co mówi. – Samotnoœæ,

zw¹tpienie, beznadzieja, bagno… œmieræ.

Nie ma mi³oœci, przyjaŸni, nie ma nawet

kumplowania. Jesteœ SAM, ale…”jest

jutro, wtedy mo¿esz pochyliæ siê nad sob¹”.

Program prezentowany m³odzie¿y, to

swego rodzaju pamiêtnik ilustrowany

muzycznymi fotografiami, które pow-

sta³y pod wp³ywem konkretnych wyda-

rzeñ. Na scenie krzes³o, mikrofon, g³oœ-

nik, kilka migocz¹cych œwiec i on z gitar¹.

Postaæ, z której bije determinacja i chêæ

dotarcia, uœwiadomienia m³odym umys³om

czym s¹ uzale¿nienia.

- Nie jest ³atwo otworzyæ siê przed obcy-

mi, mówiæ o sobie, o swoich bliskich i dra-

matach jakie wspólnie prze¿ywaliœmy. To

wci¹¿ boli. Wiem jednak, ¿e warto, ¿e tak

trzeba, ¿e muszê, chcê, powinienem.

Dziœ, podczas jego wystêpów, nie ma ju¿

gwizdów, pisków, wrzawy - jest cisza,

skupienie, czasem ³zy. Dziœ nie pij¹ toastów

za „zajefajny” koncert - œciskaj¹ mu d³oñ

dziêkuj¹c za prawdê, odwagê, przestrogê.

- Wasze zas³uchanie i wasze wzruszenie,

to moje skrzyd³a. Co zrobicie z tymi

fotografiami teraz zale¿y od was. Wierzê,

¿e nie spotkam ¿adnego z was na dwor-

cowej ³awce, gdzie ka¿dego roku poja-

wiaj¹ siê „nowi”, kiedyœ butni, odwa¿ni,

teraz ¿ebrz¹cy, kradn¹cy, niepodobni do

siebie. 

Jarek nie bierze od 10 lat. Znów ma dom,

kochaj¹c¹ rodzinê, oddanych przyjació³ 

i swoj¹ misjê – pomaga tym z dworco-

wych ³awek. Nie potrafi jednak pomóc

m³odszemu bratu, którego kiedyœ zabiera³

na swoje koncerty i towarzyszy³ przy

pierwszej wychylonej butelce piwa…

A chojnowska m³odzie¿? Wiêkszoœæ nie

ukrywa³a wzruszenia, do szkó³ wracali 

w milczeniu. Na jak d³ugo zapadnie 

w ich pamiêci ta lekcja?

eg

23 paŸdziernika minê³a 45 rocznica Waszego przyrzeczenia
Wiêc sk³adamy Wam serdeczne i szczere ¿yczenia. 
Niech Wam Bóg w najlepszym zdrowiu i szczêœciu pomna¿a, 
byœcie nie znali co to zmartwienia. 
Kochanym rodzicom Stanis³awie i Micha³owi Zamojskim
– córka Ania z rodzin¹.

Babciu, babciu coœ Ci dam
Jedno serce, które mam
A w tym sercu ró¿y kwiat
Babciu, babciu ¿yj sto lat.
Kochanej babci Sabince – wnusia Konstancja.
Z okazji 80. urodzin kochanej mamie i babci Sabinie
Irañskiej du¿o zdrowia, radoœci i uœmiechu ¿yczy syn
Roman z rodzin¹.

Zarz¹d oraz cz³onkowie Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Ko³o Terenowe w Chojnowie serdecznie
dziêkuj¹ burmistrzowi Janowi Serkiesowi, w³aœcicielom firm:
„Narzêdziowiec”, „Magrotex”, „Dolzamet”, „Metal Cynk”,
PPH Jan Kryszczuk”, „Dany” oraz Eugeniuszowi
Woroñczakowi – sklep meblowy i Arkadiuszowi Palczakowi
– piekarnia za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu 27.osobowej
grupy diabetyków do sanatorium w Mielnie Unieœcie.
Jesteœmy niezmiernie wdziêczni – dziêkujemy 
z ca³ego serca.

***
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie oraz
nauczyciel koordynuj¹cy program Socrates – Comenius
sk³adaj¹ chojnowskim radnym: p. Joannie Katarzynie Dziedzic,
p. Iwonie Foremny, p. Jolancie Wrotnej, p. Zygmuntowi
Mi³uchowi, p. Tadeuszowi Stasiewiczowi oraz p. Wojciechowi
Urbaniakowi - serdeczne podziê-kowania za pomoc finan-
sow¹ przekazan¹ na organizacjê wizyty nauczycieli ze szkó³
partnerskich z Niemiec, Finlandii i W³och.

Moje skrzyd³a Kronika  towarzyska

Podziêkowanie
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4 paŸdziernika w Wa³brzychu siedmioro ucz-

niów chojnowskiego Gimnazjum nr 2 uczestni-

czy³o w dolnoœl¹skim finale Igrzysk M³odzie¿y

Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w Rowe-

rach Górskich.

