


Kasa czynna do 28 grudnia
Urz¹d Miejski zawiadamia, ¿e kasa Urzêdu

bêdzie czynna do 28 grudnia do godz. 14.30.

Po tym terminie wszelkie op³aty prosimy uisz-

czaæ w Banku Spó³dzielczym przy ul. Rynek

18. Powy¿sze op³aty zwolnione s¹ od prowiz-

ji. Serdecznie przepraszamy za tê niedogod-

noœæ.

Kara za u¿ywanie petard
Komisariat Policji w Chojnowie informuje,

¿e maj¹c na uwadze Rozporz¹dzenie nr 16

Wojewody Dolnoœl¹skiego z dnia 1 grudnia

2006 r. w sprawie ograniczeñ w u¿ywaniu materia-

³ów pirotechnicznych, które obowi¹zuje do

dnia 11 lutego 2007 roku i wszystkie osoby

u¿ywaj¹ce materia³ów pirotechnicznych i na-

ruszaj¹cych zakaz u¿ywania:

- materia³ów i mieszanin pirotechnicznych

przewidzianych do wytwarzania efektów œwietl-

nych, dŸwiêkowych, cieplnych, gazu, dymu

lub kombinacji tych efektów,

- wyrobów zawieraj¹cych jeden lub kilka mate-

ria³ów pirotechnicznych, przeznaczonych do

uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym

widowiskowych,

- w miejscach publicznych i innych miejscach,

je¿eli mo¿e to spowodowaæ bezpoœrednie za-

gro¿enie bezpieczeñstwa dla ¿ycia i zdrowia

ludzi, mienia oraz œrodowiska bêd¹ podlegaæ

karze grzywny w trybie i na zasadach okreœlonych

w przepisach prawa o wykroczeniach.

Mianowani pedagodzy
18 grudnia, burmistrz wrêczy³ kolejne akty

mianowañ dwóm chojnowskim nauczycielkom.

Po pozytywnie zdanym egzaminie dokument

mianowania otrzyma³y: Marta Lewicka –

nauczycielka Szko³y Podstawowej nr 3 i Mag-

dalena Czapska – nauczycielka Gimnazjum nr 1.

Mercedes na chojnowskich ulicach
13 grudnia dyrektor Pogotowia Ratunkowego

w Legnicy Andrzej Hap oficjalnie przekaza³

chojnowskiej jednostce nowy ambulans, który

zast¹pi wys³u¿onego volkswagena. Karetka 

z symbolem mercedesa na masce jest jedn¹ 

z najnowoczeœniejszych i nielicznych w kraju.

- Zakup by³ mo¿liwy dziêki œrodkom

Ministerstwa Zdrowia – wyjaœnia A. Hap. –

Cieszê siê, ¿e uda³o siê go zakupiæ w³aœnie

dla Chojnowa. To jedna z wyró¿niaj¹cych siê

jednostek zintegrowanej pomocy medycznej.

Karetka ju¿ jeŸdzi po ulicach Chojnowa 

i gminy Chojnów. W niedalekiej przysz³oœci

ma byæ doposa¿ona w sprzêt teletransmi-

syjny, który zdecydowanie usprawni i przy-

spieszy pomoc medyczn¹.
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Wszystkim

uczestnicz¹cym 

w ostatniej drodze 

Marii Grzech

serdeczne 

podziêkowania 

sk³ada rodzina

Zdrowych,  
spokojnych  
i  rodzinnych  

Œwi¹t  Bo¿ego
Narodzenia  

oraz  wszelkiej
pomyœlnoœci  
w  2007  roku

Klientom  
Banku

Zachodniego
WBK  S.A.  
i  wszystkim

mieszkañcom
Chojnowa  

¿ycz¹    pracownicy
BZ  WBK  S.A.  

1  Oddzia³u  
w  Chojnowie.

Zwi¹zek Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów 

Oddzia³ Rejonowy w Chojnowie

Wszystkich chêtnych prosimy 
o zg³aszanie siê i zapisy w biurze
Zwi¹zku przy Placu Zamkowym 1 

w ka¿dy wtorek i czwartek 
od godz. 10.00 do godz. 13.00.

Zbli¿aj¹ siê Œwiêta,
które wyj¹tkowo

g³êboko osadzone s¹ 
w polskiej tradycji.

S¹ to jednoczeœnie dni
wypoczynku i rodzinnych spotkañ, 

dni radoœci i nadziei.
Przyjmijcie w zwi¹zku z tym serdeczne
¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci w sprawach
osobistych i pogody ducha w trudnych
chwilach, których ¿ycie nam nie sk¹pi.

¯yczymy Wam stabilnej sytuacji
zawodowej i satysfakcji z pracy. Oby
ten rok by³ ostatnim rokiem borykania
siê z trudnoœciami dnia codziennego 
i aby nadzieja na lepsze jutro sta³a siê

równie¿ udzia³em nas wszystkich.
¯yczenia te kierujemy na rêce Wszystkich
pracowników Oœwiaty Miasta i Gminy
Chojnów oraz Wszystkich tych, którym

los polskiej oœwiaty nie jest obojêtny.

W imieniu Zarz¹du Oddzia³u ZNP
Ewa Wiêcek

ZZaawwiiaaddaammiiaa,,  
¿¿ee  66  ssttyycczznniiaa  oo  ggooddzz..  1199..0000  

ww  DDoommuu  CChheemmiikkaa  oorrggaanniizzoowwaannyy
jjeesstt  „„WWSSPPÓÓLLNNYY  OOPP££AATTEEKK””
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SSTTYYCCZZEEÑÑ
Podzielili siê talentem
Kolejny raz w Chojnowie zorganizowano Przegl¹d
Kolêd i Jase³ek, w którym udzia³ wziê³y dzieci
Eucharystycznego Ruchu M³odych naszej diecezji.

Pomogliœmy dzieciom
Chojnowianie przekazali na rzecz Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy jedenaœcie
tysiêcy trzysta dziesiêæ z³otych. 
Temperatura na ulicach by³a minusowa, ale
atmosfera ciep³a i przyjazna. Jeszcze cieplej
by³o w Miejskim Domu Kultury, gdzie na sce-
nie prezentowa³a siê chojnowska m³odzie¿.
Organizacj¹ chojnowskiej orkiestry, podobnie
jak w latach ubieg³ych zajêli siê harcerze.
Czêœæ rozrywkow¹ zapewni³ Miejski Dom
Kultury w porozumieniu ze szko³ami i choj-
nowskimi zespo³ami muzycznymi. 

LLUUTTYY
Akcja Skora
W pierwszych dniach lutego chojnowianie byli
œwiadkami niecodziennego zjawiska na Skorze.
Rzeka przybra³a, a na jej powierzchni pojawi-
³y siê równie efektowne, co niebezpieczne, kry.
Og³oszono alarm przeciwpowodziowy, koniecz-
na by³a interwencja wojska. Kilka godzin póŸ-
niej do Chojnowa przyjecha³a 22 osobowa
grupa saperów i s³u¿b pomocniczych, która
po u¿yciu œrodków wybuchowych, opanowa³a
zagro¿enie.

Dla babci i dziadka
Dzi - Wnu czyli Dziadkom - Wnuki, to impreza
jak¹ Miejski Dom Kultury wspólnie z Przed-
szkolem nr 1 i Szko³¹ Podstawow¹ nr 4 przy-
gotowa³ dla wszystkich seniorów z okazji
Dnia Babci i Dziadka. By³a to druga edycja
tej sympatycznej imprezy, na której bawi¹ siê
dzieci, rodzice i dziadkowie.

