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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego
* Wraz z popraw¹ pogody dynamiki na-

bra³y prace przy powstaj¹cym przy ul. Z³o-

toryjskiej budynku socjalnym. Obecnie wy-

konywana jest tu elewacja wraz z ocieple-

niem, robotnicy k³ad¹ tynk na zewnêtrzne

œciany. 

* Wykonano badania geotechniczne gruntu

przy SP4 pod budowê basenu miejskiego,

niezbêdne do sporz¹dzenia projektu tech-

nicznego.

* Intensywnie przebiegaj¹ prace przy po-

rz¹dkowaniu Parku Piastowskiego. Nasa-

dzono alejkê œwierkow¹ uzupe³niaj¹c iglaki

od wie¿y ciœnieñ do placu z „estrad¹”,

zamontowano 15 dodatkowych ³awek

parkowych.

* Otoczenie obeliska przy ul. Chmielnej 

i sam pomnik zyska³y nowe oblicze. Po-

stument zosta³ wyczyszczony, zmieniono

oprawê kwiatow¹, wymieniono nawierzch-

niê chodnika prowadz¹cego do obeliska.

* W chojnowskiej przychodni wykonano

nowe przy³¹cze kanalizacji sanitarnej z w³¹cze-

niem do ul. Kazimierza Wielkiego, likwi-

duj¹c jednoczeœnie uci¹¿liwe dla okolicz-

nych mieszkañców szambo.

* W najbli¿szym czasie rusz¹ prace przy

renowacji elewacji kolejnych kamienic 

w Rynku. 

* 1 czerwca s³u¿by miejskie zasili³o 30

bezrobotnych, którzy zajmowaæ siê bêd¹

pracami na terenie miasta w ramach tzw.

prac spo³ecznie u¿ytecznych. Od kilku

tygodni na takich zasadach zatrudnienie ma

40 innych pracowników.

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

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœ-

ciami /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  12.05.2006 r. 

do 02.06.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu, oznaczonej

numerem dz. 331/2, po³o¿onej w obrêbie 4

miasta Chojnowa przy ul. Ogrodowej (Za-

rz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 12 maja 2006 r. Nr 50/2006). 

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo

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

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-

mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejs-

kim w Chojnowie w terminie do dnia

23.06.2006 r.

2) w dniach od 12.05.2006 r.

do 02.06.2006 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat –

czêœæ dz. nr 48/2 po³o¿onej przy ul. Æwik-

liñskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Bur-

mistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 maja

2006 r. Nr 51/2006).

3) w dniach od 16.05.2006 r. 

do 06.06.2006 r.:

- wykazu lokalu mieszkalnego przezna-

czonego do sprzeda¿y w drodze bezprzetar-

gowej na rzecz najemcy, znajduj¹cego siê

w budynku po³o¿onym przy ul. Witosa 24

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 16 maja 2006 r. Nr 52/2006).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo

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

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœ-

ciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia

28.06.2006 r.

Zosta³y nie tylko wspomnienia
Nasi przyjaciele z Francji, którzy goœcili 

w Chojnowie w pierwszych dniach maja

zostawili dla mieszkañców grodu nad Skor¹

niecodzienne prezenty. W trakcie wizyty

odwiedzili Przychodniê Rejonowa, której

przekazali paczki zawieraj¹ce m.in. œrodki

opatrunkowe, ig³y, strzykawki, lekarstwa 

i od¿ywki. Wiêkszoœæ darów trafi³a do

odpowiednich poradni w przychodni, czêœæ

wœród podopiecznych rozprowadz¹ pielêg-

niarki œrodowiskowe, pozosta³e trafi¹ do

„Niebieskiego Parasola”. 

Francuzi obdarowali tak¿e nasze szko³y 

i przedszkola przekazuj¹c kilka kartonów

wype³nionych instrumentami muzycznymi,

sprzêtem sportowym i zabawkami. 

Chojnów w Europie
Od kilku dni miasto Chojnów posiada euro-

pejski adres swojego portalu internetowego.

Wpisuj¹c w przegl¹darce adres: chojnow.eu

- mo¿na od razu trafiæ na oficjalne strony www

naszego miasta. Dotychczasowy adres rów-

nie¿ dzia³a i te¿ mo¿na z niego korzystaæ.

„Parasol” informuje
* Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno Reha-

bilitacyjny „Niebieski Parasol” informuje,

¿e w ka¿dy drugi czwartek miesi¹ca, w go-

dzinach 15.30-16.30, zainteresowani mog¹

skorzystaæ z bezp³atnych porad dietetyka.

* W ramach programu promocji zdrowia

Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno Reha-

bilitacyjny „Niebieski Parasol” prowadzi

nieodp³atne zajêcia rehabilitacyjne dla miesz-

kañców Chojnowa (tak¿e dla dzieci z pora-

¿eniem mózgowym, z niedow³adem koñczyn).

Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt pod

nr telefonu (076) 8188256 – Kinga Fr¹ckiewicz.

* Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno - Re-

habilitacyjny zaprasza chêtnych na badanie

w kierunku osteoporozy (badanie densyto-

metryczne) które odbêd¹ siê w dniu 9 czerwca

na terenie Oœrodka. Rejestracja telefoniczna

odbywaæ siê do 07 czerwca w godzinach miêdzy

8.00 a 14.00 pod nr tel. (076) 8188256.

Badanie jest nieodp³atne i nie wymaga

skierowania.

Dzieci - dzieciom
Gor¹ce podziêkowania kierujemy do M³o-

dzie¿owej Rady Miejskiej w Chojnowie,

która 30 kwietnia 2006 zorganizowa³a kon-

cert charytatywny na rzecz dzieci ze œwiet-

licy socjoterapeutycznej. W koncercie wy-

st¹pi³y taneczne i wokalne zespo³y muzycz-

ne ze Szko³y Podstawowej Nr 3, Szko³y

Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 2 oraz

Miejskego Domu Kultury. Organizatorom,

wszystkim m³odym wykonawcom oraz uczest-

nikom, którzy bezinteresown¹ prac¹, ¿yczli-

woœci¹ i darem przyczynili siê do wsparcia

naszej dzia³alnoœci serdecznie dziêkujemy. To

przede wszystkim “wielkie serce”, które wska-

zuje na chêæ niesienia pomocy tym, którzy

takiej pomocy potrzebuj¹. Dochód z koncertu

zostanie przeznaczony na zakup materia³ów

dydaktycznych niezbêdnych do dalszej

dzia³alnoœci œwietlicy socjoterapeutycznej.

Wychowawcy z wychowankami.
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IV CHOJNOWSKIE DYKTANDO
Regulamin konkursu

Organizatorzy:

- Urz¹d Miejski w Chojnowie,

- Gazeta Chojnowska.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿dy, tzn.: uczniowie

szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich oraz doroœli

(w dyktandzie nie mog¹ braæ udzia³u: poloniœci, dzien-

nikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa).

2. Dyktando odbêdzie siê w dwóch grupach wiekowych:

a) grupa I – uczniowie szkó³ podstawowych;

b) grupa II – uczniowie gimnazjów, szkó³ œrednich i doroœli.

3. Zg³oszenia na kartach uczestnictwa bêd¹ przyjmowane

do 23 maja 2006 r. u organizatora w Domu Chemika do

godz. 9.45 dla grupy I i do godz. 15.45 dla grupy II oraz:

- Gazeta Chojnowska (do 22 maja 2006 r.);

- Szko³a Podstawowa nr 3 (do 22 maja 2006 r., Anna Pauch,

Ewa Wiêcek, Ma³gorzata Szczepanowska);

- Szko³a Podstawowa nr 4 (do 22 maja 2006 r., Gra¿yna

Kucharska)

Nagrody:

Za zajêcie I miejsca w poszczególnych grupach, przyzna-wany

bêdzie tytu³ Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej oraz

nagrody rzeczowe.

Organizatorzy oficjalnie przedstawi¹ tylko pierwszych

dziesiêciu zwyciêzców konkursu w poszczególnych grupach.

Jury zastrzega sobie prawo ró¿nego podzia³u nagród rzeczo-

wych. Postanowienia jury s¹ ostateczne i nieodwo³alne.

Postanowienia koñcowe:

Tekst dyktanda zosta³ opracowany przez polonistów z choj-

nowskich szkó³ zgodnie z najnowszymi zasadami orto-

graficznymi i interpunkcyjnymi (Anna Pauch, Ewa Wiêcek,

Ma³gorzata Szczepanowska – SP nr 3). Informacje o przy-

gotowaniach i przebiegu imprezy mo¿na uzyskaæ u koordy-

natora IV Chojnowskiego Dyktanda, Jerzego Kucharskiego

(tel. 0-76- 81-87-161). Karty uczestnictwa mo¿na otrzymaæ

u organizatorów IV Chojnowskiego Dyktanda i redakcji G.Ch.  

Dyktando odbêdzie siê w Chojnowie w Domu Chemika

(Rynek 20) w dniu 23 maja 2006 r. o godz. 10.00 – grupa

I i o godz. 16.00 – grupa II.

Wrêczenie nagród i dyplomów dla Mistrzów Ortografii

Ziemi Chojnowskiej odbêdzie siê w terminie wyznaczonym

przez organizatora osobnym komunikatem.

Wszystkim uczestnicz¹cym w ostatniej drodze 

œp. Kazimiery Pachury 

oraz w³aœcicielowi 

Zak³adu Pogrzebowego p. Szymañskiemu 

za okazan¹ pomoc i wsparcie serdecznie

dziêkuje rodzina.

ZASI£KI RODZINNE 
I PIELÊGNACYJNE

Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Chojnowie informuje, 

i¿ pocz¹wszy od dnia 1 wrzeœnia 2006r.
MOPS bêdzie jedynym podmiotem

uprawnionym do wyp³at œwiadczeñ rodzinnych
i zasi³ków pielêgnacyjnych dla osób 

zamieszka³ych na terenie miasta Chojnów. 
W zwi¹zku z powy¿szym zainteresowane

osoby proszone s¹ o zg³oszenie siê do Sekcji
Œwiadczeñ Rodzinnych Miejskiego Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie w celu
uzyskania dok³adnej informacji i pobrania

odpowiednich druków wniosków. 
(MOPS Chojnów ul. Kolejowa 9, pokój nr 8,

poniedzia³ek w godz. 8-13 wtorek 
w godz. 8-16 œroda-pi¹tek w godz. 8-13; 

tel. 076-81-88-218, 076-81-88-597).
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Rodzinnym festynem Szko³a Podstawowa nr 4

rozpoczê³a obchody jubileuszu 20.lecia szko³y.