Obok naszych zawodników do sportowej ry-

walizacji stanê³o tu jeszcze 392 innych kola-

rzy z ca³ego Dolnego Œl¹ska. Nasz team – trzy

dziewczyny i czterech ch³opców, jak na debiu-

tuj¹c¹ reprezentacjê wypad³ ca³kiem nieŸle.

Dziewczêta w ogólnej klasyfikacji znalaz³y

siê na czwartej pozycji, ch³opcy na ósmej. Bior¹c

pod uwagê fakt, ¿e klasyfikowano blisko trzydzieœ-

ci dru¿yn, pozycje chojnowian s¹ zadowalaj¹ce.

- Uwa¿am, ¿e osi¹gniêcia naszych gimnazja-

listów s¹ wspania³e – mówi dyrektor Gimna-

zjum nr 2 Miros³aw Gêbala. – Nale¿y pamiêtaæ,

¿e by³ to ich pierwszy start w tym sk³adzie, 

a nawet te najdalsze lokaty przy liczbie kilkuset

startuj¹cych, robi¹ wra¿enie.

- Czwarte miejsce, to chyba najbardziej przykra

lokata w klasyfikacji – mówi¹ dziewczêta,

które omin¹³ dru¿ynowy br¹z. - Gdybyœmy 

w grupie mia³y jeszcze jedn¹ zawodniczkê 

z pewnoœci¹ ogólna punktacja by³aby wy¿sza

– niewiele nam brakowa³o. Nie wracamy jed-

nak z niczym. Ania Kuniej – nasza najlepsza

zawodniczka przywioz³a z³oty medal.

Gratulujemy!

Reprezentanci Chojnowa: Anna Kuniej, Natalia

Chojnacka, Jowita ¯ybura, Damian Grzech,

Bartosz Haniecki, Pawe³ Jêdrzejczyk, Marcin

Jureczko.
eg

Ma 14 lat i na swoim koncie dziesi¹tki startów, pucha-

rów i nagród. Ania Kuniej, uczennica drugiej klasy choj-

nowskiego gimnazjum w zawodach kolarskich osi¹ga

coraz wy¿sze pozycje zdobywaj¹c coraz bardziej presti¿owe

tytu³y.
O pierwszych sukcesach Ani nasza Gazeta ju¿ pisa³a. Trzy

lata temu, kiedy zaczyna³a treningi w nowopowsta³ej wówczas grupie

kolarzy górskich „P³omieñ” Michów, ju¿ po kilku tygodniach, podczas

pierwszych startów, trenerzy zauwa¿yli w niej ogromny potencja³.

Kolejny rok i kolejne zawody tylko potwierdzi³y przypuszczenia 

i Ania sta³a siê liderem naszego teamu.

W tym sezonie Ania startowa³a ju¿ 38 razy, 33 razy stanê³a na

podium. Podkreœliæ nale¿y, ¿e nie rzadko nasza kolarka startuje w gru-

pach wiekowo starszych. To jednak tylko mobilizujê m³od¹ zawod-

niczkê. Rywalizacja z 17., 18.latkami czy nawet z doros³ymi zawodnicz-

kami nie zamyka jej drogi do podium.  Nie tak dawno na zawodach 

w Jeleniej Górze w kategorii open Ania zajê³a III lokatê, podobnie na

Mistrzostwach Polski w Maratonie MTB w Dusznikach Zdroju, gdzie

rywalizuj¹c ze starszymi o 4-5 lat kole¿ankami wywalczy³a br¹zowy

medal i jednoczeœnie tytu³ drugiej wicemistrzyni Polski.

W swojej bogatej medalowej kolekcji Ania bardzo ceni sobie

z³oto zdobyte podczas Pucharu Polski w Maratonach, gdzie po siedmiu

zwyciêstwach, w ogólnej klasyfikacji uzyska³a najwy¿sz¹ punktacjê.

Za ogromny sukces mo¿na uznaæ tak¿e start w Dusznikach. Obok

tytu³u drugiej wicemistrzyni Polski, Ania zdoby³a tu dziesi¹ta pozycjê

w rywalizacji z najlepszymi zawodniczkami kraju, po tym jak

dwukrotnie musia³a zmieniaæ ko³o i nadrabiaæ straty z pozycji ostatniej

zawodniczki na trasie. 

Talent do peda³owania Ania prawdopodobnie odziedziczy³a

po przodkach. Zapalonym kolarzem by³ jej dziadek, ojciec te¿ wiele

czasu spêdzi³ w siode³ku. Mama naszej bohaterki twierdzi, ¿e córka od

urodzenia wykazywa³a cechy przysz³ej kolarki:

- Uda mia³a masywne, przypominaj¹ce budow¹ w³aœnie wytrenowane

nogi kolarza i wierzga³a nimi bez przerwy.

Sam talent i przekaz genetyczny nie prowadz¹ jednak do

sukcesów. Ania trenuje siedem razy w tygodniu po kilka godzin.