Po¿egnaliœmy Doktora
W nocy z 20 na 21 lutego, prze¿ywszy 81 lat,
zmar³ doktor Andrzej Paw³owski – Zas³u¿ony
dla Miasta Chojnowa. 
Chojnowianie po¿egnali siê z Nim 24 lutego,
podczas mszy œwiêtej, póŸniej t³umnie odpro-
wadzili do karawanu, którym doktor odjecha³
w swoje rodzinne strony – do Wroc³awia.

MMAARRZZEECC
Przejrzysty urz¹d
4 marca burmistrz odebra³ w Warszawie
Certyfikat „Przejrzystej Polski, który kilka
dni wczeœniej kapitu³a przyzna³a urzêdowi
miejskiemu w Chojnowie.
Spe³niaj¹c regulaminowe wymogi UM przy-
czyni³ siê do poprawy jakoœci ¿ycia pub-
licznego oraz do pobudzania aktywnoœci oby-
watelskiej i otrzyma³ certyfikat ukoñczenia
akcji „Przejrzysta Polska” z wynikiem pozy-
tywnym.

KKWWIIEECCIIEEÑÑ
PRO MEMORIAM
2 kwietnia w rocznicê œmierci papie¿a Jana
Paw³a II, chojnowianie uczestniczyli we mszy œw.
modl¹c siê i ze wzruszeniem wspominaj¹c
Wielkiego Polaka.
W duchowym spotkaniu wziê³y udzia³ setki
mieszkañców. Punktualnie o godz. 21.37,
godzinie œmierci Jana Paw³a II, rynek pogr¹¿y³ siê
w ciemnoœciach, umilk³y œpiewy i modlitwy.
G³êbok¹ ciszê przerwa³ dŸwiêk donoœnie bij¹cego
dzwonu z koœcielnej wie¿y, a ciemnoœæ rozœwiet-
li³y setki zniczy migocz¹cych w d³oniach miesz-
kañców. Gdy dzwon milk³, z g³oœników pop³yn¹³
g³os Jana Paw³a II.: „¯egnam Was, zostañcie 
z Bogiem - Jezu ufam Tobie”.

Prezent od Marsza³ka
Urz¹d Marsza³kowski we Wroc³awiu zakupi³
zbiór eksponatów z³otniczych pochodz¹cych
z Dolnego Œl¹ska, wykonanych przez wybit-
nych, niezwykle cenionych z³otników. Wœród
nich znalaz³ siê puchar Balthasara Pohla, z³ot-
nika z Chojnowa. Marsza³ek Pawe³ Wróblewski
przekaza³ cenny skarb chojnowskiemu muzeum. 

Wokalna rywalizacja
W czwartym ju¿ Regionalnym Przegl¹dzie
Piosenki organizowanym przez Miejski Dom
Kultury wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu wyko-
nawców z Legnicy, Lubina, Przemkowa, Pro-
boszczowa, Kotli, Z³otoryi i Chojnowa. Przegl¹d
z ka¿dym rokiem cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹, wzrasta tak¿e poziom wystê-
pów, przybywa wokalistów i placówek prag-
n¹cych wystawiæ swoich reprezentantów. 

Oficjalne otwarcie
Ponad sto osób uczestniczy³o 19 kwietnia w ofi-
cjalnym otwarciu Centrum Edukacyjnego miesz-
cz¹cego siê w budynku, gdzie jeszcze kilka lat
temu funkcjonowa³a Szko³a Podstawowa nr 2.
Dziœ obiekt zajmuje g³ównie Miejska Biblioteka
Publiczna, która po przeprowadzce z ul. Œciegien-
nego zyska³a ponad 300 m2 przestrzeni.
Na piêtrze dzia³a ponadto Spo³eczne Ognisko
Muzyczne, a na drugim piêtrze Powiatowa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Nasi partnerzy z Francji
29 kwietnia, na Placu Zamkowym w³adze mias-
ta, przywita³y goœci z Francji, którzy przyje-
chali do Chojnowa z rewizyt¹. 
Kilkudniowy pobyt obejmowa³ I Miêdzyna-
rodowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Chojnowa, poznawanie Choj-
nowa i okolic, ale jego g³ównym punktem
by³o podpisanie partnerskiej umowy pomiêdzy
Chojnowem a Commentry.

M³odzi aktywni
Charytatywny koncert, jaki odby³ siê 30 kwiet-
nia w domu kultury, to jedno z pierwszych tak
du¿ych przedsiêwziêæ M³odzie¿owej Rady
Miejskiej. W koncercie wyst¹pi³o kilkanaœcie
zespo³ów reprezentuj¹cych chojnowskie szko³y
oraz zespo³y muzyczne dzia³aj¹ce przy MDK. 
Dochód z koncertu organizatorzy przeznaczyli na
pomoc œwietlicy socjoterapeutycznej.

Inwestycje
* dokonano wymiany okien w kawiarence
Miejskiego Domu Kultury.

MMAAJJ
3 maja – œwiêto narodowe
3 maja mieszkañcy Chojnowa tradycyjnie spot-
kali siê pod obeliskiem przy ul. Chmielnej
sk³adaj¹c wieñce i zapalaj¹c znicze pod pom-
nikiem pamiêci poleg³ym ¿o³nierzom. W uro-
czystoœci wziê³y udzia³ w³adze miasta i gmi-
ny Chojnów, przedstawiciele zwi¹zków kom-
batanckich i Sybiraków, chojnowianie oraz
delegacja z Francji, z partnerskiego miasta
Commentry, która goœci³a w Chojnowie przez
kilka dni. 

Taniec z gwiazdeczkami
Ponad 900 roztañczonych nóg nale¿¹cych do
m³odych ludzi kochaj¹cych taniec trzês³o
chojnowsk¹ scen¹ podczas VII Regionalnego
Przegl¹du Tañca „Stonoga”. W tym roku na
scenie zaprezentowa³o siê oko³o 20 zespo³ów
prezentuj¹c ró¿ne formy taneczne.

20 lat SP4
Obchody jubileuszu 20.lecia, Szko³a Podstawo-
wa nr 4 rozpoczê³a rodzinnym festynem.
Piknik na terenie placówki, który odby³ siê 13
maja, by³ okazj¹ do spotkania obecnych ucz-
niów i ich rodziców, kadry oraz absolwentów.
Program artystyczny przygotowany specjalnie
na tê okazjê zainteresowani mogli obej-rzeæ w
sali Miejskiego Domu Kultury. 

Ma³e jest piêkne
13 maja w Miejskim Domu Kultury, po raz
trzynasty odby³ siê Regionalny Przegl¹d Pio-
senki Przedszkolnej “Bambiniada”.
Przegl¹d ka¿dego roku przyci¹ga rzesze wi-
dzów - g³ównie bliskich wykonawców, którzy 
z ogromn¹ niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ wystêpów
swoich pociech, potem gromkimi brawami
oklaskuj¹, czêsto, debiutanckie prezentacje. 
Do tegorocznego przegl¹du zg³osi³o siê 16 przed-
szkoli, co jak podkreœlaj¹ organizatorzy, jest
rekordow¹ liczb¹.