Piknik na terenie placówki, który odby³ siê 

13 maja, by³ okazj¹ do spotkania obecnych

uczniów i ich rodziców, kadry oraz absolwen-

tów oraz podzielenia siê dorobkiem artystycz-

nym m³odzie¿y. Wokó³ sceny, na której przez

kilka godzin prezentowali siê m³odzi artyœci,

ustawione by³y stragany oferuj¹ce szeroki

wachlarz asortymentów i us³ug. Mo¿na tu

by³o m.in. posiliæ siê kie³baskami z ro¿na,

zagryŸæ wspania³ymi wypiekami domowego

wyrobu b¹dŸ s³odkimi deserami, napiæ siê

kawy, herbaty, zimnych napojów, zmieniæ

image u wiza¿ystki, zaopatrzyæ siê w koloro-

we baloniki, zakupiæ wyroby rêkodzielnicze

lub wyhodowane samodzielnie ozdobne roœ-

linki. Dla aktywnych przygotowano punkt,

gdzie mo¿na by³o sprawdziæ swoj¹ celnoœæ 

i si³ê, by³y tak¿e przeja¿d¿ki kucami. Stoiska

przygotowywa³y poszczególne klasy pod okiem

wychowawców i przy czynnym udziale rodziców.

Atrakcj¹ tego dnia by³y pokazy walk rycers-

kich i pl¹sów bia³og³ów prezentowane przez

niezawodne, chojnowskie Bractwo Rycerskie.

Oficjalne uroczystoœci jubileuszowe odby³y

siê w minion¹ sobotê. Rozpoczêto je msz¹

œw., po której spo³ecznoœæ szko³y spotka³a siê

na okolicznoœciowym apelu. Tu delegacje za-

przyjaŸnionych placówek i instytucji w krót-

kich wyst¹pieniach gratuluj¹c œwiêta, ¿yczy³y

dalszych sukcesów i kolejnych okr¹g³ych

jubileuszy.

- W szkole najwa¿niejszy jest uczeñ, dusz¹ szko³y

jest nauczyciel, a dum¹ s¹ jej absolwenci –

powiedzia³ m.in. burmistrz Jan Serkies.-

Jubileusz jest wiêc okazj¹, aby ocaliæ od za-

pomnienia cz¹stkê historii, po³¹czyæ ro¿ne

pokolenia ludzi tworz¹cych wizerunek tej

szko³y, doceniæ dorobek, a jednoczeœnie two-

rzyæ jej nowe oblicze.

Dwadzieœcia wiosen dla placówki oœwiato-

wej, to niewiele, ale szko³a wykorzysta³a ten

czas bardzo efektywnie, dynamicznie rozwija-

j¹c bazê edukacyjn¹, szkol¹c kadrê i dostoso-

wuj¹c system pracy do potrzeb wychowan-

ków. Ka¿dy uczeñ mo¿e rozwijaæ tu swoje

zainteresowania i talenty, doskonal¹c umie-

jêtnoœci i przynosz¹c dumê szkole. Gdzieœ 

w Polsce i poza jej granicami s¹ odnosz¹cy

sukcesy ludzie, którzy fundamenty swojej

edukacji budowali w tej szkole.

Z okazji jubileuszu u wrót szko³y ods³oniêto

tablicê upamiêtniaj¹c¹ wydarzenie, a potem

mo¿na by³o zwiedziæ szkolne pomieszczenia

wracaj¹c wspomnieniami do lat dzieciñstwa

b¹dŸ zapoznaj¹c siê z warunkami nauki 

w jakich wkrótce przyjdzie pobieraæ lekcje

naszym pociechom.

Program artystyczny przygotowany specjal-

nie na tê okazjê zainteresowani mogli obej-

rzeæ w sali Miejskiego Domu Kultury. A by³o

co ogl¹daæ, bo przecie¿ „czwórka” ma czym

siê pochwaliæ. Zespó³ muzyki dawnej 

All Anico, szkolny chór, grupa teatralna, dwa

zespo³y taneczne, klasa muzyczna specjali-

zuj¹ca siê w grze na fletach, soliœci wokalni

i recytatorzy, to sk³adowe wspania³ego wido-

wiska, które szko³a serwuje co roku prezen-

tuj¹c talenty artystyczne, re¿yserskie i sceno-

graficzne ca³ej korczakowskiej braci. Tego-

roczne wystêpy przebiega³y pod wymownym

has³em „B¹dŸ sob¹, szukaj w³asnej drogi”.

A po tych duchowych doznaniach - wielo-

pokoleniowe spotkanie, na którym wspomi-

nano pierwsze miesi¹ce dzia³alnoœci szko³y,

kolejne lata i snuto plany na przysz³oœæ. Oby

by³a co najmniej tak barwna i us³ana sukcesa-

mi jak dotychczas.
eg

BB¹¹ddŸŸ  ssoobb¹¹,,  sszzuukkaajj  ww³³aassnneejj  ddrrooggii
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Ma³e w przypadku „Bambiniady”

czyli Regionalnego Przegl¹du

Piosenki Przedszkolnej, nie tylko

jest piêkne, ale przede wszys-

tkim rozkoszne i wzruszaj¹ce.

Nikt przecie¿ nie zaprzeczy, ¿e

kilkulatek wystêpuj¹cy na scenie

– podryguj¹cy lub próbuj¹cy

swych si³ wokalnych przy mi-

krofonie – chwyta za serce, 

a nawet doprowadza do ³ez. Tak

te¿ by³o podczas tegorocznego

konkursu, który odby³ siê, ju¿ po

raz jedenasty, 13 maja w Miej-

skim Domu Kultury. 

Przegl¹d ka¿dego roku przy-

ci¹ga rzesze widzów – g³ównie

rodziny wykonawców, którzy 

z ogromn¹ niecierpliwoœci¹

oczekuj¹ wystêpów swoich po-

ciech, potem gromkimi brawami

oklaskuj¹, czêsto, debiutanckie

prezentacje. 

Z ka¿dym rokiem na liœcie wy-

konawców przybywa przed-

szkoli, które chc¹ na chojnow-

skiej estradzie zaprezentowaæ

umiejêtnoœci swoich wychowan-

ków. Bambiniada 2006 pobi³a 

w tej kwestii dotychczasowy

rekord – do konkursu zg³osi³o

siê 16 placówek. Ka¿da z nich

przed szacownym jury odœpie-

wa³ dwa utwory, z regu³y ubar-

wiaj¹c je choreografi¹ i orygi-

nalnymi kostiumami. Widowis-

ko by³o wiêc bardzo urozma-

icone i kolorowe.

Na uwagê zas³uguje zaanga¿o-

wanie opiekunów i rodziców.

Ka¿dy bowiem wystêp by³ obra-

zem ogromu pracy w przygo-

towanie poszczególnych prezen-

tacji. To nie by³y banalne pio-

seneczki, to nie by³y banalne

pl¹sy, to nie by³y banalne popisy.

Profesjonalne podk³ady mu-

zyczne, pieczo³owicie przygo-

towane stroje, przemyœlane aran-

¿acje, to wymaga³o pracy wy-

chowawców, rodziców oraz sa-

mych przedszkolaków, którzy

jak wiadomo z natury nie nale¿¹

do cierpliwych i wyj¹tkowo zdy-

scyplinowanych. Ale uda³o siê 

i wszyscy mog¹ byæ z siebie

dumni. Z pewnoœci¹ najwiêksz¹

radoœæ z udzia³u w “Bambinia-

dzie” maj¹ tegoroczni laureaci.

Wybór zwyciêzców by³ nie-

zwykle trudny. Sêdziowie – Luiza

Œciœlewska instruktor emisji

g³osu, Gra¿yna Kucaj – instruk-

tor tañca, Jan Buñkowski – choj-

nowski kapelmistrz, nie byli

zupe³nie zgodni. Bior¹c jednak

pod uwagê wszystkie kryteria

oceny i ogólny wyraz artysty-

czny uda³o siê znaleŸæ kompro-

mis i podj¹æ ostateczne decyzje.

Pierwsz¹ nagrodê przyznano

dwóm placówkom – z Legnicy 

i Chojnowa (Przedszkole Miej-

skie nr 3), drugie miejsce zajê³o

przedszkole z Raszówki. Trze-

ciej lokaty nie przyznano, na-

grodzono natomiast jedyn¹

solistkê – Michasiê Kupraniuk 

z Gniewomierza. Og³oszenie

wyników by³o jednak tylko kon-

kursowym wymogiem, bo tak

naprawdê wspaniali byli wszys-

cy i ¿adna z grup nie mia³a czego

siê wstydziæ.

GwoŸdziem programu by³ tego

dnia pozakonkursowy wystêp

najm³odszych wokalistów –

trzylatków z Przedszkola Miej-

skiego nr 3 w Chojnowie. Ma-

luchy z w³aœciwym sobie wdziê-

kiem i spontanicznoœci¹ odœpie-

wa³y chórem m.in. “Ko³ysankê”

zespo³u Sumptuastic wywo³uj¹c

uœmiech na wszystkich twarzach

i salwê braw. 

No i kolejn¹ chojnowsk¹ impre-

zê mamy za sob¹, ale opracowa-

ny przez przedszkola repertuar 

z pewnoœci¹ bêdzie jeszcze wy-

korzystywany przy ró¿nego

rodzaju familijnych uroczystoœ-

ciach. Wtedy zapewne powracaæ

bêd¹ wspomnienia z Chojnowa 

i wspania³ej przedszkolnej

„Bambiniady”.

eg
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lat temu zrodzi³ siê pomys³ zrzeszenia

osób niepe³nosprawnych,

potrzebuj¹cych wsparcia nie tylko fizy-

cznego, ale g³ów-nie moralnego, poprzez kontakty

z innymi w po-dobnej ¿yciowej sytuacji. Tak, za

spraw¹ m.in. Jerzego Herbuta w listopadzie 1991

roku zawi¹za³o siê i aktywnie zaczê³o dzia³aæ ko³o

Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du

Ruchu.