Wczeœniej w barwach wspomnianego „P³omienia”, teraz w sekcji

boles³awieckiej. Ale pojawiaj¹ siê ju¿ pierwsze propozycje profesjo-

nalnych i licz¹cych siê klubów. 

- Ostatnia taka propozycja wysz³a od trenera krakowskiej ekipy –

wyjaœnia Ania. – rodzice jednak nie wyrazili zgody na zmianê klubu.

Uznali, ¿e mam jeszcze czas na tak powa¿ne i wi¹¿¹ce decyzje.

Jednym z ostatnich wyczynów Ani by³ efektowny start w Pucharze

Œwiata w Austrii, sk¹d przywioz³a srebro (kolejny raz startuj¹c ze

starszymi zawodniczkami) i br¹z zdobyty w kategorii open.

Znalaz³a siê tak¿e w czo³ówce Grand Prix Skoda Auto - najbardziej

presti¿owego wyœcigu MTB w tej czêœci Europy nale¿¹cego do kalen-

darza imprez miêdzynarodowych UCI, klasa E1,OX (format olimpijski).

Treningi, wyjazdy, zawody – wszystko to zajmuje mnóstwo cza-

su. Gdzie miejsce na przyjemnoœci, spotkania z przyjació³mi i naukê?

- Na szczêœcie udaje mi siê to wszystko godziæ – mówi Ania. – W szkole

radzê sobie nieŸle (mam wyrozumia³ych nauczycieli), z kole¿ankami

nagadam siê podczas lekcji i przerw (poza tym jest jeszcze gg i komórki).

A inne zainteresowania? Zaraz po kolarstwie najwiêksz¹ moj¹ mi³oœci¹

s¹ nasze zwierzaki – Puszek – pies rasy mieszanej i koszatniczek Timi.

Dla nich i oczywiœcie dla mojej rodziny czas musi siê znaleŸæ zawsze.

Sukcesy Ani, to nie tylko puchary i medale, których liczby

nie potrafi ju¿ podaæ bez przeliczenia. Ta nastolatka na liœcie dokonañ

ma tak¿e (jako jedyna 13.lataka w historii tego konkursu) czwart¹

lokatê w plebiscycie na Najlepszego Sportowca i Trenera Zag³êbia

Miedziowego og³aszanego przez „Konkrety” od ponad 30 lat oraz

tytu³ najpopularniejszego sportowca 2004 r. w konkursie prowadzo-

nym przez Radê Gminy Chojnów.

Sporo tego jak na nastolatkê paraj¹ca siê sportem od trzech

lat. Z pewnoœci¹ o jej kolejnych sukcesach us³yszymy jeszcze nie raz –

jeœli nie z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, to z ³am „Gazety

Chojnowskiej” na pewno. eg

Rowerowa gimnazjada

Urodzi³a siê kolark¹
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£¹ck - ma³a miejscowoœæ w s¹siedztwie P³ocka.

Znajduje siê tam Stado Ogierów. 7-9.10.2005 w

przepiêknej scenerii Stada odby³ siê Puchar

Polski w wolty¿erce. 

W imprezie wziê³o udzia³ szeœæ klubów z ca³ej

Polski. Zawody zorganizowane by³y w kategoriach

A,B, D i E. 

Zawodnicy z Chojnowa zajêli II miejsce w kon-

kursie grupowym kategorii E w sk³adzie: Magda-lena

Bartnik, Aneta Pud³o, Kacper Ko³odziejczyk,

Katarzyna Szymañska, Aleksandra Pud³o i naj-

m³odszy z ekipy 8.letni Dawid Witkowski. Indy-

widualnie II miejsce w kategorii B zajê³a Mag-

dalena GwoŸdziewska, a miejsce V w tej¿e kate-

gorii Anna Wdowiak. Jest to niew¹tpliwy sukces

tej dru¿y-ny, istniej¹ bowiem dopiero od stycznia. 

Zawody przebieg³y w mi³ej i przyjacielskiej atmos-

ferze. Pogoda na tê porê roku wyj¹tkowo dopisa³a.

Organizator imprezy, dyrektor Stada Ogierów 

w £¹cku, w sobotê zasponsorowa³ ognisko z kie³-

baskami i zorganizowa³ dyskotekê dla wszystkich

uczestników. 

Trenerka Halina Kopciñska, za poœrednictwem

Gazety serdecznie dziêkuje zawodniczkom i zawod-

nikom za uczêszczanie na treningi i profesjonalne

uczestnictwo w zawodach.

Dru¿yna wolty¿erki natomiast dziêkuje Pañstwu

Wiolecie i Ryszardowi Szymañskim, za pomoc w wy-

jeŸdzie na zawody. Bez ich wsparcia finansowego 

i rzeczowego nie dosz³oby do wyjazdu. Podziêko-

wania sk³adaj¹ tak¿e Pani Ma³gorzacie Bartnik za

dodatkowe dofinansowanie.