Inwestycje 
* zakoñczono wymianê sieci wodoci¹gowej 
i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej, Cichej,
M³ynarskiej i Z³otoryjskiej

CCZZEERRWWIIEECC
Miejskie œwiêto
Oficjalne otwarcie Dni Chojnowa i Festiwalu
Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego 2006
mia³o miejsce 3 czerwca. Rozpocz¹³ je trady-
cyjny korowód. M³odzie¿ i dzieci z chojnow-
skich szkó³ i przedszkoli przesz³y ulicami
miasta barwnym orszakiem, przebrane za
postacie z bajek lub odleg³ych epok. Do³¹-
czyli do niego przyjaciele z zagranicy - dele-
gacja z partnerskiego miasta Egelsbach i byli
mieszkañcy Chojnowa, od lat mieszkaj¹cy 
w Niemczech, a tak¿e goœcie spoza grodu nad
Skor¹. Na scenie prezentowa³y siê rodzime
zespo³y artystyczne i zaproszeni muzycy.
Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ „D¿em”. Drugi
dzieñ miejskiego œwiêta skupi³ mieszkañców
na placu zielonym przy Miejskim Domu Kul-
tury. Niedzielny festyn rozpocz¹³ siê kon-
certem „Chojnowianie – Chojnowianom”.

Kalendarium 2006
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Roczek we troje
Chojnowskie trojaczki – Katarzyna, Bartosz 
i Szymon Ginda, 7 czerwca skoñczy³y roczek.
Z tej okazji rodzice przygotowali przyjêcie,
na którym g³ówn¹ atrakcj¹ by³ okaza³y tort
oraz mnogoœæ prezentów. Wœród nich zna-
laz³y siê te¿ podarunki od w³adz miasta.

Inwestycje
* dokonano wymiany nawierzchni chodnika
na ul. Kiliñskiego,
* Zakoñczono I etap napraw cz¹stkowych
nawierzchni jezdni.

LLIIPPIIEECC
W maju zaœpiewa dla chojnowian
Nasze miasto odwiedzi³ solista Opernhaus
Zurich w Szwajcarii chojnowianin Bogus³aw
Bidziñski. Œwiatowej s³awy tenor spotka³ siê
z burmistrzem celem omówienia szczegó³ów
koncertu, jaki zaplanowano na maj 2007 roku.

Inwestycje
* zakoñczono przebudowê sieci wodoci¹gowej 
i kanalizacyjnej w ulicach: Z³otoryjska, Spa-
cerowa, Cicha i M³ynarska.
* zakoñczono modernizacjê nawierzchni chod-
ników przy ul. Spacerowa, Cicha i M³ynarska.

SSIIEERRPPIIEEÑÑ
Znowu wicemistrzem Europu
Chojnowianin, czo³owy polski kulturysta
Grzegorz Sochacki po raz drugi zdoby³ tytu³
wicemistrza Europy w kategorii koguciej. Na
Mistrzostwach Europy Mê¿czyzn w s³owackiej
stolicy Braty-s³awie przegra³ z trzykrotnym mis-
trzem Europy, S³owakiem Adamem Cebul¹.

Œwiêtowanie z Tyskim
Ju¿ po raz pi¹ty, na prze³omie lipca i sierpnia
ruszy³ w trasê konwój z³o¿ony z kilkunastu
ciê¿arówek. Tyskie Grand Tour 2006 to cykl
imprez organizowanych w 29 miastach. Jed-
nym z nich by³ Chojnów, gdzie Tyskie
stacjo-nowa³o 18 sierpnia.
Na piwnym pikniku bawi³y siê setki miesz-
kañców.

Inwestycje
* wykonano nowe nawierzchnie chodników
w ulicach: Spacerowa, Cicha, M³ynarska.
* zakoñczono budowê chodnika na ul. Kiliñ-
skiego – od Krasickiego do ul. S³owackiego
* zakoñczono budowê chodnika przy ul. PoŸ-
niaków.

WWRRZZEESSIIEEÑÑ
Prezentacja Chojnowa
3 wrzeœnia Chojnów zaprezentowa³ siê na
Wroc³awskim Torze Wyœcigów Konnych –
Partynice, gdzie odby³y siê obchody „Dnia
Dolnego Œl¹ska”.
Miasto przy swoim stoisku skupia³o publicz-
noœæ przyci¹gaj¹c oryginaln¹ muzyk¹ w wy-
konaniu zespo³u muzyki dawnej Al’Antico 
z SP4 oraz wystêpami naszego Bractwa Ry-
cerskiego. Zainteresowani przesz³oœci¹ grodu
nad Skor¹ mogli dowiedzieæ siê tu o naszych

tkackich tradycjach, a nasze zabytki obrazo-
wa³a fotograficzna wystawa. Wydany na
okolicznoœæ Dni Dolnego Œl¹ska folder infor-
mowa³ o najciekawszych miejscach Chojnowa.

Pierwszy raz w Chojnowie
7 wrzeœnia do naszego miasta przyjecha³a
30.osobowa grupa mieszkañców Egelsbach.
Goœcie przybyli do Chojnowia na zaproszenie
Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³
Miast Partnerskich w ramach wymiany miêdzy
miastami partnerskimi. Niemieckich goœci
podejmowali w swoich domach chojnowianie.
Wiêkszoœæ mieszkañców Egelbach przyje-
cha³a do Polski po raz pierwszy. 

Aby do lata
16 wrzeœnia, na placu przy Miejskim Domu
Kultury chojnowianie po¿egnali wakacje i lato.
Chocia¿ „szkoda lata”, to po¿egnanie by³o
radosne i w rytmach wszelakich. 
Mieszkañców bawi³ chojnowski kwartet Deep,
Grzegorz Dowgia³³o stypendysta fundacji
Jolanty Kwaœniewskiej „Porozumienie bez
barier”, zespó³ Polish Fiction. Goœæmi
po¿egnalnego festynu by³a grupa ze
Œwiebodzina pod tajemnicz¹ nazw¹ A.S.O.
oraz egzotyczny JamboAfrica. 

Inwestycje
* wymieniono stolarkê okienn¹ w elewacji
frontowej Gimnazjum nr 1,
* wybudowano sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej
w ul. ¯eromskiego.

PPAAèDDZZIIEERRNNIIKK
Spotkanie po latach
7 paŸdziernika Msz¹ Œwiêt¹ rozpoczê³y siê
uroczyste obchody 60.lecia Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie.
Program przewidywa³ miêdzy innymi powi-
ta-nie absolwentów i zaproszonych goœci w ogro-
dzie szkolnym, ods³oniêcie tablicy pami¹tko-
wej, spotkanie z nauczycielami oraz zwie-
dzanie szko³y, akademiê w Miejskim Domu
Kultury i bal w Piotrowicach.

Chojnów w³¹czony do strefy
17 paŸdziernika premier Jaros³aw Kaczyñski
podpisa³ rozporz¹dzenie w sprawie objêcia
chojnowskich terenów przemys³owych granica-
mi Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Tym samym zakoñczy³a siê d³ugotrwa³a
procedura, któr¹ w³adze miasta rozpoczê³y 
w ubieg³ym roku.

Silebia – po raz pierwszy
21 paŸdziernika na goœcinnej scenie sali wido-
wiskowej Miejskiego Domu Kultury odby³ siê 
I Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego
Œl¹ska SILEBIA. Na pierwszym Przegl¹dzie
goœciliœmy grupy teatralne z Bielawy, Lwówka
Œl¹skiego, Ciep³owodów, Wilkowa i Grêbocic.
Honoru gospodarzy broni³a nasza m³oda for-
macja teatralna „Antrakt” z MDK pantomim¹
„Husyci – pogromcy ¿ycia”.