Jubileusz piêtnastolecia zwi¹zkowcy obchodzili

uroczyœcie 13 maja. Tego dnia w Domu Chemika 

z niepe³nosprawnymi spotkali siê tak¿e przyjaciele

zwi¹zku i zaproszeni goœcie. Wœród nich duchowi

przewodnicy ks. Krzysztof Zimnicki i ks. Andrzej

Wojciechowski oraz s. Gregorianka, a tak¿e przed-

stawiciele w³adz w osobie burmistrza Jana Serkiesa

i wiceprzewodnicz¹cego rady Macieja Cieœli. 

Obecni byli tak¿e przedstawiciele zaprzyjaŸnio-

nych instytucji i stowarzyszeñ - Anna Kopyra -

przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ste-

fania Wolska - przewodnicz¹ca Ko³a Diabetyków

w Chojnowie, Jan Paryœ - przewodnicz¹cy Polskiego

Zwi¹zku Emerytów i Rencistów oraz Andrzej Pyrz

- kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej. Jubi-

leusz zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e przewod-

nicz¹cy regionu Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwa-

lidów Narz¹du Ruchu Stefan Topolski.

Przez pierwsze lata swojej dzia³alnoœci Zwi¹zek

zdobywa³ nowych cz³onków i przyjació³. Nawi¹zy-

wano kontakty z innymi organizacjami, które szybko

zaowocowa³y wspólnymi dzia³aniami. Liczne wy-

jazdy krajoznawcze, pikniki, rekolekcje, spotkania

s¹ nie tylko form¹ wspólnego spêdzania czasu, ale

przede wszystkim wymian¹ doœwiadczeñ i zdoby-

waniem nowych, trwa³ych przyjaŸni.

- Prze³omowym rokiem by³ dla nas rok 1999, kiedy

Kuria Biskupia w Legnicy, po raz pierwszy, zorga-

nizowa³a Kongres Osób Niepe³nosprawnych pod

has³em „Jesteœmy Dzieæmi Jednego Boga” – mówi

przewodnicz¹ca Zwi¹zku Teresa Kamiñska. 

- Spotkania pokongresowe w Krzeszowie i Legnicy

sta³y siê ju¿ tradycj¹, czekamy na nie ka¿dego roku 

z niecierpliwoœci¹. Dziêki nim zdobyliœmy szereg

serdecz-nych znajomoœci ze stowarzyszeniami 

z ca³ego dekanatu legnickiego.

Wzajemna pomoc, wsparcie, kontakty i organiza-

cja wspólnych wyjazdów, to podstawowa dzia³al-

noœæ tej organizacji. 

- Nasz cel to g³ównie pomoc osobom niepe³no-

sprawnym w integracji spo³ecznej poprzez organi-

zowanie ró¿nego rodzaju spotkañ towarzysko-kul-

turalnych, wyjazdów turystyczno–krajoznawczych,

a tak¿e organizacjê turnusów rehabilitacyjnych

oraz pomoc wolontariuszy. Staramy siê tak¿e po-

kazaæ umiejêtnoœci naszych cz³onków organizuj¹c

wystawy ich prac szyde³kowych, hafciarskich, malar-

skich czy poetyckich. Aktywnoœæ i obcowanie 

z innymi, to dla naszych cz³onków najlepsza terapia.

Jubileuszowe spotkanie by³o okazj¹ do podsu-

mowania dotychczasowej dzia³alnoœci i wyró¿-

nienia osób, które szczególnie anga¿uj¹ siê b¹dŸ 

w ró¿ny sposób wspieraj¹ zwi¹zek. Okolicznoœciowy

dyplom wrêczono przede wszystkim za³o¿ycielowi

i d³ugoletniemu przewodnicz¹cemu zwi¹zku

Jerzemu Herbutowi. Podziêkowania z³o¿ono tak¿e

Katarzynie Lisowskiej, Danucie Wdowiñskiej,

Renacie Zarzecznej, Barbarze Kieszkowskiej,

Marii Solarskiej oraz Franciszkowi Grzeœkowiakowi.

- Dziêki m.in. takim ludziom nasz zwi¹zek têtni ¿yciem,

rozwija siê i z pewnoœci¹ nadal bêdzie prê¿nie dzia³a³

w chojnowskim œrodowisku. Dziêkujemy wszystkim,

którym los osób niepe³nosprawnych nie jest obojêtny 

i czynem i s³owem wspieraj¹ ka¿dy nasz krok.

Obok podziêkowañ by³y gratulacje oraz ¿yczenia

dalszej prê¿nej dzia³alnoœci i spokojnej pracy. 

Uroczystoœæ uœwietni³ krótki wystêp zespo³u folk-

lorystycznego „Jaskó³ki” z Krzywej, który by³ pre-

ludium do zabawy tanecznej, przy dŸwiêkach

zespo³u „Sekret”. 

Tak jubileusz dobieg³ koñca. Nie skoñczy³a siê jed-

nak codzienna troska o jego cz³onków, którzy

ka¿dego dnia borykaj¹ siê z wieloma problemami.

Dziêki zrzeszeniu mog¹ liczyæ na pomoc i wsparcie

w ka¿dej sytuacji, dlatego STO LAT dla Zwi¹zku 

i jego cz³onków.
eg
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W chojnowskim muzeum, 12 maja

oficjalnie otwarto niecodzienn¹

wystawê fotograficzn¹ pn. „Ama-

zoñski las deszczowy w obiekty-

wie Mariana Bochynka”.

Podczas otwarcia obecny by³ autor

zdjêæ, który mówi¹c niewiele o so-

bie, du¿o opowiedzia³ o wyprawie

do Ekwadoru ilustruj¹c swoj¹ opo-

wieœæ wyeksponowanymi fotosa-

mi. Na 44 barwnych fotografiach

autor prezentuje nam amazoñski

las deszczowy, najbogatszy las

œwiata, niezwykle barwny i za-

skakuj¹cy. Prezentowane na wys-

tawie fotografie powsta³y g³ównie

w dorzeczu Rio Napo, lewego do-

p³ywu Amazonki. Nie co dzieñ ma-

my okazjê z bliska przyjrzeæ siê

egzotyce, dlatego warto odwiedziæ

wystawê i byæ mo¿e „z³apaæ bak-

cyla” obie¿yœwiata. Marian Bo-

chynek, który z wykszta³cenia jest

przyrodnikiem, a z zami³owania

podró¿nikiem, zapewnia, ¿e reali-

zacja marzeñ nie jest tak trudna

jakby siê wydawa³o. Je¿eli tylko

jesteœmy pasjonatami i mamy w so-

bie nieco samozaparcia, wszystko

jest mo¿liwe, a sen staje siê jaw¹.

On sam jest tego dowodem, a jego

zdjêcia potwierdzaj¹, ¿e to co dla

wielu niedoœcignione, dla pasjo-

natów jest kwesti¹ chêci i organi-

zacji.

Serdecznie zapraszamy!

eg

Sen mo¿e
byæ jaw¹



W Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II

w radosnym tonie uczczono Œwia-

towy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autor-

skich, który przypada na 23 kwietnia. Data ta

jest dat¹ symboliczn¹. 23 kwietnia urodzili siê

lub odeszli znani pisarze Cervantes, Sha-

kespeare (Szekspir), Nabokov, Vallejo. Dzieñ

23 kwietnia wi¹¿e siê równie¿ z kataloñskim

obyczajem. Ka¿dy mieszkaniec Katalonii 

w dniu œw. Jerzego patrona tego regionu ob-

darowywa³ swoich bliskich ksi¹¿kami z ró¿ami. 

Uczniowie naszego gimnazjum, chc¹c przy

tej okazji z³o¿yæ podziêkowania Nauczycielom,

za to, ¿e ksi¹¿kow¹ wiedzê im przybli¿aj¹, ob-

darowali ich nie ksi¹¿kami i nie ró¿ami, ale

przys³owiami o ksi¹¿kach, ze „s³odk¹” ga³¹zk¹

wiosny. W imieniu uczniowskiej braci wrêczenia

ga³¹zek wiosny dokonali: Paulina Matuszewska,

Tomek Postrzech, Karolina Krzy¿anowska, Ma-

ciek Szklarz, Justyna G³adun, Jakub Szklarz,

Renia Zwierz i Oskar Paw³owski.

Dzisiaj w dobie tak dynamicznego rozwoju tech-

niki, kiedy internet jest ³atw¹, szybk¹ drog¹

zdobycia wiedzy ze wszystkich dziedzin ¿y-

cia i nauki ksi¹¿ka zesz³a na drugi plan. Ale

czy s³usznie? Wartoœæ ksi¹¿ki docenia³ Polak

s³ynny na ca³ym œwiecie, patron naszej szko³y,

papie¿ Jan Pawe³ II, który by³ bibliofilem, cz³o-

wiekiem zbieraj¹cym ksi¹¿ki z zami³owaniem.

Jeszcze nie tak dawno, chocia¿ najm³odsi tego

nie pamiêtaj¹, wiele tytu³ów nie mówi¹c ju¿ 

o encyklopedii by³o niedostêpnych i zama-

wiano je na subskrypcje.

W czasach kiedy ksi¹¿ka jest bez ¿adnych ogra-

niczeñ dostêpna dla wszystkich, ju¿ coraz rza-

dziej s³yszy siê o zbieraniu ksi¹¿ek w domos-

twach, a czêœciej o wyzbywaniu siê domowego

ksiêgozbioru i przekazywaniu do bibliotek.

Dziêki temu wiele placówek bibliotecznych,

których przecie¿ nie staæ jest na zakup dosta-

tecznej iloœci ksiêgozbioru mo¿e wzbogaciæ

swój warsztat czytelniczy. 