Wszystkie osoby zainteresowane wolty¿erk¹ za-

praszamy na zajêcia we wtorki i pi¹tki miêdzy 16.30

a 19.00 w Szkole Podstawowej nr. 4 ( ma³a sala).

Zapraszamy 

do udzia³u 

w Amatorskiej Lidze

Koszykówki

Rozgrywki ju¿ 

w listopadzie

Zapisy dru¿yn 

(minimum 5 osób) 

do koñca paŸdziernika

przyjmuj¹:

Rafa³ Kozio³ 

tel. 0661-736-241

Grzegorz Owczarek 

tel. 0660-786-075

Zg³oszenie mo¿na

przes³aæ tak¿e poczt¹

elektroniczn¹ na adres

alk@poczta.onet.pl.

Szachiœci MDK 

- “Dany” w czo³ówce

Nocny Maraton szachowy rozegrany w dniach 1-2.10 w ¯arowie cieszy³ siê

olbrzymi¹ frekwencj¹. Wziê³o w nim udzia³ 115 zawodników z ró¿nych miast

naszego kraju, w tym trzech mistrzów miêdzynarodowych oraz trzech mis-

trzów krajowych, 38 zawodników posiada³o ranking centralny ponad 2000. 

Turniej rozegrano w tempie 5 min dla zawodnika, turniej trzyko³owy po 15 rund 

w jednym kole. Ka¿dy zawodnik musia³ rozegraæ 45 partii, by³o to bardzo mê-

cz¹ce bo noc i olbrzymi wysi³ek umys³owy, ale zawodnicy byli zadowoleni.

Bardzo udany wystêp naszego najlepszego zawodnika Jacka Najduka, który 

w koñcowej klasyfikacji uplasowa³ siê na 18 miejscu. W trakcie gry pokona³

arcymistrza Cyborowskiego oraz mistrza miêdzynarodowego Zawadzkiego. W klasy-

fikacji zespo³owej nasza dru¿yna graj¹ca w sk³adzie Jacek Najduk, Jerzy Pud³o,

Andrzej Pi¹tak, £ukasz Moskwa zajê³a wysokie 12 miejsce na 38 zespo³ów.

Indywidualna klasyfikacja:
1. Jaracz Pawe³, AZS UMCS Lublin 39,0 pkt

2. Markowski Tomasz, Polonia Plus GSM Warszawa 38,5 pkt

3. Cyborowski £ukasz, Polfa Grodzisk Mazowiecki 36,0 pkt

4. Jasik Krzysztof, BKS Prokonex Brzeg 32,0 pkt

5. Zawadzki Stanis³aw ASSz MiedŸ Legnica 31,5 pkt

6. Kubieñ Jerzy, BKSz Prokonex Brzeg 31,5 pkt

7. ¯ebrowski Jakub, BKSz Prokonex Brzeg 30,5 pkt

8. Wilicki Krzysztof, MKS Liczyrzepa Jelenia Góra 30,0 pkt

9. Siembab Bartosz, Zjednoczeni Œcinawka 29,5 pkt

10. Grosman Ryszard, KKS Polonia Wroc³aw 29,5 pkt

18. Najduk Jacek, MDK - “Dany” Chojnów 27,5 pkt

Sekcja szachowa MDK “DANY” pragnie poinformowaæ, ¿e zg³osi³a swój zespó³

do rozgrywek klasy A Ligi Dolnoœl¹skiej. Pierwszy mecz rozegra 30.10.05.

Chêtni do gry w szachy s¹ mile widziani w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek w Miej-

skim Domu Kultury, I piêtro o godz. 17:00

WeŸ udzia³ w symultancie

Chojnowska sekcja szachowa serdecznie zachêca wszystkich mi³oœników

szachów do udzia³u w symultancie szachowej, która odbêdzie siê 27.10.2005 r. 

w Powiatowym Zespole Szkó³ o godz. 16.00 w auli przy ul. PoŸniaków.

Symultanta bêdzie rozegrana przez najlepszego zawodnika MDK „Dany”

Chojnów – Jacka Najduka kat. I ranking PZSz 2096Elo 2100. 

Ka¿dy zawodnik rozegra jedn¹ partiê z prowadz¹cym symultantê figurami

koloru czarnego. Szczegó³owe przepisy gry zostan¹ podane przez sêdziego

przed rozpoczêciem rozgrywek.

Zg³oszenia do gry przyjmowane bêd¹ do momentu rozpoczêcia symultany.

Impreza jest turniejem otwartym, prawo staru ma ka¿dy chêtny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowy Zespó³ Szkó³ 

w Chojnowie, Sekcja Szachowa MDK „Dany”, redakcja „Gazety Chojnowskiej”.

Kilkudziesiêciu godzin potrzebowali choj-

nowscy policjanci na odnalezienie skradzio-

nego w Legnicy samochodu osobowego marki

opel kadett. Auto, które zginê³o 8 paŸdziernika

funkcjonariusze znaleŸli nastêpnego dnia 

w Bia³ej. 