Ostatnia sesja
25 paŸdziernika na LXIII sesji, radni mi-
nionej kadencji obradowali po raz ostatni.
By³o to posiedzenie podsumowañ i podziêkowañ.

Inwestycje
* zakoñczono budowê boiska wielofunkcyj-
nego wraz z oœwietleniem i odwodnieniem
przy Gimnazjum nr 2,
* zakoñczono budowê budynku wielorodzin-
nego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Z³o-
toryjskiej,
* zakoñczono budowê ulicy Kazimierza
Wielkiego,
* wymieniono sieæ wodoci¹gow¹ w ul. ¯e-
romskiego,
* wykonano nawierzchniê asfaltow¹ w ci¹gu
pieszojezdnym pomiêdzy ulicami £okietka 
i Gen. Maczka,
* wykonano nawierzchniê asfaltow¹ jezdni 
w ulicy Spacerowej pomiêdzy alej¹ parkow¹
a Pl. Zamkowym.
* rozpoczêto budowê boiska wielofunkcyj-
nego z nawierzchni z trawy syntetycznej i od-
wodnieniem oraz oœwietleniem przy ul.
Ma³a-chowskiego.

LLIISSTTOOPPAADD
Po wyborach
12 listopada chojnowianie wziêli udzia³ 
w wyborach samorz¹dowych. 
Spoœród 11785 uprawnionych do g³osowania
przy urnach stanê³o 4996 osób. 
Wybrano 15 radnych, z których czterech pe³niæ
bêdzie funkcjê radnego kolejn¹ kadencjê. 
Jana Serkies zosta³ Burmistrzem Miasta Chojnowa.

Dzieñ Niepodleg³oœci
Uroczystoœci obchodów 11 listopada rozpo-
czê³y siê koncertem okolicznoœciowym w sali
imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w przed-
dzieñ narodowego œwiêta. Nastêpnego dnia
mieszkañcy Chojnowa spotkali siê przed
obeliskiem przy ulicy Chmielnej. Uroczysta
akademia z okazji odzyskania niepodleg³oœci
odby³a siê w Miejskim Domu Kultury.

Rozpoczêli pracê
28 listopada odby³o siê pierwsze posiedzenie
nowo wybranej Rady Miejskiej Chojnowa.
Radni zostali zaprzysiê¿eni, wybrali prze-
wodnicz¹cego i jego zastêpcê.

GGRRUUDDZZIIEEÑÑ
Na kolejnej sesji
5 grudnia radni powo³ali komisje sta³e miejskiej
rady, zaprzysiê¿ono burmistrza miasta.

Inwestycje
* udostêpniono dla ruchu pieszego k³adkê nad
rzek¹ Skor¹,
* zakoñczono budowê oœwietlenia przy ul. Tu-
wima i Matejki,
* zakoñczono wymianê nawierzchni chodni-
ka ³¹cz¹cego ulicê Piotra Skargi z Chmieln¹,
oraz odcinek na rogu ulic Reja-Szpitalna,
* trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni
chodnika przy ul. Œciegiennego,
* trwa budowa oœwietlenia drogowego ulic
Konopnickiej, Orzeszkowej i Wyspiañskiego.

Kalendarium 2006
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CO S£YCHAÆ 
W PRZEDSZKOLU NR 1?
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chojnowie by³o organizatorem Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastycznego pt.: „Moje miasto”. Celem konkursu by³o:

budzenie przywi¹zania i szacunku do Ojczyzny oraz zainteresowania

krajem rodzinnym oraz rozwijanie ekspresji twórczej. 

W konkursie wziê³o udzia³ 298 prac dzieci z 114 przedszkoli 

z ca³ej Polski !!! Wszystkie prace w dniach 30.11.- 07.12 tworzy³y nie-

powtarzaln¹ wystawê w naszej placówce. Dziêki niej nasze przedszkolaki

mia³y okazjê podziwiaæ prace swoich rówieœników oraz poznaæ wiele

miast i miasteczek naszej Ojczyzny.

Konkursowe prace wykonane by³y ró¿norodnymi technikami, ich piêkno,

wyraz i oryginalnoœæ trudno by³o poddaæ ocenie. Nie³atwe zadanie wobec

powy¿szego mia³a powo³ana Komisja, w sk³ad której wesz³y Panie:

Gra¿yna Babiarz, Anna Krê¿el, Beata Mazur, Bo¿ena Ratajczak, Halina

Kolenda.

5 grudnia 2006 roku Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

pt.: „Moje miasto” og³osi³a wyniki.

Oto laureaci:

I miejsce - Marta Cygan (5 lat) z Przedszkola Integracyjnego Nr 125 we

Wroc³awiu,

II miejsce - Wiktor Pesta (6 lat) z Przedszkola Miejskiego Nr 3 w P³ocku,

III miejsce - Mariusz Tochwin (6 lat) z Przedszkola Nr 11 w Raciborzu.

Ponadto wyró¿nieni zostali:

Wiktor Kaczka z Przedszkola Publicznego w Pilznie, Maciej G¹dek ze

Szko³y Podstawowej w Jadamwoli (Oddzia³ Przedszkolny), Kaja Szcze-

panek z Miejskiego Przedszkola Nr 90 w Katowicach, Emilia Zaczek 

z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 75 w Krakowie, Anna Ciejka z Przed-

szkola Miejskiego Nr 9 w Mielcu, Natalia R¹czka z Przedszkola Nr 401 

w Warszawie, Wiktor S³aby z Przedszkola Publicznego w B³a¿owej,

Tomek Winiarski z „Zielonego Przedszkola” Nr 121 we Wroc³awiu, Wikto-

ria Kacprzak z Samorz¹dowego Przedszkola w Przedbórzu, Katarzyna

Kostarczyk z Przedszkola Samorz¹dowego Nr 75 w Krakowie.

Konkursowe prace mo¿na podziwiaæ w Rejonowej Przychodni Zdrowia 

w Chojnowie (II piêtro). 

Cieszymy siê, ¿e nasze przedsiêwziêcie spotka³o siê z tak du¿ym odze-

wem. Dziêki temu nawi¹zaliœmy kontakt z wieloma placówkami przed-

szkolnymi, co z kolei przyczyni³o siê do promocji naszego miasta i przed-

szkola w ca³ej Polsce.
*  *  *

Udany Miko³aj
6 grudnia wszystkim kojarzy siê z jednym - wizyt¹ œw. Miko³aja. Dzieci

kojarz¹ ten dzieñ z prezentami, radoœci¹ i przyjemnoœciami. Nasze przed-

szkolaki i w tym roku nie zawiod³y siê. Ju¿ od samego rana w progu

przedszkola wita³ je osobiœcie œw. Miko³aj rozdaj¹c cukierki. Po œniadaniu

ten wyj¹tkowy goœæ odwiedzi³ wszystkie grupy przedszkolne. Dzieci 

z wdziêcznoœci za przyniesione prezenty - paczki ze s³odyczami - œpie-

wa³y piosenki, deklamowa³y wiersze oraz bawi³y siê razem z Miko³ajem.

Na zakoñczenie spotkania ka¿dy przedszkolak zrobi³ sobie pami¹tkowe

zdjêcie z goœciem. Wizyta ta zrobi³a ogromne wra¿enie na dzieciach i na

pewno na d³ugo pozostanie w ich pamiêci. Nie by³ to jednak koniec

niespodzianek! Wszystkie przedszkolaki korzystaj¹c z zaproszenia dyrek-

tora Miejskiego Domu Kultury obejrza³y w kinie animowany film o tem-

atyce œwi¹tecznej. To by³ bardzo udany dzieñ! 