W tym momencie dotknêliœmy dra¿liwego te-

matu, bo co tu ukrywaæ, ksi¹¿ki na nasz¹ kieszeñ

s¹ za drogie. Wiedz¹ i odczuwaj¹ to bardzo

boleœnie rodzice uczniów niezale¿nie od stop-

nia kszta³cenia swoich pociech. Bo zarówno

podrêczniki dla szkó³ podstawowych jak i ponad-

podstawowych, czy te¿ kszta³cenia wy¿szego

s¹ za drogie. Jest jeszcze jeden bardzo powa¿ny

problem, raczej przemilczany. Dotyczy on

ciê¿aru ksi¹¿ek, jakie uczeñ dŸwiga codzien-

nie zd¹¿aj¹c do szko³y. I tutaj jakby problemy

siê krzy¿uj¹, cena i waga ksi¹¿ek. A gdyby

tak trochê wra¿liwoœci, wyobraŸni i troski 

o m³ode pokolenie ze strony wydawców ksi¹¿ek

i by³by problem rozwi¹zany. Gruby papier,

czêsto kredowany, wp³ywa zarówno na cenê

jak i na ciê¿ar ksi¹¿ki. Czy musimy tak bez-

dusznie obci¹¿aæ m³ode krêgos³upy uczniów 

i równoczeœnie powa¿nie zuba¿aæ koszyk

domowych funduszy? Ministerstwo Edukacji

mog³oby pewnie coœ w tym kierunku zadzia-³aæ,

co by³oby z korzyœci¹ tak dla zdrowia uczniów jak i

stroskanych rodziców, którzy z trwog¹ myœl¹

co zrobiæ, aby do pierwszego wystarczy³o.

Na uroczystym apelu, na otwartej przestrzeni

boiska szkolnego, dla uczczenia Œwiatowego

Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, 45 uczniów

- aktorów Gimnazjum nr 1 œpiewa³o:

„Niech ka¿dy uczeñ mo¿e

Za taki kupiæ grosz

Ksi¹¿kê, by nie ucierpia³

Domu wydatków kosz”

Przy dobrych chêciach w³adz na pewno jest to

do spe³nienia. 

W ciep³ej scenerii aktorzy-gimnazjaliœci przy-

pomnieli dzieje ksi¹¿ki. Chwali³a siê „¿ywa

ksi¹¿ka” (Ma³gosia Bobak) jak w dawnych

czasach, wszystko co wa¿ne, przekazywano 

z ust do ust. Z dum¹ wyst¹pi³y „papirusy”, na

których wszystko zapisywane by³o pismem

rysunkowym. W rolê papirusów wcielili siê

Wiktor Grz¹dkowski i Kamil Pietruszka. Ksi¹¿ka

œredniowieczna (wydawana do roku 1500)

czyli „inkunabu³” (rolê odegra³a Katarzyna

Jaskorzyñska) szczyc¹c siê tym jak w czasach

œredniowiecznych by³a szanowana, wyst¹pi³a

ze swoim rekwizytem: ³añcuchem, którym

przykuwano j¹ do sto³u bibliotecznego, aby

nikt jej sobie nie móg³ przyw³aszczyæ. W koñcu

„encyklopedia” (któr¹ odegra³a Ania Krakowska),

zakomunikowa³a, ¿e “wie wszystko, wie wszys-

tko, wie wszystko”. Oskar Paw³owski zabawi³

siê w reportera i zrobi³ wywiad na temat tego,

co przechodnie na ulicy myœl¹ o ksi¹¿ce. Na-

stêpnie „Teleekspres” ujawni³, które klasy

wykaza³y siê w ostatnim roku aktywnoœci¹

czytelnicz¹, a które „omija³y” bibliotekê. Naj-

wierniejszych czytelników, pani wicedyrektor

mgr El¿bieta Fa³at uhonorowa³a nagrodami

ksi¹¿kowymi. I tak I miejsce w czytelnictwie

zdoby³a Joanna Mazurkiewicz z kl. IIId, 

II miejsce - Sylwia B³¹d z kl. IIg, i III miejsce

- Joanna Nêdza z kl. IIg. Gratulujemy! 

Ale uroczystoœæ, która odby³a siê z okazji

Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich

nie by³aby tak radosna, gdyby nie oprawa mu-

zyczna przygotowana przez Paw³a Bie¿uñskie-

go. Dziêki jego talentowi muzycznemu piosenki

„Europo witaj nam” i „Wszystkiego najlep-

szego” do s³ów napisanych przez organizato-

rów z okazji imprezy o ksi¹¿ce, a odœpiewane

przez uczniów- aktorów, wypad³y znakomicie.

Pawe³! Dziêkujemy. By³o fajnie! A w dodatku

pogoda nam dopisa³a.

W wystêpie brali udzia³ uczniowie z 15 klas

na 20 klas ogó³em.

Przy okazji Œwiêta Praw Autorskich nie mo-

¿emy zapominaæ o naszych gimnazjalnych

pisarzach, którzy udali siê „Z Kolumbem do

ziemi opisanej”, bior¹c udzia³ w konkursie 

o zasiêgu powiatowym. Ale swoich opowiadañ

nie oznaczyli znakiem „copyright”, czyli nie

zastrzegli sobie swoich praw autorskich. Mi³o

by³o, kiedy rozstrzygniêcie konkursu przynios³o

Asi Chyb z kl. IIIc II nagrodê, a Micha³ Pyrz 

z kl. IIId otrzyma³ wyró¿nienie. Natomiast

dyplomy przypad³y: Basi Gerak i Wioletce

Jêdras z kl. If; Monice Bugajskiej z kl. IIe,

Ma³gosi Bobak - kl. II b. Brawo!

Jest buduj¹ce to, ¿e w dobie komputeryzacji

uczniowie chêtnie podejmuj¹ temat „ksi¹¿ki”,

bo ksi¹¿ka pomaga rozwijaæ jêzyk i s³ownictwo.

Uczy rozumieæ innych i wczuwaæ siê w czy-

j¹œ sytuacjê.

Buduje tolerancjê dla innych kultur i zapobiega

uprzedzeniom. To towarzysz w samotnoœci.

Umie rozœmieszyæ lub zasmuciæ, pocieszyæ.

Uczy nas etyki. Sk³ania do namys³u nad tym

co dobre, a co z³e. Buduje pomost miêdzy po-

koleniami. Nie trzeba pod³¹czaæ jej do pr¹du.

Naszym kole¿ankom i kolegom Nauczycie-

lom dziêkujemy za wyrozumia³oœæ przy przygo-

towaniach do œwiêta ksi¹¿ki, koledze Andrzejowi

Matuszewskiemu za obs³ugê sprzêtu nag³aœ-

niaj¹cego, a pani wicedyrektor mgr El¿biecie

Fa³at za wsparcie oraz ciep³e s³owa po zakoñcze-

niu wystêpu.

¯ycz¹c mi³ych przygód z ksi¹¿k¹ wszystkim

mieszkañcom Chojnowa, sk³aniaj¹ siê

organizatorzy p. Monika Inglot i biblioteka

szkolna.
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O zagro¿eniach jakie mog¹ spotkaæ ka¿dego ze strony psów pisaliœmy

wielokrotnie. Kolejny raz jednak okaza³o siê, ¿e apele i monity do

spo³eczeñstwa, to za ma³o – trzeba dzia³añ. O ich skutecznoœci i prowadze-

niu profilaktyki wœród najm³odszych przekonana jest Bo¿ena Szarek -

nauczycielka ze Szko³y Podstawowej nr 4, która dostrzegaj¹c problem

opracowa³a i zrealizowa³a program z zakresu bezpiecznych zachowañ

w kontaktach z psami pt. “Pies Reksio naszym przyjacielem”.

- Mieszkam na osiedlu, gdzie wielokrotnie obserwowa³am niebezpieczne

sytuacje z udzia³em psów i dzieci – wyjaœnia B.Szarek. - Jestem w³aœci-

cielk¹ pudelka, który kiedyœ zosta³ zaatakowany przez groŸnego psa.

Dlatego te¿ wraz ze swoim psem przesz³am 7-tygodniowe szkolenie pod

kierunkiem specjalisty-instruktora. By³am aktywnym uczestnikiem zajêæ 

i dziêki temu naby³am umiejêtnoœci praktyczne z zakresu bezpiecznych

zachowañ w kontaktach z psami. Aby ustrzec dzieci przed niebezpiecznymi

kontaktami z psami opracowa³am program skierowany do dzieci kl. I-III.

Realizacja programu odby³a siê w ci¹gu roku szkolnego 2005-2006.

Autorce zajêæ zale¿a³o g³ównie na tym, aby zapoznaæ dzieci z zasadami

bezpiecznego postêpowania z psami, uœwiadomiæ im zagro¿enia,

omówiæ typowe i nietypowe sytuacji, w których dziecko wystêpuje

jako w³aœciciel psa i jako uczestnik zabaw z psami.

Forma programu opiera³a siê g³ównie na konkursach - konkurs na ksi¹-

¿eczkê-poradnik pt.”Z Reksiem za pan brat”, na ulotki dla przysz³ych

w³aœcicieli psów oraz konkurs fotograficzny na najzabawniesze zdjêcie z

psem.

Na zakoñczenie programu odby³y siê zajêcia z udzia³em, p. Mariusza

Siejby - instruktora szkolenia psów z Legnicy oraz przewodnika i jego

psa. Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ profesjonaln¹ tresurê psa policyjnego.

Podczas zajêæ praktycznych dzieci zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci

nabyte podczas trwania programu.

Program przyczyni³ siê tak¿e do podwy¿szenia jakoœci pracy szko³y 

w zakresie kszta³towania postaw spo³ecznych uczniów, dotycz¹cych 

bezpiecznych zachowañ. 

- Jest to szczególnie wa¿ny element, poniewa¿ szko³a po³o¿ona jest 

w centrum osiedla, gdzie psów przybywa z ka¿dym rokiem, tak¿e tych

niedoplinowanych, stwarzaj¹cych najwiêksze zagro¿enie.

Podsumowaniem programu by³y dyplomy dla laureatów konkursów 

i ma³e upominki. A na zakoñczenie spotkania prowadz¹cy kolejny raz

przypomnia³ o koniecznoœci prowadzenia psa na smyczy i zak³adaniu

kagañca, nadmieniaj¹c jednoczeœnie jak wiele zaanga¿owania wyma-

ga opieka nad psem i zanim przyjmiemy nowego domownika warto

zastanowiæ siê czy podo³amy obowi¹zkom.

eg

Reksio-przyjaciel

Jak co roku maj jest miesi¹cem wype³nionym

imprezami modelarskimi. Od wielu ju¿ lat 

w miejscowoœci Wschowa odbywa siê konkurs

modeli kartonowych o Puchar Burmistrza Miasta

oraz Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyj-

nych Statków i Okrêtów Klas “C” NAVIGA

(s¹ to eliminacje do Mistrzostw Œwiata 2006

Klas “C” NAVIGA w Chorwacji). Nie mog³o,

wiêc i nas zabrakn¹æ na tej imprezie. Ogó³em

wystartowa³o 117 zawodników z 18 klubów

zg³aszaj¹c ³¹cznie 294 modele. Chojnowscy

modelarze tj. Maciej D³ugosz, Arek Szymañski,

Artur Chudala, £ukasz Kuniej, Marek Kuniej,

Pawe³ Soboñ, Grzegorz K³os i Antoni Skalski

z klubu HKM ARSENA£ zaprezentowali 24

modele. Swój debiut mia³a Aleksandra Luty,

która zajê³a III-miejsce modelem “DELTA III”.