Trwa natomiast postêpowanie dotycz¹ce gra-

bie¿y zaparkowanego przy ul. D¹browskiego

opla astry. 11 paŸdziernika nieznani sprawcy

dokonali kradzie¿y ko³paków, anteny radiowej 

i bocznych listew. W³aœcicielka pojazdu – miesz-

kanka Boles³awca, oceni³a straty na blisko 700 z³. 

Mimo wielu przestróg, kar i monitów nie spada

liczba nietrzeŸwych za kierownic¹. Tylko 

w tym miesi¹cu zatrzymano siedmiu kieruj¹-

cych pojazdem pod wp³ywem alkoholu. Rów-

nie niepokoj¹ca jest liczba kolizji, których od 

1 paŸdziernika odnotowano 16.

Doœæ wzglêdne jest pojêcie - legenda

rocka. Mo¿na istnieæ i graæ przez dwa

lata. Tak jak np. jaworskie ZIELONE

¯ABKI (1987-89) i przejœæ do historii.

S¹ jednak i tzw. d³ugodystansowcy. Na

muzycznej scenie od 19 lat. Taki sta¿

musi budziæ szacunek i respekt. Mowa

o p³ockim FARBEN LEHRE. Na kon-

cie maj¹ ju¿ wydanych 10 tytu³ów. Ko-

jarzeni s¹ z krajow¹ scena punkrockow¹.

Koncertowali u boku takich s³aw œwiato-

wego punka jak UK.SUBS, EXPLOITED,

DIE TOTEN HOSEN. Ten zespó³ jest

tak¿e zaprzyjaŸniony z naszym choj-

nowskim JUBLEM. Ich koncertowe losy

krzy¿owa³y siê ju¿ parê razy. W 1996 r. 

w legnickim DK Kopernik, a w ubieg³ym

roku w G³ogowie w klubie “MAY DAY”.

Kilka tygodni temu ukaza³a siê naj-

nowsza p³yta F.L “Farbenheit”. W zwi¹z-

ku z tym zespó³ wyruszy³ w trasê kon-

certow¹ po naszym kraju, promuj¹c

ten kr¹¿ek.

7 wrzeœnia p³occzanie zawitali do Lubina.

A jak Lubin to tylko C.K “Muza”. 

I mo¿e nie by³oby w tym fakcie nic cie-

kawego dla czytelników, ale spieszy-

my donieœæ, ¿e podczas tego koncertu,

goœcinnie zaœpiewa³ Piotrek Misikie-

wicz z zespo³u JUBEL.

I to w numerze “Handel”. Utwór ten

JUBEL te¿ ma w swoim repertuarze.

Dla Piotra by³o to niesamowite

prze¿y-cie i spe³nienie marzeñ.

Za rok Farben Lehre obchodziæ bêdzie

swoje 20 urodziny i na pewno zawita

w rejony Dolnego Œl¹ska. Kto wie,

mo¿e znowu dojdzie do pewnego sce-

nicznego wydarzenia?

(red)

fot. Bogdan Misikiewicz

“Tam, gdzie rodzi siê marzenie”

Wieœci  z  KPMEDALE  NA  PUCHARZE  POLSKI
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Roboty 

28 i 29 paŸdziernika 2005

godz.18.00

bilety:11 z³

(USA 2005 r., 92 min) 

Re¿yseria: Carlos Saldanha, Chris

Wedge

Scenariusz: Lowell Ganz, Babaloo

Mandel

Film animowany zrealizowany

przez twórców EPOKI LODO-

WCOWEJ.

Radek Dekiel jest m³odym robotem,

który marzy, by zadziwiæ œwiat swymi

niezwyk³ymi wynalazkami. W na-

dziei, ¿e spe³ni¹ siê jego marzenia,

Radek wyje¿d¿a do wielkomiejs-

kich Robotowic, w której mieszka

jego idol, genialny wynalazca Spa-

walski. Tam poznaje piêkn¹ i m¹dr¹

Cynkê, ekscentrycznego robota 

o imieniu GwoŸdziu i jego m³odsz¹

siostrê Haniê, którzy pomog¹ mu

stawiæ czo³a samozwañczemu tyra-

nowi, nosz¹cemu budz¹ce grozê

imiê Brzeszczot. 

UWAGA!

Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji bajki

dla szkó³ i przedszkoli w godzinach

porannych.

Bli¿sze informacje-biuro 
MDK (tel. 8-188-621).

MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5,

tel. 818-86-21

- KINO -

Prezentowana wystawa sk³a-

da siê z dwóch czêœci. Pierwsza

z nich przedstawia polskie lal-

ki w strojach regionalnych i

historycznych. S¹ one plo-

nem ogólnopolskiego konkur-su

zakoñczonego w czerwcu

1997 r., którego celem oprócz

popularyzacji regionalnej

by³o poszerzanie wiedzy 

o tradycyjnej sztuce ludowej,

zdobnictwie i ornamentyce

stroju ludowego.