Zdrowych i weso³ych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyœlnoœci w 2007 Nowym roku Czytelnikom „Gazety Choj-
nowskiej” ¿ycz¹ dzieci i pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Z myœl¹ o przysz³oœci dzieci, w trosce o ich wychowanie, rozwój
spo³eczny i emocjonalny w Szkole Podstawowej nr 3 powsta³o Ko³o
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. Swoj¹ dzia³alnoœæ zainaugurowa³o 
w lutym 2006 roku. Inicjatorami powstania Ko³a by³y nauczycielki
naszej placówki. Od pocz¹tku dzia³alnoœci do Ko³a nale¿¹ pracowni-
cy oraz rodzice naszych uczniów (³¹cznie 23 osoby). Ko³o jest prê¿-
nie dzia³aj¹c¹ jednostk¹. Nawi¹za³o wspó³pracê z Bankiem ¯ywnoœci,
dostarczaj¹c rodzinom potrzebuj¹cym mleko, m¹kê, ry¿, kaszê,
makaron i sery. W tym roku zorganizowano dwie takie dostawy
obdarowuj¹c 20 rodzin. Tu nale¿¹ siê szczególne podziêkowania
panom: Marcinowi Kozo³upowi, Jaros³awowi K¹dzio³ce, Zdzis³awowi
Korbie i Waldemarowi Halikowskiemu, którzy nieodp³atnie przy-
wozili ¿ywnoœæ z Banku ¯ywnoœci z Jawora. Dzieci dostawa³y
równie¿ upominki z okazji Dnia Dziecka oraz komplety podrêcz-
ników zakupione za sk³adki cz³onków Ko³a lub podarowane przez
sponsorów. W ostatnich miesi¹cach bardzo aktywnie rozwinê³a siê

wspó³praca z chojnowskim oddzia³em Banku Zachodniego. Bank
Zachodni S.A prowadzi fundacjê „ Bank Dzieciêcych Uœmiechów”
wspieraj¹c¹ ró¿ne dzia³ania charytatywne. Pierwszym przejawem
naszej wspó³pracy by³a dostawa zeszytów i bloków rysunkowych.
Materia³y te otrzymali wszyscy wychowawcy klas. Tak wiêc
uczniowie, gdy zabraknie zeszytu lub bloku, mog¹ poprosiæ nauczy-
ciela o pomoc. Kolejnym owocem naszej wspó³pracy s¹ paczki
œwi¹teczne dla piêædziesi¹tki uczniów. 12 grudnia 2006 r odby³o siê
przekazanie czeku na 1000 z³otych. Czek przekaza³a dyrektor Banku
Zachodniego S.A Oddzia³u w Chojnowie pani Joanna Gruman. To
w³aœnie dziêki jej osobistemu zaanga¿owaniu uda³o siê nam pozyskaæ
pieni¹dze z „Banku Dzieciêcych Uœmiechów”. Uroczystoœæ odby³a siê
w Œwietlicy Szkolnej, a towarzyszy³y jej wystêpy uczniów klasy IV b
i I b. Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca ta jeszcze wielokrotnie zaowocu-
je ró¿nymi ciekawymi akcjami. 

Wszystkim sponsorom, sympatykom i cz³onkom Ko³a
zdrowych, weso³ych Œwi¹t oraz szczêœliwego 2007 roku
¿yczy prezes Ko³a TPD przy Szkole Podstawowej nr 3 mgr
Urszula Bisiorek.

Towarzystwo przyjació³
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W towarzystwie dwóch Miko-

³ajów blisko setka dzieci bawi³a

siê na miko³ajkowej zabawie

zorganizowanej 9 grudnia przez

Stowarzyszenie Pomocy Wza-

jemnej „Barka”. Zanim jednak

na sali recitalowej Miejskiego

Domu Kultury pojawi³ siê Mi-

ko³aj w czerwonym kubraku 

i jego pomocnik w niebieskim

uniformie, muzyczny prezent

przygotowali uczniowie Szko³y

Podstawowej nr 4. Zespó³ ta-

neczny Reeplay oraz grupa wo-

kalna i fletowa bawi³y m³od-

szych kolegów dziel¹c siê swo-

im dorobkiem artystycznym.

Wystêpy korczakowców by³y

wstêpem do tanecznej zabawy,

której wiêkszoœæ ochoczo siê od-

da³a. Kó³eczka, wê¿yki i tañce 

w parach w rytmach wszelakich

zdominowa³y ca³¹ imprezê. Prze-

rwa³y je pl¹sy w nieco innym

stylu – na parkiet wysz³y bia-

³og³owy z chojnowskiego bract-

wa rycerskiego i stonowa³y nieco

szaleñcz¹ zabawê prezentacj¹

œredniowiecznych nut. By³y tak¿e

potyczki rycerskie na powa¿nie

i na weso³o. Jak tylko zbrojni

opuœcili salê pojawi³ siê na niej

d³ugo oczekiwany goœæ - sam

œw. Miko³aj w asyœcie niecodzien-

nego pomocnika, Miko³aja „nie-

bieskiego”. I znów zaczê³y siê

harce na parkiecie, tym razem

jednak wspólnie z Miko³ajami.

A kiedy bia³obrodym tchu ju¿

zabrak³o, nadszed³ czas obda-

rowywania grzecznych dzieci.

Okazuje siê, ¿e dzieci, które na

miko³ajkow¹ paczkê zas³u¿y³y

jest sporo, wiele by³o zatem

radoœci i dzieci i Miko³ajów.

eg

Stowarzyszenie Pomocy Wzajem-

nej „Barka” serdecznie dziêku-

je sponsorom:

Centrum Dystrybucji Lubin

„Biedronka” Piotr Strykowski,

Metal-Cynk Andrzej Ciekañ-

ski, sklep EKO oraz dzieciom 

i opiekunom grup artystycz-

nych Szko³y Podstawowej nr 4,

a tak¿e chojnowskiemu Bractwu

Rycerskiemu. Dziêkuje tak¿e

dyrektorowi i pracownikom Miej-

skiego Domu Kultury za udostêp-

nienie sali i oprawê muzyczn¹.

Jedn¹ z pierwszych tegorocznych

wigilijnych wieczerzy w naszym

mieœcie zorganizowali cz³onkowie

Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu.

13 grudnia w pomieszczeniach War-

sztatu Terapii Zajêciowej kilkadzie-

si¹t osób zasiad³o przy wspólnym

stole, by w zaprzyjaŸnionym gronie

uczciæ narodziny Pana. Goœciem

honorowym spotkania by³ ks. Tomasz

Filipek.

- Jesteœmy niezmiernie wdziêczni

naszemu kochanemu ksiêdzu, ¿e

odpowiedzia³ na nasze zaprosze-

nie, mimo ¿e mia³ do pokonania

blisko 100 kilometrów – mówi¹

niepe³nosprawni. – Ale na ksiêdza

Tomasza zawsze mo¿emy liczyæ.

Œwi¹teczne ¿yczenia cz³onkowie

Zwi¹zku otrzymali od Stanis³awy

Repy – przewodnicz¹cej Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich, która

do ¿yczeñ do³¹czy³a tak¿e

œwi¹teczne talony. Goœciem za-

proszonym by³ tak¿e Leon Jasiñski

– reprezentuj¹cy chojnowski Zwi¹-

zek Kombatantów.