Równie¿ Arek Szymañski poszczyciæ siê

mo¿e Pucharem Komandora Konkursu za

model “ Wilczur” S-2. Ogó³em uda³o nam siê

zaj¹æ 10 czo³owych pozycji w kategoriach

indywidualnych i tym samym jako klub upla-

sowaæ siê na IV-miejscu. Podkreœlamy, i¿

oprócz Antoniego Skalskiego i Janusza Miki-

cionka, którzy s¹ sêdziami II klasy, swoje

szlify w III klasie sêdziowskiej zdobywali

£ukasz Kuniej i Grzegorz K³os.

Powróciwszy ze Wschowy, nie wypakowy-

wuj¹c nawet modeli, a jedynie naprawiaj¹c te,

które uleg³y lekkim uszkodzeniom podczas

transportu, 13 maja wyruszyliœmy na kolejny

konkurs. Tym razem startowaliœmy 

w III Dolnoœl¹skim Konkurskie Modeli Re-

dukcyjnych Bogatynia 2006, gdzie oprócz

modeli wykonywanych z kartonu, bior¹ udzia³

modele plastikowe. Ogó³em przyjecha³o 10

klubów z ca³ego Dolnego Œl¹ska wystawiaj¹c

200 modeli. Startuj¹c z mniejsz¹ liczb¹ modeli

(nie wszystkie klasy by³y w regulaminie kon-

kursu) i z przewag¹ modeli plastikowych (2/3

ogólnej liczby modeli) uda³o siê naszym mod-

elarzom zdobyæ kilka czo³owych miejsc, a

£ukasz Kuniej swoim modelem Cromwella

zdobywaj¹c 88 punktów i tym samym II miejsce

otrzyma³ puchar Dyrektora Zarz¹du Woje-

wódzkiego LOK za najlepszy model pojazdu

w barwach polskich. Nadmieniæ te¿ trzeba, ¿e

Antoni Skalski zadebiutowa³ tu jako sêdzia

g³ówny konkursu.

J.M.

¯yczymy dalszych sukcesów modelarzom choj-

nowskiego klubu i zapraszamy mi³oœników

modelarstwa na najbli¿sze zawody modeli

redukcyjnych w Chojnowie, które odbêd¹ siê

podczas obchodów Dni Chojnowa w Szkole

Podstawowej Nr.4. W trakcie konkursu prze-

widziany jest te¿ pokaz innego rodzaju mode-

larstwa, m.in. zdalnie sterowane modele

p³ywaj¹ce i je¿d¿¹ce. (red)

Sukcesy modelarzy
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Uczniowie Gimnazjum nr 2 i M³o-

dzie¿owa Rada Miejska Chojno-

wa zostali zaproszeni przez Cen-

trum Edukacji Obywatelskiej do

wziêcia udzia³u w Ogólnopolskiej

Prezentacji Projektów M³odzie¿o-

wych VIII edycji Programu M³odzi

Obywatele Dzia³aj¹. M³odzie¿

przygotowa³a dwa projekty. Jeden

z nich to ” Koncert Charytatyw-

ny” zrealizowany przez M³odzie-

¿ow¹ Radê Miejsk¹ Chojnowa,

pod opiek¹ pani Ma³gorzaty Po-

tacza³y. Drugi projekt nosi nazwê

„Starsi czytaj¹ m³odszym”. Rea-

lizacja tego przedsiêwziêcia

mia³a miejsce w chojnowskich

przedszkolach. 

W nagrodê za aktywn¹ dzia³al-

noœæ uczniowie w dniach 28.05-

30.05.2006r. pojad¹ do Warsza-

wy i zaprezentuj¹ swoje osi¹g-

niêcia. W ten sposób w³¹cz¹ siê

w obchody Europejskiego Roku

Edukacji.

Gratulujemy wszystkim uczest-

nikom projektu, który umo¿liwi³

im skutecznie zaistnieæ w ¿yciu

publicznym, pozwoli³ tak¿e na

realizacje pomys³ów i podejmo-

wania dzia³añ na rzecz spo³ecz-

noœci lokalnej.

Zaanga¿owani w realizacjê projek-

tów - 

uczniowie Gimnazjum nr 2:

Katarzyna Sienkiewicz, Paulina

Burzmiñska, Ewelina Kuæko, Anna

D¹browska, Ewelina Brylak,

£ukasz Szymañski, Natalia

Ho³o-wiak, Maja Grzeœkowiak,

Marta Bielecka, Monika Boroñ,

Mateusz Jakubiak, Jaros³aw

Pluskota.

M³odzie¿owa Rada Miejska

Chojnowa:

£ukasz Szymañski, Paulina

Burz-miñska, Kasia Sienkiewicz,

Kacper Cichocki, Aleksandra

Siwka, Justyna Serkies, Paulina

Matu-szewska, Anna Skalska,

£ukasz Wiktorowicz, Anna

Wiktorowicz, Paulina Piasecka.

Opiekunowie:

Ma³gorzata Potacza³a

Ma³gorzata Graban

WW    nnaaggrrooddêê    jjaadd¹¹    ddoo    ssttoolliiccyy

Zaraz po tym, jak dotrze do Pañstwa ta gazeta,

odbêdzie siê po raz czwarty Chojnowskie

Dyktando. Zapraszam do udzia³u. Mo¿e Pani

lub Pan, a i Ty równie¿, weŸmiesz udzia³ w dyk-

tandzie? Czekamy. Kartê zg³oszenia mo¿na

wype³niæ w ostatniej chwili tu¿ przed sam¹

imprez¹. To co?

Chojnowskie Dyktando jest ciekaw¹ imprez¹.

Nigdy nie mamy na ni¹ pieniêdzy. Zatem gdzie

tkwi jej sukces? W zabawie z ortografi¹. Cie-

kawostk¹ niech bêdzie to, ¿e g³ówny koordy-

nator tej imprezy obla³ kiedyœ pisemn¹ maturê z

jêzyka polskiego. Ale nie z tego powodu nie

mo¿e braæ udzia³u w dyktandzie. Od 13 lat

jest dziennikarzem, a ci nie mog¹ braæ udzia³u

w naszej imprezie. I jeszcze jedno wyjaœnie-

nie. Nie jest autorem tekstów dyktand.

Nad uczestnikami Chojnowskich Dyktand 

w tym roku ortograficznie pastwiæ siê bêd¹

polonistki ze Szko³y Podstawowej nr 3 – Anna

Pauch, Ma³gorzata Szczepanowska, Ewa Wiêcek.

By³oby nietaktem z mojej strony, gdybym

zapomnia³ napisaæ o naszym lektorze. Po raz

czwarty jest nim dyrektor MDK, Stanis³aw

Horodecki.

Jak wspomnia³em, bol¹czk¹ ka¿dego dyktan-

da jest brak pieniêdzy. Co roku te same k³opoty

i poszukiwania nowych sponsorów. Tegoroczne

dyktando jest najlepszym tego dowodem.

Fundatorem g³ównej nagrody, a s¹ ni¹ rowery,

jest Przewodnicz¹cy Towarzystwa Mi³oœników

Ziemi Œcinawskiej Andrzej Holdenmajer.

Wraz z nim w Chojnowskim Dyktandzie wezm¹

udzia³ reprezentanci Œcinawy.

Pan Andrzej zamierza podkraœæ nam pomys³ 

i zorganizowaæ w Œcinawie podobne dyktando.

Jak tak dalej pójdzie, to niebawem mo¿emy

byæ œwiadkami ortograficznej pandemii. 

I dobrze. Mo¿e wyprzemy ptasi¹ grypê.

Chojnowskie Dyktando odbywa siê w dwóch

grupach. Grupa I, to uczniowie szkó³ podsta-

wowych, którzy swoje zmagania z ortografi¹

rozpoczynaj¹ o godzinie 10. Starsi swoje zma-

gania rozpoczynaj¹ o godzinie 16.

W tym roku uczestnicy bêd¹ musieli trochê

poczekaæ na wyniki, gdy¿ zmniejszy³ siê

zespó³ osób sprawdzaj¹cych dyktanda. Mam

nadziejê, ¿e oficjalne wyniki bêd¹ znane 25

maja i zostan¹ og³oszone przez Radio Plus,

które od pocz¹tku patronuje tej imprezie. Wyniki

zamieœci równie¿ Gazeta Wroc³awska, która

równie¿ wspiera nas od I Dyktanda i oczy-

swiœcie “Gazeta Chojnowska”.

Kto zostanie mistrzem? Czy tytu³ Mistrza

Ortografii Ziemi Chojnowskiej wróci do

Chojnowa? Kto pokona zesz³orocznego mistrza?

Czy bêdzie fajna zabawa? Tak, tak jak od

czterech ju¿ lat.

Zapraszam.

Jerzy Kucharski

PS. Za dwa tygodnie. Czy tajemniczy kamieñ

znaleziony w Bia³ej stanie siê sensacj¹ archeo-

logiczn¹? Czy w okolicy dzisiejszego sk³a-

dowiska odpadów w Bia³ej przebywa³ cz³o-

wiek pierwotny? Na te i inne pytania po-

staram siê udzieliæ odpowiedzi w nastêpnym

numerze Gazety Chojnowskiej.

Chojnowski Hyde Park

To ju¿ po raz czwarty

Czy mieszka³ tu cz³owiek kamienia ³upanego?

Tajemniczy kamieñ
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Oko  w  oko  z  autork¹  Mizio³ków
27 kwietnia, w ramach tegorocznych obcho-

dów œwiêta ksi¹¿ki pn. „Bli¿ej Ksi¹¿ki”, 

w chojnowskiej bibliotece publicznej odby³o

siê spotkanie autorskie z Joann¹ Olech. 