Druga czêœæ wystawy to Lalki

Œwiata. Pokazane obiekty to

plon siedmiu edycji Miêdzyna-

rodowego Biennale Lalek Re-

gionalnych, organizowanego

w latach 1974-1987 w Krakowie.

Lalki s¹ prezentowane jako

pojedyncze figurki, pary, b¹dŸ

wielopostaciowe sceny rodza-

jowe.

Celem wystawy jest prezen-

tacja ogromnego zró¿nicowa-

nia kultury wynikaj¹cego z wie-

lowiekowej tradycji, z od-

dzia³ywania ró¿nych wzorów

kulturowych, ze specyfiki re-

gionalnej, pokazanie niezwyk-

³ych umiejêtnoœci.

Zapraszamy!

Czynne od œrody do pi¹tku

w godz. 8.00 - 16.00

w soboty i niedziele od 11.00 - 16.00,

w soboty wstêp bezp³atny.

Muzeum Regionalne w Chojnowie

23 wrzeœnia w bibliotece Powiato-

wego Zespo³u Szkó³ przy ulicy Wi-

tosa odby³o siê spotkanie m³odzie-

¿y z warszawsk¹ poetk¹ i kry-

tykiem literackim pani¹ Alicj¹ Patey

-Grabowsk¹. Twórczoœæ artystki

adresowana jest do szerokiego krêgu

odbiorców. Znalaz³o to wyraz we

wczeœniejszych spotkaniach z choj-

nowskimi przedszkolakami, ucz-

niami szkó³ podstawowych, m³o-

dzie¿¹ gimnazjaln¹, a tak¿e z ludŸ-

mi pamiêtaj¹cymi okrucieñstwo

II wojny œwiatowej.

Spotkanie w PZS by³o spotka-

niem osobliwym, gdy¿ kierowanym

do m³odych uczestników kultury.

Poetka mia³a okazjê podzieliæ siê

w³asnymi doœwiadczeniami zwi¹-

zanymi z procesem twórczym.

Bardzo ciekawe by³y rozwa¿ania

na temat symboliki kolorów, znacze-

nia snów i rozwoju genetyki dla

zrozumienia naszych skojarzeñ 

i reakcji.

Kieruj¹c swoj¹ uwagê na twórców

poezji, pani Alicja podkreœli³a

szczególnie wielkoœæ ojca poezji

polskiej Jana Kochanowskiego,

który w proroctwie Kasandry

(„Odprawa pos³ów greckich”) da³

wyraz wieszczego charakteru

poety. Wyczulony na z³o moral-

ne ówczesnych czasów umia³

przewidzieæ upadek ojczyzny.

Sama poetka nie przechodzi te¿

obojêtnie wobec moralnych pro-

blemów wspó³czesnego œwiata.

W swoich spotkaniach wielokrot-

nie podkreœla i odnajduje te po-

staci i wydarzenia z historii naszego

narodu, które potwierdzaj¹ ludow¹

maksymê – „Nie ma winy bez kary”.

Wstrz¹saj¹cy w wymowie jest

wiersz poetki „Laboratorium Fausta

XX wieku”:

„Ile embrionów

na krem przeciw zmarszczkom?

Ile embrionów 

na m³odoœæ?

A To

ju¿ siê kurczy

pod ogromem cienia

Tamto czeka na œwiat³o

zamro¿one w ch³odni

Dobro ze z³em

po³¹czy³y geny

MONSTRUM

dekalog

wyrzuca na œmietnik”

Pani Alicja Patey-Grabowska

by³a pierwszym, zawodowym

krytykiem, który wypowiedzia³ siê

na temat twórczoœci uczniów Po-

wiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-

nowie. Korzystaj¹c z obecnoœci

poetki, do jej recenzji oddany

zosta³ nowowydany tomik poezji

„Ty nad poziomy wylatuj”, 

w którym znalaz³y siê utwory na-

grodzone w szkolnym konkursie

literackim. M³odzi twórcy us³y-

szeli s³owa pochwa³y i uznania

oraz zachêty do dalszej pracy.

S³owo jest potêg¹ zdoln¹ po-

ruszyæ „bry³ê œwiata”, o ile znaj-

duje swego odbiorcê.

Mamy nadziejê, ¿e to wszystko

co zosta³o powiedziane podczas

tego autorskiego spotkania g³êboko

zapad³o w nasz¹ œwiadomoœæ.

Oby wyda³o dobry plon.

Karolina Tryszpiotr
– uczennica kl. III b. LO

Jadwiga Matys

– bibliotekarz PZS w Chojnowie

Niecodzienny goœæ

Muzeum Regionalne zaprasza na wystawê

"Lalki Polskie - Lalki Œwiata"
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam poniemiecki dom mieszkalny z zabudowa-

niami oraz dzia³k¹ ok. 2 ha na wzgórzu, piêkne widoki,

w miejscowoœci Radziechów 11, cena 45 tys. z³ (do

uzgodnienia). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-86-13 po

godz. 17.00 lub 0604-795-402.