Po licznych ¿yczeniach i modlit-

wie, cz³onkowie zwi¹zku podzielili

siê op³atkiem i zasiedli do wiecze-

rzy. Na wigilijnym stole przygoto-

wanym przez Katarzynê Lisow-

sk¹, Danutê Wdowiñsk¹, Mariê

Jab³oñsk¹ i Katarzynê W³odkow-

sk¹ nie zabrak³o tradycyjnych

potraw. By³ wiêc barszcz z uszka-

mi, pierogi i œledzik. Podano tak¿e

krokiety i ciasto – by³o bogato,

s³odko i przyjemnie.

- Spotkania w tym gronie s¹ dla

nas bardzo wa¿ne – mówi prze-

wodnicz¹ca Zwi¹zku Teresa

Kamieñska – Nie czêsto mamy oka-

zjê do wspólnych biesiad i rozmów

o problemach, które nas ³¹cz¹.

Poza tym spotkania okolicznoœcio-

we, to jedne z tych, na które przy-

chodz¹ wszyscy nasi cz³onkowie.

Wigilia jest tym szczególnym wydarze-

nie, ¿e nie bacz¹c na swoje dole-

gliwoœci i u³omnoœci z przyjemnoœ-

ci¹ wybieramy siê na d³ugo oczeki-

wan¹ wieczerzê w gronie przyjació³.

W Chojnowie w okolicach Bo¿ego

Narodzenia ró¿ne instytucje, zwi¹z-

ki i stowarzyszenia organizuj¹ dla

swoich podopiecznych kolacje Wigi-

lijne, które dla wielu s¹ jedyn¹ okazj¹

do wyjœcia z domu i podzielenia

siê op³atkiem z obcymi, ale bliski-

mi ludŸmi. To podnosi na duchu 

i daje radoœæ na kolejne dni.

eg

MMMM iiii kkkk oooo ³³³³ aaaa jjjj kkkk oooo wwww eeee     hhhh aaaa rrrr cccc eeee Wigilia  w  gronie  przyjació³
Cicha noc, œwiêta noc, narodzony Bo¿y Syn! 
Pan wielkiego majestatu niesie dziœ ca³emu œwiatu 
odpuszczenie win...
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Od nowego roku Muzeum Regionalne wpro-

wadza nowe bilety wstêpu.

Na awersie biletu za z³otówkê, dla dzieci, m³o-

dzie¿y i wycieczek, znalaz³ siê widok zamku, 

a na bilecie za 3 z³ote widok miasta, wed³ug

rysunków Fryderyka Bernarda Wernera z po-

³owy XVIII wieku. Nowe kolorowe bilety s¹

bardzo ³adne i ró¿ni¹ siê zdecydowanie od sier-

miê¿nych biletów, jakie dot¹d uprawnia³y do

zwiedzania muzeum. 

Na odwrocie biletów umieszczono zwiêz³e

informacje dotycz¹ce zamku i miasta co pod-

nosi ich atrakcyjnoœæ. 

Mog¹ one byæ wykorzystane jako zak³adki do

ksi¹¿ek lub nawet jako znaki w³asnoœciowe

ksiêgozbioru (ekslibrisy) po umieszczeniu na

nich nazwiska. 

Na pewno bêd¹ cenn¹ pami¹tk¹ dla turystów

odwiedzaj¹cych nasze miasto, a dla kolekcjo-

nerów tego typu druków niezwykle wartoœ-

ciowym uzupe³nieniem kolekcji.

Nowe bilety wstêpu sponsorowa³a i wykona³a

drukarnia ,,UNIFOT’’ pana Andrzeja Bobika.

Gazeta Chojnowska jako pierwsza prezentuje

Pañstwu nowe wzory biletów.

Nowe bilety wstêpu 
do Muzeum Regionalnego

w Chojnowie
W pi¹tek 22 grudnia mija 5 rocznica œmierci

Grzegorza Ciechowskiego – kompozytora

i lidera zespo³u Republika. W zwi¹zku z tym

w lubi¹skim klubie „Cezar” odbêdzie siê

impreza pt. „Noc z Ciechowskim”. Prezen-

towane bêd¹ filmy i koncerty o i z Cie-

chowskim i Republik¹.

Na deser zagra chojnowska formacja Repu-

tacja wykonuj¹ca repertuar lidera Republiki.

Pocz¹tek pi¹tkowych wra¿eñ o godz. 19.30,

bilety w cenie 7 z³.

Warto dodaæ, ¿e chojnowski zespó³ ma na

swoim koncie p³ytê demo. Zbiera ona pochleb-

ne recenzje w krajowym œwiatku rockowym. 

W nastêpnym numerze obszerna relacja 

z tego, b¹dŸ co b¹dŸ, niezwyk³ego wydarzenia.

p.m.

,,Bezpieczne mieszkanie 

podczas œwi¹t’’

W okresie œwi¹tecznym jesteœmy szczególnie

nara¿eni na w³amania do naszych domów,

mieszkañ, piwnic, gara¿y itp.

W zwi¹zku z powy¿szym chojnowska

Policja przygotowa³a kilka porad jak nie staæ

siê ofiar¹ przestêpców?

- nie rozpowiadaj nikomu o Twoim stanie

maj¹tkowym, niech Twoje dzieci równie¿

tego nie robi¹,

- oznakuj w sposób dyskretny swoje wartoœ-

ciowe przedmioty,

- rzeczy wartoœciowe oraz du¿¹ gotówkê od-

powiednio zabezpiecz (ulokuj w banku, schowaj

w sejfie),

- opuszczaj¹c mieszkanie zabezpiecz wszys-

tkie okna i drzwi – szczególnie balkonowe,

- zamontuj system zabezpieczeñ – nietypowe

zamki w drzwiach, wzmocnienia drzwi, do-

mofon itp.,

- aby zmniejszyæ ewentualne straty – ubez-

piecz mieszkanie w jednej z firm ubezpiecze-

niowych,

- nie wpuszczaj do mieszkania osób postron-

nych, które usi³uj¹ Ci coœ sprzedaæ lub prosz¹ 

o pomoc (akwizytorów, handlarzy itp.),

- PAMIÊTAJ, ¿e we wszystkich sprawach

dotycz¹cych problematyki bezpieczeñstwa

zawsze mo¿esz zwróciæ siê do swojego DZIEL-

NICOWEGO, który udzieli informacji i porady

– warto utrzymywaæ kontakt z dzielnicowym,

- je¿eli opuszczasz mieszkanie na d³u¿ej,

poproœ zaufanych s¹siadów lub rodzinê, ¿eby

siê nim opiekowali poprzez:

* wyjmowanie listów,

* zapalanie œwiat³a wieczorem,

* w³¹czanie radia itp.,

* usuwanie ulotek reklamowych

spod drzwi.

***
W zwi¹zku z okresem zimowym Komisariat

Policji w Chojnowie apeluje szczególnie do

osób starszych i samotnych o to, ¿eby nie

otwiera³y drzwi osobom obcym i nieznajo-

mym podaj¹cym siê za pracowników s³u¿by

zdrowia, gazowni, energetyki, akwizytorów

itp. w okresie przedœwi¹tecznym nasilaj¹ siê

bowiem domowe kradzie¿e i oszustwa.

B¹dŸmy czujni i rozwa¿ni.