Punktualnie o godz. 1030 autorka bardzo po-

pularnego cyklu „Dynastia Mizio³ków”, za-

czê³a wprowadzaæ dzieci z klas trzecich szkó³

podstawowych nr 3 i nr 4 w œwiat Mizio³ka 

i jego przezabawnej rodzinki.

By³o wspólne czytanie fragmentów ksi¹¿ki, 

a póŸnej pytania m.in. jak nazywa³ siê kolega

Mizio³ka, który zbiera³ na skórzan¹ kurtkê,

czego uczy³a pani Barszcz, jakie imiê mia³

szczur Fify?

Na te i inne pytania dzieci odpowiada³y b³ys-

kawicznie, a za prawid³owe odpowiedzi

otrzymywa³y od pisarki nagrody w postaci

czekoladowych cukierków. Nastêpnym za-

daniem by³ wybór „mistera Mizio³ka”.

Spoœród ch³opców wybrano trzech kandyda-

tów. Najbardziej przypominaj¹cym Mizio³ka

zosta³ Pawe³ Ma³olepszy z SP nr 3, który

otrzyma³ najwiêksz¹ iloœæ oklasków. 

Joanna Olech z wykszta³cenia jest grafikiem 

i oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ rysowania

bohaterów „Dynastii Mizio³ków”. Autorka

zaczyna³a rysunek, a dzieci dokañcza³y bra-

kuj¹cy fragment wybranych postaci.

Za ciep³e, pe³ne œmiechu i zabawy spotkanie

dzieci podziêkowa³y Joannie Olech gor¹cymi

brawami, wrêczy³y kwiaty i zrobi³y sobie

pami¹tkowe zdjêcie. Ustawi³a siê d³uga kolej-

ka po autograf pisarki. Niektóre dzieci sta³y

kilka razy, aby zdobyæ go dla siostry i brata.

Mo¿na by³o te¿ kupiæ ksi¹¿ki naszego goœcia;

„Dynastiê Mizio³ków”, ”Trudne s³ówka”,

”Czerwonego Kapturka”, ”Gdzie diabe³ mówi:

Do us³ug !”

Dodajmy, ¿e pisarka goœci³a na terenie po-

wiatu legnickiego trzy dni i oprócz Chojnowa 

odwiedzi³a biblioteki w Legnicy, Procho-

wicach, Tyñcu Legnickim, Krotoszycach 

i Krzywej.

Joanna Olech

Urodzi³a siê w Warszawie. Z wykszta³cenia

jest grafikiem (studia w ³ódzkiej Wy¿szej

Szkole Sztuk Plastycznych i Akademii Sztuk

Piêknych w Warszawie), od pewnego czasu

nie tylko ilustruje ksi¹¿ki dla dzieci, ale tak¿e

jest ich autork¹. Na niwie pisarskiej zadebiu-

towa³a w 1994 roku, oddaj¹c do r¹k czytel-

ników pierwsz¹ czêœæ Dynastii Mizio³ków. 

W 1995 roku autorka otrzyma³a za tê ksi¹¿kê

Nagrodê Literack¹ im. Kornela Makuszyñ-

skiego, przyznawan¹ przez Fundacjê

„Ksi¹¿ka dla Dziecka”. Za ilustracje do

ksi¹¿ki Pinokio Carlo Collodiego otrzyma³a

w 1984 roku Br¹zowe Kozio³ki na Biennale

Sztuki dla Dziecka; na tej samej imprezie, ale

7 lat póŸniej – III nagrodê za ilustracje do

antologii Baœni Polskich Nasze Baœnie. 

Joanna Olech jest cz³onkiem Polskiej Sekcji

IBBY, a tak¿e wchodzi w sk³ad jury konkursu

na ksi¹¿kê dzieciêc¹ wydawnictwa Znak.

Jako dziennikarz wspó³pracuje z redakcjami:

„Tygodnika Powszechnego”, miesiêcznika

„Dziecko” i „Gazety Wyborczej”.

Inne ksi¹¿ki Joanny Olech

- „Gdzie diabe³ mówi: Do us³ug” (1997)

- „Trudne s³ówka” (2002)

- „Czerwony Kapturek” (2004)

oprac. Marzena Luty, 

Ma³gorzata Krzywda

Kolonie z ZHP
Wypoczynek letni dla ka¿dego – kolonia 

w Œwieradowie Zdrój od 3 do 13 sierpnia 2006r.

Po³o¿enie Œwieradowa jest niezwykle malownicze. Miejscowoœæ skupiona
jest g³ównie w tak zwanym Obni¿eniu Œwieradowskim, lecz jej poszcze-
gólne czêœci siêgaj¹ wysoko Grzbietu Kamienickiego i Gór Izerskich.
Latem Œwieradów jest idealnym miejscem na spêdzenie udanego wy-
poczynku z dala od zgie³ku, ha³aœliwych kurortów, oferuj¹c
zarazem bogat¹ infrastrukturê turystyczn¹, szeroki wachlarz szlaków
turystycznych, oraz wyœmienite tereny do uprawiania turystyki rowerowej.

Zapisy i bli¿sze informacje 
– komenda Hufca ZHP; 

tel. (076) 818-86-42 lub 0509-397-772.

Gimnazjum  nr  1  
im.  Jana  Paw³a  II  w  Chojnowie  

serdecznie  zaprasza  mieszkañców  
na  szkolny  festyn,  który  odbêdzie  siê
na  terenie  placówki  27  maja  2006  r.

Szczegó³y  dotycz¹ce  programu,
atrakcji  i  imprez  towarzysz¹cych,

wkrótce  na  plakatach.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/626 11

U ka¿dego kogo interesuje polski

punk-rock, nazwa MOSKWA 

na pewno wzbudza dreszczyk

emocji. Zespó³ ten powsta³ 

w 1983 roku w £odzi. A ¿e by³y

to akurat takie czasy a nie inne, to

sama nazwa grupy by³a na cen-

zurowanym. Wokalist¹ jest

Pawe³ “Guma” Gumola. Jego

pojawienie siê w sk³adzie projek-

tu mu-zycznego POKOLENIE JP

II, wzbu-dzi³o nielada sensacjê. I

jeœli ktoœ przez moment

pomyœla³, ¿e MOSKWA przez to

“stêpi³a pazurki brzmienia” to siê

grubo pomyli³. Mogliœmy siê o

tym przekonaæ podczas imprezy

“Jarocin w Legnicy”. Zespó³ da³

czadu. Przy okazji, przepytaliœmy

“Gumê” wpisuj¹c go do naszego

cyklu Przes³uchañ.

- Myœlê, ¿e jestem?

- Dusz¹

- Czasem marzê o ?

- Podró¿y

- Nie ma nic piêkniejszego ni¿?

- Wspania³a podró¿ z ukochan¹

osob¹

- Za nic niewybaczy³bym?

- Uczê siê wybaczaæ

- Obym nie doczeka³?

- Nie wiem

- Przykro mi kiedy?

- Komuœ wyrz¹dzam krzywdê

- Zawsze ulegam pokusie?

- Psocenia

- Nieprawdopodobne emocje wy-

zwala we mnie?

- Muzyka

- Potrafiê doceniæ?

- Szczeroœæ i przyjaŸñ

- Czujê siê g³upio i nieswojo kiedy?

- Coœ robiê na si³ê

- Oznak¹ s³abego charakteru jest?

- Pójœcie na ³atwiznê

- Najwiêksz¹ bzdur¹ na œwiecie jest?

- Niewiara

- Czujê lêk przed?

- ¯ywiê tylko dla siebie

- Na³ogiem, który wreszcie chcia³-

bym przezwyciê¿yæ jest?

- Szaleñstwo

- Kiedy chcê zwróciæ na siebie

uwagê?

- Otwieram siê wiêcej ni¿ zwykle

- Chcia³bym zdobyæ siê na prowo-

kacjê i w obecnoœci wielu ludzi?

- Zaœpiewaæ ariê operow¹

- Œwiat wokó³ mnie jest?

- Sum¹ zdarzeñ, które ogl¹dam

przez pryzmat swojego umys³u

- Wszystko mi mówi ¿e?

- Coœ mi pomaga iœæ do przodu

- Wprawia mnie w os³upienie?

- G³upota ludzka

- Idê na kompromis gdy?

- Widzê w tym ogóln¹ korzyœæ

- Jestem potulny jak baranek gdy?

- Dziewczyna p³acze

- Przeobra¿am siê w dzik¹ bestiê

kiedy?

- Widzê jak mêczone s¹ zwierzêta

- Denerwuje mnie?

- Czasami wszystko

- ¯eby zrozumieæ ludzkie ¿ycie?

- Trzeba zrozumieæ swoje

- W dzisiejszych czasach trudno o?

- Prawdê

- Gdy ktoœ mnie poucza?

- Staram siê s³uchaæ

- Bardzo mnie intryguje?

- Czy jest ¿ycie na innych planetach

- Ka¿dy ma prawo do?

- Chwili zapomnienia

- ¯ycie nauczy³o mnie?

- By siê uœmiechaæ czêœciej, bo to

pomaga

- Czego nauczy³ ciê pobyt 

w Indiach?

- ¯e ¿ycie wszêdzie jest takie same.

rozmawia³ 

Piotr Misikiewicz

“Gumowe ¿ycie”Stowarzyszenie

Pomocy Wzajemnej

„Barka” 

31 maja 
organizuje 

jednodniowy wyjazd 

do Sanktuarium
Maryjnego 
w Licheniu.

Koszt 

wycieczki 25 z³. 

Zg³oszenia 

oraz bli¿sze 

informacje 

pod numerem tel.

(076) 819-64-80

lub 

0887-514-087.