Sprzedam domek jednorodzinny du¿y, partero-

wy z dzia³k¹. Wiadomoœæ: tel. 0605-496-731. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojno-

wie, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 51,7 m2, parter,

po kapitalnym remoncie, ogrzewanie centralne - elek-

tryczne, nowe, piwnica, komórka, strych, cena 58 tys. z³.

Wiadomoœæ: tel. 0602-586-339 lub 0608-584-130.

Sprzedam mieszkanie 65 m2, ul. £okietka wraz

z meblami kuchennymi, wymienione okna, drew-

niane pod³ogi, 4 pokoje, barek, kominek. Wiado-

moœæ: tel. 818-62-34 lub 0663-024-170.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie w centrum,

Ip., 69 m2, 3 pokoje, blok z ceg³y, ul. Wolnoœci.

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 64 m2,

3.pokojowe, komfortowe przy ul. Sikorskiego z ga-

ra¿em lub bez. Wiadomoœæ: tel. 819-10-36.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie 

o pow. 52,60 m2, parter, 2 pokoje, kuchnia, wc z ³a-

zienk¹ lub zamieniê na mniejsze, mo¿e byæ kawaler-

ka.Wiadomoœæ: tel. 818-81-24 po godz. 19.00.

Zamieniê mieszkanie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia,

³azienka w nowym budownictwie, po remoncie w cen-

trum Chojnowa, na podobne lub mniejsze o zbli¿onym

standardzie w Legnicy lub okolicach Chojnowa,

mo¿e byæ w starym budownictwie. Wiadomoœæ:

tel. 819-64-82.

Mieszkanie komunalne, 78 m2 zamieniê na mniej-

sze - 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, centralne ogrze-

wanie, I lub IIp. Wiadomoœæ: tel. 818-86-48.

Posiadam do wynajêcia trzypokojowe mieszkanie

w nowym budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 818-67-34.

Pilnie wynajmê kawalerkê w Chojnowie lub

okolicy – najchêtniej umeblowan¹. Wiadomoœæ:

tel. 0660-760-270.

AUTO-MOTO

Sprzedam OPLA VECTRÊ 1,8, 1992 r., central-

ny zamek, alarm, szyberdach, 10 lat w Chojnowie,

czarny, cena 4100 z³. Wiadomoœæ: tel. 819-10-36

lub 0608-083-567.

Kupiê do poloneza caro ko³a z oponami w bardzo

dobrym stanie, przednie oœwietlenie. Wiadomoœæ:

tel. 0608-801-627.

US£UGI

Kursy prawa jazdy kat. B. Wiadomoœæ: tel.

0880-132-195.

PRACA

Zatrudniê siê do opieki nad starsz¹ osob¹ - posia-

dam odpowiedni¹ praktykê. Wiadomoœæ: tel. 818-70-31.

Zatrudniê korepetytora do fizyki dla licealisty.

Wiadomoœæ: tel. 0600-284-202. 

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ:

tel. 862-69-67 lub 0606-616-663.

Posiadam gara¿ do wynajêcia przy ul. Sikors-

kiego (bloki). Wiadomoœæ: tel. 818-75-32 lub

0604-299-260.

Sprzedam gara¿ przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ:

tel. 818-60-70 po godz. 20.00.

Sprzedam meble pokojowe - cena 300 z³, stolik

pod telewizor - cena 50 z³, biurko pod komputer – 150 z³.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-19-40.

Sprzedam barak o wym. 2x5m. Wiadomoœæ: tel.

(076) 818-83-29, tel./fax (076) 818-85-26.

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)

TTEELLEEFFOONN    DDYY¯̄UURRNNYY
CCAA££OODDOOBBOOWWYY

00660066--777799-- 117722 ,,     88118877-- 117766

OKAZJA - NOWOŒÆ
Sprzedam choinki (œwierk) z bry³¹
ziemi, doskona³e do gruntu przed
zim¹ lub donicy na œwiêta, wiosn¹
do ogrodu.
Bardzo du¿y wybór.
Wysokoœæ od 1,2 do 2,5 m.
Sprzeda¿ od 1.10.2005 r.
Cena niezmienna od 5 lat - 10 z³/szt.

Zamówienia pod nr telefonów
0608-556-221

81-91-724 po godz. 18.00.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa

“M³odoœæ” 

59-225 Chojnów, 

ul. Paderewskiego 12, 

tel. 8188-308, fax 8188-681 

og³asza przetarg 

nieograniczony na:

Pierwszeñstwo przyjêcia w poczet cz³on-

ków, celem ustanowienia spó³dzielcze-

go w³asnoœciowego prawa do lokalu

mieszkalnego po³o¿onego w Chojno-

wie przy ul. W. Sikorskiego 7/14, 

IV piêtro, o pow. u¿ytkowej 64,1 m2.

Wartoœæ wk³adu budowlanego wynosi

58.000 z³ (s³ownie: piêædziesi¹t osiem

tysiêcy z³otych 00/100).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 07.11.

2005 r. o godz. 14.00.