BEZPIECZNYCH 

I SPOKOJNYCH ŒWI•T

¯YCZY CHOJNOWSKA POLICJA

Na te Œwiêta co nadchodz¹,
¯yczê ciep³a i mi³oœci.
Niech Was ludzie nie zawodz¹,
I niech uœmiech w sercu goœci...
Spokojnych i obfitych œwi¹t oraz
wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o zdrowia
i spe³nienia marzeñ w Nowym 2007
Roku JJaassii  RRooggaall  ii  SStteeffccii  WWoollsskkiieejj
¿yczy wdziêczna za wszystko Emila.

Zdrowych i spokojnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœ-
liwego Nowego Roku 2007
kkssiiêêddzzuu  pprraa³³aattoowwii  TTaaddeeuusszzoowwii
JJuurrkkoowwii zasy³a Maria i Kevin
Zarzyccy.

PPPPoooollll iiii cccc jjjjaaaa    rrrraaaaddddzzzziiiiTo ci dopiero bêdzie
wyzwanie

Kronika  Towarzyska

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i zbli¿aj¹cego siê

Nowego Roku 2007, wszystkim
mieszkañcom Chojnowa, 

a szczególnie moim wyborcom 
i klientom sk³adam

najserdeczniejsze ¿yczenia, du¿o
zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci 

i spe³nienia najskrytszych
marzeñ - ¿yczy 

Zuzanna £uczak 
- Radna Powiatu



Ju¿ po raz trzeci w Miejskim Domu

Kultury w Chojnowie zorganizowa-

no kiermasz kartek i wyrobów œwi¹-

tecznych. 10 grudnia w kawiarence

MDK swoje prace – tradycyjnie ju¿

– oferowali chojnowianom: dzieci

ze œwietlicy socjoterapeutycznej,

m³odzie¿ z warsztatu terapii zajê-

ciowej, przedszkolaki z ochronki

sióstr S³u¿ebniczek Dêbickich oraz

kilku wystawców indywidualnych.

Trzeba przyznaæ, ¿e z roku na rok

tak piêkno kartek, jak i rozrastaj¹ca

siê gama œwi¹tecznych wyrobów

mile zaskakuj¹ organizatorów. Oka-

zuje siê, ¿e na tradycjê mo¿na spojrzeæ

w sposób nowatorski, ¿e „o œwiêtach”

opowiada siê co roku to samo, ale

przecie¿ – nie tak samo! Wszystkim

wystawcom nale¿¹ siê spore wy-

razy uznania (szkoda tylko, ¿e choj-

nowianie niezbyt dopisali…).

Kiermaszowi towarzyszy³o rozstrzyg-

niêcie konkursu na kartkê i stroik

œwi¹teczny, który MDK og³osi³ dla

przedszkolaków, uczniów szkó³

podstawowych i gimnazjalistów.

Najwiêcej prac dostarczyli najm³odsi

uczestnicy. Wœród wszystkich przed-

szkoli iloœci¹ stworzonych kartek

wyró¿ni³a siê „trójka”; niemal

po³owa wszystkich prac pochodzi³a

w³aœnie z ul. Krasickiego. Dopisa³a

œwietlica socjoterapeutyczna, m³o-

dzie¿ z warsztatu terapii, szko³y pod-

stawowe (zw³aszcza SP4). Zabrak³o

prac gimnazjalistów (mo¿e w tym

wieku ju¿ nie dzia³a magia œwi¹t?).

Organizatorzy – wskazuj¹c najbar-

dziej charakterystyczne i wyró¿nia-

j¹ce siê prace – nagrodzili wszyst-

kich s³odyczami.
s.h.
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Kartki,  stroiki  i…  kiermasz
P

od tym has³em odby³o siê spotkanie miko³ajkowe 

w Bibliotece Powiatowego Zespo³u Szkó³ w

Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego. Wziê³y w nim

w udzia³ dzieci z Grup Terapeutycznych w Chojnowie.

Uczennice 2 klasy Technikum Handlowego oraz 3 klasy

Liceum Profilowanego Powiatowego Zespo³u Szkó³ czyta³y

zaproszonym goœciom opowiadania o Œwiêtym Miko³aju.

Dzieci s³ucha³y w wielkim skupieniu, nastêpnie odpowiada³y

na pytania dotycz¹ce tradycji miko³ajkowej.

W trakcie poczêstunku dzieci odwiedzi³ Miko³aj, który obdaro-

wa³ je prezentami. Spotkanie przebiega³o w mi³ej, œwi¹tecznej

atmosferze. By³y piosenki, wiersze w wykonaniu dzieci oraz

miko³ajkowe mandale.

Dzieci z Grup Terapeutycznych goœci³y po raz drugi w Biblio-

tece PZS w Chojnowie. Pierwsze takie spotkanie zorganizo-

wane zosta³o z okazji Miêdzynarodowego Dnia Bibliotek

Szkolnych 23 paŸdziernika 2006r.

Dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu

tych spotkañ, miêdzy innymi ksiêdzu Arturowi Treli oraz

m³odzie¿y, która w³o¿y³a w to wiele serca i zaanga¿owania.

Organizatorki: Renata Hermanowicz i Jadwiga Matys

„Miko³aj w literaturze i bibliotece”

Ten tajemniczy tytu³ nosi wystawa

prac autorstwa Waldemara Cwenar-

skiego, której uroczyste otwarcie

mia³o miejsce 15 grudnia w kawia-

rence Miejskiego Domu Kultury. 

Zbiór prac plastycznych przedsta-

wia dorobek artystyczny nie¿yj¹cego

ju¿ artysty. 

Waldemar Cwenarski urodzi³ siê 

w 1926 roku we Lwowie, zmar³ we

Wroc³awiu w wieku 27 lat. Jest

jedn¹ z legend w historii powojen-

nej sztuki polskiej. Na jego spadek

sk³ada siê zaledwie kilkadziesi¹t

obrazów i kilkadziesi¹t rysunków

o³ówkiem, tuszem i wêglem. Stano-

wi¹ one jednak zespó³ uderzaj¹cy

dojrza³oœci¹ i konsekwencj¹ w do-

ciekaniu w³asnej malarskiej nuty.

Jego prace s¹ wysoko cenione z uwa-

gi na niezale¿ny charakter, a tak¿e

si³ê ekspresji, rzadk¹ nawet u twór-

ców, których nie ominê³y bolesne

doœwiadczenia wojenne.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do

po³owy stycznia.

na podst. art. 

Ma³gorzaty Kitowskiej-£ysiak

opr. eg

Dy¿ury Aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele

grudzieñ 2006, styczeñ, luty, marzec, kwiecieñ 2007

Pod S³oñcem - ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52  25.12.06.

14.01.07, 18.02.07, 25.03.07, 22.04.07

Salix - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01 26.12.06.

21.01.07, 25.02.07, 01.04.07, 29.04.07

Melisa - ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58 31.12.06.

28.01.07, 04.03.07, 08.04.07

Farmed - ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36 1.01.07.

04.02.07, 11.03.07, 09.04.07

Stokrotka - ul. Legnicka 15 24.12.06.

07.01.07, 11.02.07, 18.03.07, 15.04.07

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

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

PPrrzzeerrwwaannaa  ppiieeœœññ
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5 grudnia br. maturzyœci z Liceum Ogólnokszta³c¹cego, wraz z wy-

chowawc¹ pani¹ Ma³gorzat¹ RzeŸnik–Wójtowicz, odwiedzili Oœrodek

Szkolno–Wychowawczy w Szklarach Górnych. Wrêczyli tam dzieciom

miko³ajkowe prezenty, które wczeœniej zosta³y zebrane podczas trwa-

nia charytatywnej zbiórki prowadzonej przez uczniów klasy III B. 