27.05.06Chojnowianka - Zag³êbie Lubin juniorzy 13:00

28.05.06Chojnowianka - Gónik Z³otoryja Trampkarze    11:00

Chojnowianka - Górnik Z³otoryja M³odzicy        12:30

03.06.06Chojnowianka - Pogoñ Góra KL”0” 17:00

04.06.06Chojnowianka - Budziwojów KL”B” 13:30

07.06.06Chojnowianka - Chrobry G³ogów KL”0” 17:00

11.06.06Chojnowianka - GOKiS Legnickie Pole  M³odzicy 12:30

15.06.06Chojnowianka - Iskra Kochlice KL”0” 15:00

17.06.06Chojnowianka - Bia³a KL”B” 15:00

24.06.06Chojnowianka - Lubiatów KL”B” 15:00

Gdzie, kiedy i z kim?
Harmonogram 

rozgrywek “u siebie” sezonu 2005/2006

runda wiosenna



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/62612

Zatrzymali tych od poczty

Po dwóch miesi¹cach dochodzenia

policja ujê³a sprawców napadu na

pocztê przy ul. Sikorskiego w Choj-

nowie.

Przypomnijmy - 21 lutego, tu¿ przed

godz. 14, do urzêdu pocztowego

wszed³ m³ody cz³owiek. Na pocz-

cie nie by³o petentów. Przez krótk¹

chwilê rozgl¹da³ siê. Zajêta ruty-

now¹ prac¹ urzêdniczka nie zwró-

ci³a na niego uwagi. G³owê pod-

nios³a, kiedy poczu³a przenikliwe

spojrzenie. 

- To jest k… napad! Dawaj pieni¹dze!

Bandyta silnym kopniêciem wybi³

szybê oddzielaj¹c¹ pracownika od

petentów, wskoczy³ za ladê, z³apa³

niewielk¹ kwotê pieniêdzy i uciek³.

Pracownik, który wybieg³ z s¹sied-

niego pomieszczenia, widzia³ ju¿

tylko plecy uciekaj¹cego. 

Sprawcami tego napadu okazali siê

dwudziestokilkuletni mieszkañcy

podchojnowskiej wsi. W toku po-

stêpowania ustalono i udowodnio-

no mê¿czyznom kilka inny, podob-

nych napadów na terenie woje-

wództwa. Obecnie zatrzymani prze-

bywaj¹ w areszcie oczekuj¹c na

wyrok, który wed³ug Kodeksu Kar-

nego, za tego rodzaju przestêpstwo

mo¿e opiewaæ nawet na 12 lat poz-

bawienia wolnoœci.

Dragi w m¹ce

Majowy weekend, podczas którego

wiêkszoœæ mieszkañców Chojnowa

wypoczywa³a, funkcjonariusze choj-

nowskiej policji spêdzili na ¿mud-

nych procedurach dotycz¹cych za-

trzymania pary dealerów.

30 kwietnia policja wtargnê³a do

mieszkania w jednym z chojnows-

kich bloków zaskakuj¹c lokatorów

niespodziewaj¹cych siê zupe³nie

takiej wizyty. Lokal i jego domow-

nicy byli obserwowani od kilku mie-

siêcy, od dawna funkcjonariusze

wiedzieli, ¿e wychodz¹ st¹d narko-

tyki, czekali jednak na dogodny mo-

ment ujêcie dealerów. Wybrana

chwila okaza³a siê trafiona – za-

trzymani byli zdezorientowani, 

a przygotowane do sprzeda¿y dzia³-

ki nie by³y zbyt pomys³owo ukryte.

Wartoœæ zabezpieczonych narko-

tyków w postaci tabletek, traw 

i proszku oszacowano na oko³o

100 tys. z³. Przetrzymywane by³y

w ró¿nych miejscach, w tym tak¿e

wœród artyku³ów spo¿ywczych 

w kuchni. W mieszkaniu razem 

z doros³ymi przebywa³a tak¿e

dwójka ma³ych dzieci, które mia³y

swobodny dostêp do narkotyków.

Na szczêœcie proceder w odpowied-

nim momencie ukrucono, nie do-

puszczaj¹c tym samym do ewen-

tualnej tragedii.

Kobieta i mê¿czyzna rozprowadza-

j¹cy narkotyki bêd¹ teraz mieli

du¿o czasu na przemyœlenia – grozi

im do 5 lat wiêzienia.

Niez³y bajer

Kilka dni temu dy¿urny komisa-

riatu przyj¹³ zg³oszenie od miesz-

kañca Legnicy, którego pobito i okra-

dziono. Okaza³o siê, ¿e zg³asza-

j¹cy, wypoczywaj¹c w Rokitach na

oœrodku, póŸnym wieczorem wy-

szed³ z domku i zosta³ napadniêty.

Pobito go, zabrano kluczyki od sa-

mochodu i skradziono auto. Wkrót-

ce, rozbity samochód odnaleziono

na trasie Zimna Woda – Lisiec.

Kolejne czynnoœci ujawnia³y infor-

macje, które zaczê³y nasuwaæ

funkcjonariuszom w¹tpliwoœci.

Wiele szczegó³ów sugerowa³o, ¿e

nie by³o ¿adnego napadu. Przy-

puszczenia policjantów w nied³u-

gim czasie siê potwierdzi³y. Oka-

za³o siê, ¿e mê¿czyzna, który im-

prezowa³ z kolegami na ³onie natu-

ry, wsiad³ do samochodu w stanie

nietrzeŸwym i spowodowa³ wypa-

dek. W obawie przed konsekwen-

cjami karnymi i gniewem ¿ony wy-

myœli³ kryminaln¹ opowieœæ licz¹c,

¿e uda mu siê unikn¹æ problemów.

Ale siê nie uda³o – bêdzie odpo-

wiada³ za jazdê po pijanemu, spo-

wodowanie kolizji i fa³szywe za-

wiadomienie.

O przemocy mówi siê du¿o i czêsto. Dotyczy wszystkich œro-

dowisk i ludzi niemal w ka¿dy wieku. Jak jej zapobiegaæ, jak

siê przed ni¹ uchroniæ, jak z ni¹ walczyæ, warto rozmawiaæ ju¿

z najm³odszymi. St¹d te¿ pomys³ spotkañ w przedszkolach 

i szko³ach z funkcjonariuszami, którzy w ró¿ny sposób i w ró¿nej

formie omawiaj¹ z najm³odszymi i nieco starszymi temat przemocy.

Efektem tych prelekcji by³ konkurs zorganizowany przez KP

Chojnów, którego fina³ odby³ siê w komisariacie 5 maja. Doty-

czy³ on uczniów klas IV-VI i gimnazjalnych, a wziê³y w nim

udzia³ wszystkie placówki z terenu miasta i 6 z terenu gminy.

Konkurs ten by³ jednoczeœnie podsumowaniem debaty szkolnej

zorganizowanej przez pedagoga SP Nr 3 p.Helenê Malak-Fotiadis.

Uczestnicy sprawdzali swoj¹ wiedzê odpowiadaj¹c na pytania

testowe wykazuj¹c siê znajomoœci¹ tematu w zakresie przemo-

cy i agresji oraz sposobów ich zpobiegania.

Wyniki testów okaza³y siê bardzo zadowalaj¹ce – m³odzie¿

doskonale zna temat i potrafi prawid³owo reagowaæ na negatyw-

ne zjawiska. Ich poziom wiedzy, to efekt dzia³añ prewen-

cyjnych policji i zaanga¿owania nauczycieli. Wa¿ne jeszcze,

aby zdobyta teoria mia³a tak¿e zastosowanie w praktyce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom,

zw³aszcza, ¿e wygrani i nagrodzeni zostali wszyscy.

eg
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MAJ MIESI•CEM BEZ KAR!

Mieszkañcy Chojnowa i okolic, jeœli w Wa-

szych domach znajduj¹ siê ksi¹¿ki wy-

po¿yczone z naszej biblioteki i nie zwró-

cone w okreœlonym przez regulamin ter-

minie macie jedyn¹ okazjê, aby je zwróciæ 

i nie zap³aciæ kary. Warunek jest tylko jeden

– nale¿y przyjœæ do naszej biblioteki 

w maju. 

BEZP£ATNY INTERNET 

W ramach realizacji ministerialnego progra-

mu IKONKA polegaj¹cego na uruchamianiu

punktów powszechnego dostêpu do Inter-

netu, w czytelni Dzia³u dla Doros³ych mo¿-

na skorzystaæ bezp³atnie z trzech stanowisk

komputerowych – zapraszamy.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Fr¹czek Agnieszka - „KLASYKA BAŒNI

– UCZYMY SIÊ NIEMIECKIEGO”

Ksi¹¿ka przeznaczona jest dla dzieci ma-

j¹cych za sob¹ zaledwie pocz¹tki nauki

jêzyka niemieckiego. Zawiera najbardziej

znane bajki napisane najprostszym jêzykiem

tak, by zrozumieæ je mogli nawet najm³odsi.

Aby uczyniæ lekturê jeszcze ³atwiejsz¹,

oprócz tekstu niemieckiego, znajduje siê

równie¿ tekst polski w mo¿liwie bliskim

t³umaczeniu. Ponadto, na marginesie ka¿dej

strony umieszczono wybrane z tekstu nie-

mieckiego wyrazy, które maj¹ kluczowe

znaczenie w historii.

Ksi¹¿ki wydane przez Centrum

Kszta³cenia Ustawicznego w Legnicy:

Krystyna Karczewska i in. - „JAK SIÊ

UCZYÆ EFEKTYWNIE ?”

Poradnik ma u³atwiæ ka¿demu uczniowi

w³aœciwe zrozumienie tego, w jaki sposób

ludzie siê ucz¹ i przygotowaæ do pos³ugiwa-

nia siê t¹ wiedz¹, aby nauka sta³a siê cie-

kawsza, a osi¹gane wyniki lepsze. Treœæ

poradnika opiera siê na wnioskach i prze-

myœleniach autorów wielu artyku³ów i ksi¹-

¿ek omawiaj¹cych techniki uczenia siê.

Krystyna Karczewska i in. - „JAK

SKUTECZNIE I BEZSTRESOWO

ZDAÆ EGZAMIN”

Poradnik adresowany jest m.in. do ma-

turzystów, jak i osób, które zdecydowa³y siê

podnieœæ swoje kwalifikacje. Autorzy ko-

rzystali z wielu opracowañ dotycz¹cych me-

todyki pracy umys³owej, nowoczesnego

uczenia siê i przezwyciê¿ania stresu.