Specyfikacje istotnych warunków prze-

targu w cenie 15 z³ z VAT, mo¿na ode-

braæ w siedzibie Spó³dzielni, pokój nr 8, 

I piêtro.

Zarz¹d Spó³dzielni zastrzega sobie

prawo uniewa¿nienia przetargu 

bez podania przyczyn”.
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BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza

przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿

prawa w³asnoœci budynku warsztatowo- szko-

leniowego  o pow. u¿ytkowej 740,48 m2 wraz 

z prawem u¿ytkowania wieczystego gruntu,

ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa

do dnia 05-12-2089 r., nieruchomoœci oznaczo-

nej numerem geodezyjnym 22/12 o pow. 941 m2,

po³o¿onej przy ul. Witosa w Chojnowie, dla

której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi

ksiêgê wieczyst¹ Nr 29415.

Cena wywo³awcza - 80.000,00 z³.

Wadium - 16.000,00 z³.

Nieruchomoœæ obci¹¿ona jest 2 umowami najmu

zawartymi na czas nieoznaczony z 3-miesiêcznym

okresem wypowiedzenia. W razie wy³onienia na-

bywcy zostanie wszczête postêpowanie dotycz¹-

ce rozwi¹zania umów najmu.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako tereny

przemys³owe. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 listopada 2005 r.

o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium  (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci

nale¿y wp³aciæ do dnia 21 listopada 2005 r. na

konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 558644

00000001490620000040 Bank Spó³dzielczy 

w Chojnowie, Rynek 18/19. Wp³acenie wadium

równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-

rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-

targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci

/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zo-

stanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba

wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-

zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni

od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,

pozosta³ym osobom.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej

ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê

do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿

1.000,00 z³.

Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,

wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie Nr 13864400000001490620000020 Bank

Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19  najpóŸ-

niej przed zawarciem umowy notarialnej.

Sprzeda¿ nieruchomoœci jest zwolniona od podat-

ku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,

od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowo-

duje utratê wp³aconego wadium.

Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœ-ci

ponosi w ca³oœci nabywca.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uza-

sadnionej przyczyny.

Nieruchomoœæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 14 - 18

listopada 2005 r. w godz. 9.00 do 14.00. Klucze

dostêpne s¹ w Wydziale Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska tut. Urzêdu - pok. nr 12.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 

w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie 

pod numerem (0-76) 81-86-680.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 

og³asza

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. Termin zagospodarowania nieruchomoœci: rozpoczêcie zabudowy, tj. wybudowanie

fundamentów - 2 lata od nabycia; zakoñczenie zabudowy, tj. wybudowanie budynku w stanie

surowym zamkniêtym - 4 lata od daty nabycia. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,

odbêdzie siê w dniu 28 listopada 2005 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci

nale¿y wp³aciæ do dnia 21 listopada 2005 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

Nr 55864400000001490620000040  Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub 

w kasie tut. Urzêdu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-

niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-

targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Ustala siê post¹pie-

nie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych

dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 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 Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19

najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-

targ, 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 81-86-680.

Urz¹d Miejski

59-225 Chojnów, pl. Zamkowy 1, e-meil -urzad.miejski@chojnow.net.pl

tel. 076  81-88-285. fax  076  81-87-515 

Burmistrz Miasta Chojnowa

og³asza przetarg nieograniczony na budowê oœwietlenia ulicznego w Chojnowie

- ulice: Witosa, pl. Dworcowy - (podwórze)

Wspólny s³ownik zamówieñ publicznych (CPV) - g³ówny przedmiot: 45316110-9

1. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia

mo¿na pobieraæ od dnia 28.10.2005r. w siedzibie

Zamawiaj¹cego, tj. w Urzêdzie Miejskim, pl. Zam-

kowy 1, 59-225 Chojnów, II piêtro, pokój nr 13B

lub za poœrednictwem poczty.

Cena specyfikacji - 12,00 z³.

2. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert

wariantowych i czêœciowych.

3. Termin realizacji zamówienia 17.12.2005 r.

4. O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê Wykona-

wcy spe³niaj¹cy warunki z art. 24 ust. 1 i 2 oraz z art. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ

publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.)

oraz spe³niaj¹cy jednoczeœnie warunki zawarte w specy-

fikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wymagane jest dokonanie wp³aty wadium w wy-

sokoœci  400,00 z³.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - znaczenie -  100%

7. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego,

w pokoju nr 6 (sekretariat). Termin sk³adania ofert

up³ywa w dniu 14.11.2005 r. o godz. 9.00.

8. Otwarcie ofert nast¹pi w terminie: 14.11.2005 r. o

godz. 10.00 w siedzibie Zamawiaj¹cego, II piêtro

pokój nr 11 (sala posiedzeñ).

9. Wykonawca bêdzie zwi¹zany ofert¹ do 13.12.2005 r.

10. Osoba upowa¿niona do kontaktów: Artur

Krakowski, tel. 076  81 86 681. 
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