Dzia³u dla Doros³ych:

Pawe³ Hebda, Jerzy Madejski - „ZA-

WÓD Z PASJ•: nauka, praca, kariera”

Bardzo obszerny przewodnik skierowany

do tych, którzy jeszcze nie wiedz¹, co chc¹

robiæ w ¿yciu, ale pragn¹, by ich pasja sta³a

siê profesj¹. Autorzy pomog¹ im w wyborze

tego, czego warto siê uczyæ, jakie zaintere-

sowania rozwijaæ i które umiejêtnoœci do-

skonaliæ, aby to praca sama ich „znalaz³a”.

Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.
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ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

bilety: 13 z³ 

film od 12 lat, 115 min.

Re¿.: Denis Daliæ, scen.: Cezary

Harasimowicz, Katarzyna Grochowa,

muz.: Piotr Rubik.

Ci¹g dalszy przygód Judyty- bohaterki fil-

mu i ksi¹¿ki „ Nigdy w ¿yciu”. Judyta

(Gra¿yna Wolszczak) i Adam (Pawe³ Del¹g)

bardzo siê kochaj¹, jednak codziennoœæ

daje o sobie znaæ. Tosia (Maria Nikliñska)

lada dzieñ skoñczy osiemnaœcie lat 

i w³aœnie „odbezpiecza zapalnik w bombie

hormonalnej”, co wywo³uje konflikt 

z Adamem. Mimo problemów Judyta 

i Adam planuj¹ siê pobraæ. Tyle, ¿e ro-

mantyczny œlub na Szeszelach te¿ zdaje siê

ulatywaæ w niebyt: paszport Judyty straci³

wa¿noœæ, a w redakcji Naczelny

(Mieczys³aw G¹bka) chce wprowadziæ

du¿e zmiany. Najgorsze jednak dopiero

nadchodzi: Adam otrzymuje propozycjê

wyjazdu do USA na pó³roczne stypen-

dium. Kiedy wyje¿d¿a, Judyta ogromnie

têskni, ale z zaskoczeniem spostrzega

majacz¹c¹ siê na horyzoncie sylwetkê

Eksia ( Cezary Pazura). To sprawka Tosi,

która wymog³a na matce obietnicê, ¿e ca³a

rodzina spêdzi wspólnie 18. urodziny

dziewczyny, wypadaj¹ce akurat w Wigilie.

Marzeniem Tosi jest, aby rodzice po³¹czyli siê

ponownie. Na domiar z³ego Judyta zaczy-

na podejrzewaæ, ¿e Adam w dalekich

Stanach znalaz³ sobie pocieszycielkê...

-  KKIINNOO  -

26 i 27 maja 2006-godz.17.00 Ja wam poka¿ê
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom poniemiecki w Krzywej,

110 m2 pow. u¿ytkowej, po remoncie, dzia³ka

10 ar, cena 160 tys. z³ do negocjacji. Wiado-

moœæ: tel. (076) 817-71-48 lub 0695-937-552.

Sprzedam mieszkanie o pow. 64 m2

w nowym budownictwie, 3 pokoje, ³azienka,

wc, balkon, piwnica, dzia³ka pod gara¿.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-79-22 po godz. 18.00.

Sprzedam kawalerkê w centrum Chojnowa.

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-67-55.

Sprzedam mieszkanie w starym budow-

nictwie na parterze o pow. 52,60 m2, 2 poko-

je, kuchnia, przedpokój, ³azienka z wc, przy

ul. Spacerowej lub zamieniê na mniejsze

(ka-walerkê). Wiadomoœæ: tel. (076) 818-81-

24.

Zamieniê mieszkanie komunalne w sta-

rym budownictwie o pow. 30 m2, Ip., w Choj-

nowie, pokój, kuchnia, ³azienka, toaleta, 

z nowymi oknami PCV, na wiêksze 2 lub 3.

pokojowe w starym budownictwie. Wiado-

moœæ: tel. 0606-220-617.

Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze, 46 m2,

IIIp., na podobne lub wiêksze z wc w starym

budownictwie w Chojnowie. Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-19-61.

Kupiê 2.pokojowe mieszkanie w³asnoœ-

ciowe w starym budownictwie. Wiadomoœæ:

tel. (076) 877-37-13.

Kupiê dom w Chojnowie b¹dŸ okolicy,

mo¿e byæ w zabudowie bliŸniaczej. Wiado-

moœæ: tel. 0604-919-663.

Poszukujê 2.pokojowego mieszkania do

wynajêcia. Wiadomoœæ: tel. 0501-556-661.

Posiadam do wynajêcia kawalerkê w Ro-

kitkach. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:

tel. (076) 819-66-44 lub 0606-331-836.

Sprzedam lub wynajmê lokal na dzia³al-

noœæ gospodarcz¹ przy ul. Wolnoœci. Wia-

domoœæ: tel. (076) 818-84-67 lub 0605-357-423.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. 90 m2

w rynku w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.

(076) 818-77-82 w godz. 9.00 - 17.00.

AUTO-MOTO

Sprzedam DAEWOO TICO, rok prod. 2000,

niebieski, przebieg 86 tys km, pierwszy

w³aœciciel, blokada skrzyni biegów, RO, 

2 komplety opon, baga¿nik dachowy, cena

do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0605-745-047.

US£UGI

Uczennica szko³y œredniej udziela korepe-

tycji z zakresu szko³y podstawowej i gim-

nazjum – tanio! Wiadomoœæ: tel. (076) 818-60-

3 4

po godz. 18.00.

PRACA

Firma budowlana z Chojnowa poszukuje

pracowników w zawodzie: murarz, tynkarz

oraz p³otkarz – pilne! Wiadomoœæ: tel. (076)

818-72-93 lub 0693-335-280.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Konra-

dówce o pow. 15 arów, przy powstaj¹cym

osiedlu domków jednorodzinnych + media.

Wiadomoœæ: tel. (076) 877-38-71.

Sprzedam du¿¹ dzia³kê w atrakcyjnym

miejscu (na pograniczu Chojnowa) pod za-

budowê domu jednorodzinnego. Wiado-

moœæ: tel. 0692-953-832.

Posiadam gara¿ do wynajêcia przy ul. Z³o-

toryjskiej. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-63-30.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 1h,

budynek mieszkalny, stan bardzo dobry,

Go³ocin. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-75

po godz. 20.00 lub 0604-218885.

Sprzedam meble u¿ywane: wypoczynek

– 2 fotele+wersalka i mebloœcianka – szer. 3,2 m.

Wiadomoœæ: tel. 0606-364-014.

OG£OSZENIA DROBNE

odda bezp³atnie
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

tel. (076) 818-80-50 ; 
0696-468-441

FFiirrmmaa     „„AAPPIISS””

Winkelmann
W zwi¹zku z intensywnym rozwojem 

i nowymi inwestycjami poszukujemy

doœwiadczonej osoby na stanowisko:

SpawaczSpawacz
Od idealnego kandydata oczekujemy:

* wykszta³cenia zawodowego 

* uprawnieñ do spawania w os³onie gazowej

* mile widziane doœwiadczenie w bran¿y spawalniczej

* dyspozycyjnoœci, rzetelnoœci, odpornoœci na stres

W zamian oferujemy:

* atrakcyjne warunki wynagrodzenia i zatrudnienia

* stabiln¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej 

siê firmie

* ci¹g³y kontakt z nowoczesnymi technologiami

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie

CV wraz z listem motywacyjnym i zgod¹ 

na przetworzenie danych osobowych 

na adres:

WINKELMANN Sp.z o.o.

ul. Jaworzyñska 277

59-220 Legnica

z dopiskiem: Spawacz

Nades³anych ofert nie zwracamy.

Skontaktujemy siê tylko z wybranymi osobami.

Winkelmann
W zwi¹zku z intensywnym rozwojem 

i nowymi inwestycjami poszukujemy

doœwiadczonej osoby na stanowisko:

Mistrz spawalniMistrz spawalni
Od idealnego kandydata oczekujemy:

* wykszta³cenia technicznego minimum œred-

niego

* doœwiadczenia spawalniczego

* doœwiadczenia zawodowego w kierowaniu 

produkcj¹

* dyspozycyjnoœci, rzetelnoœci, odpowiedzialnoœci, 

odpornoœci na stres

W zamian oferujemy:

* atrakcyjne warunki wynagrodzenia i zatrudnienia

* stabiln¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê 

firmie 

* profesjonalne szkolenia w kraju i za granic¹

* ci¹g³y kontakt z nowoczesnymi technologia-

mi

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie

CV wraz z listem motywacyjnym i zgod¹ na

przetworzenie danych osobowych na adres:

Dzia³ Personalny

WINKELMANN Sp.z o.o.

ul. Jaworzyñska 277

59-220 Legnica

Nades³anych ofert nie zwracamy.

Skontaktujemy siê tylko z osobami wybranymi.
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WYDZIER¯AWIÊ
1. HALA MAGAZYN 278 m2

BIURA 64 m2

2. HALA MAGAZYN 150 m2

BIURA 47 m2

PLAC UTWARDZ. OGRODZ. 162 m2

3. HALA MAGAZYN 708 m2

4. PLAC UTWARDZONY OGRODZONY         1225 m2

„P.P. PARTNER”
Przemys³aw Pud³o
tel. kom. 0886-471-614

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 34/1

OFERUJE:
* sprz¹tanie i czyszczenie obiektów
* sprz¹tanie biur i mieszkañ
* sprz¹tanie obiektów po remontach budowlanych
* prace porz¹dkowe na cmentarzu
* pranie dywanów, tapicerki i wnêtrz aut
* mycie okien i powierzchni szklanych
* mycie posadzek
* mycie elewacji
* mycie dachówki
* mycie pomników, grobowców i ich renowacja
* mycie maszyn przemys³owych
* mycie stacji paliw

Sklep z panelami 
przy ul. Okrzei 8a; tel. (076) 819-11-41

zaprasza

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 – 18.00

w soboty w godz. 8.00 – 13.00

nowe wzory i kolory, panele firm Classen, Kronopol, Francuskie
du¿y wybór drzwi wewnêtrznych i zewnêtrznych.

Informacja (076) 818-85-02.

Chojnów, ul. Fabryczna 1
tel. 0604-919-792

Do wynajêcia 
2 pomieszczenia 

w budynku Urzêdu Gminy 
w Chojnowie 

przy ul. Fabrycznej 1,
³¹czna powierzchnia

pomieszczeñ – 29,2 m2.
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