W paczkach znalaz³y siê zabawki, gry edukacyjne i planszowe, puz-

zle, a tak¿e artyku³y szkolne i odzie¿. Uœmiech na twarzach dzieci

wywo³a³y równie¿ czekoladowe miko³aje i s³odkie p¹czki. Wspólna

zabawa i pami¹tkowe zdjêcia zakoñczy³y to wyj¹tkowe spotkanie. 

Przekazanie tak wspania³ych upominków wychowankom oœrodka

by³o mo¿liwe dziêki pomocy i wsparciu, nie tylko uczniów choj-

nowskiego liceum, ale tak¿e dziêki sponsorom, którzy okazali siê byæ

wyj¹tkowo hojni.

W imieniu dyrekcji i wychowanków Oœrodka Szkolno-Wychowaw-

czego w Szklarach Górnych, pragniemy gor¹co podziêkowaæ organi-

zatorom, wszystkim tym, którzy przy³¹czyli siê do naszej akcji, 

a szczególnie sponsorom:

Sklep Przemys³owy „Metalik” Maria Dymin, Salon Obuwniczy-

Hurtownia Joanna Dziedzic, Sklep Wielobran¿owy „Radiola”

Stanis³awa Szulakowska, Izabela Wis³ocka, Bar Popularny S.C Maria

Bu³at, Waldemar Czapki, Optyk Barbara Sa³uga, Pracownia Florystyczna

„Na Rogu” Danuta Iwanicka, Sklep Przemys³owy Wielobran¿owy

S.C Maria Chudy i Jerzy Chudy, Sklep Wielobran¿owy Przemys³owy

Barbara Wiêcek Sklep Wielobran¿owy „Lidia” Lidia Trawka,

Cukiernictwo-Piekarnictwo Stanis³aw Kryszczuk, ZPUH „Wolpyt”

Tadeusz Wolski, „Jubiler”S.C PHP-WJM Jerzy Macowicz oraz pani

Bieliñska i burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies.

Klasa III B

MMiikkoo³³aajjkkii  ww  SSzzkkllaarraacchh  GGóórrnnyycchh

Zdrowych i weso³ych 
Œwi¹t Bo¿ego 

Narodzenia oraz
Szczêœliwego 2007 Roku

wszystkim swoim Klientom
¿yczy

Bank  Spó³dzielczy
w Chojnowie
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Rozpoczê³a siê 4 edycja Halowej Pi³ki No¿nej o Pu-

char Burmistrza Miasta, która sta³a siê ju¿ tradycj¹.

W tym roku do rozgrywek przyst¹pi³o 8 dru¿yn na

czele z ubieg³orocznym zwyciêzc¹ - ,,PALESTY-

N•’’. Dru¿yny podzielone zosta³y na dwie grupy 

4 zespo³owe. Zawody prowadzone s¹ systemem,

ka¿dy z ka¿dym, mecz i rewan¿.

Poziom ligi jest bardzo wysoki i cieszy siê du¿ym

zainteresowaniem ze strony kibiców.

Pierwsze kolejki pokaza³y, ¿e czeka nas sporo emo-

cji, a na pretendenta do koñcowego sukcesu wyra-

sta ekipa Scorpions, która w grupie ,,B’’, w meczu na

szczycie pokona³a ubieg³orocznego zwyciêzcê ligi

Palestynê 8:2. Zespó³ Scorpions po pierwszej

rundzie z kompletem punktów jest liderem grupy

,,B’’.

Natomiast w grupie ,,A’’, która okreœlana jest mia-

nem ,,grupy œmierci’’ bardzo dobrze spisuje siê zes-

pó³ P.H.U. Bobik, który dotychczas zgromadzi³ 

7 pkt i jest samodzielnym liderem. W meczu na

szczycie, który dostarczy³ kibicom wielu emocji,

pokona³ dwukrotnego zwyciêzcê poprzednich edycji

Królewskich 7:5.

Oto wyniki meczów obu grup oraz tabele.

Gr A                               Iloœæ meczy   Punkty   Bramki

1. P. H. U BOBIK            3         7        21-15

2. KRÓLEWSCY                3                6        19 -12

3. NIEDèWIEDZICE       3                3       12 -20

4. HOOLIGANS                3                1        8 - 13

1. HOOLIGANS - P. H. U BOBIK                     5:5

2. NIEDZWIEDZICE - KRÓLEWSCY              4:9

3. KRÓLEWSCY - HOOLIGANS                      5:1

4. P. H. U BOBIK - NIEDZWIEDZICE              9:5

5. NIEDèIWEDZICE - HOOLIGANS                3:2

6. P. H. U BOBIK - KRÓLEWSCY                    7:5

Gr B                               Iloœæ meczy   Punkty    Bramki

1. SCORPIONS                   3                9        23 - 6

2. PALESTYNA                 3                 6      19 - 10

3. JUNIORZY CHOJNOWIANKI    3         3           5 - 19

4. RADZIECHÓW              3                0         7 - 19

1. JUNIORZY CHOJNOWIANKI - PALESTYNA   1:7

2. RADZIECHÓW - SCORPIONS                                 4:5

3. SCORPIONS - JUNIORZY CHOJNOWIANKI   10:0

4. PALESTYNA - RADZIECHÓW                              10:1

5. RADZIECHÓW - JUNIORZY CHOJNOWIANKI   2:4

6. PALESTYNA - SCORPIONS                            2:8

W klasyfikacji ,,Króla Strzelców’’ w grupie ,,A’’ prze-

wodzi Adam Szyde³ko z Królewskich (8 bramek),

natomiast w grupie ,,B’’ najwiêcej bramek tj. 7 strzeli³

Krzysztof Kowalczyk z zespo³u Scorpions. Rozgrywki

prowadzone s¹ w hali sportowej PZS przy ulicy

Reja w nastêpuj¹cych terminach: 7.01.2007 

od godz. 10 - 14, 13.01.2007 od godz. 13 - 17.

Organizatorzy dziêkuj¹ kibicom za doping i za-

praszaj¹ do hali PZS.

W dniach 9-10 grudnia 2006 roku

w Legnicy odby³ siê XX Miêdzy-

narodowy Halowy Turniej Miko-

³ajkowy Pi³ki No¿nej, którego

organizatorem by³ Okrêgowy

Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Legnicy.

Wziê³y w nim udzia³ 24 zespo³y

w tym 4 zespo³y zagraniczne.

Uczestnikami tego turnieju by³a

równie¿ dru¿yna m³odzików z Klu-

bu Sportowego Chojnowianka.

W pierwszym dniu rozgrywek

odby³y siê eliminacje do fina³u. Pi³-

karze Chojnowianki zajêli I miejsce

kwalifikuj¹c siê tym samym do roz-

grywek fina³owych.

W drugim dniu turnieju nasz zespó³

pi³karski ponownie zaj¹³ I miejs-

ce w swojej grupie, uzyskuj¹c awans

do rozgrywek fina³owych.

W finale spotka³y siê dwa najlep-

sze zespo³y: KS Chojnowianka 

i Zag³êbie Lubin. Po wyrównanej

grze zwyciêzc¹ turnieju zosta³o Za-

g³êbie Lubin wygrywaj¹c tylko 1:0.

KS Chojnowianka zosta³ WICE-

MISTRZEM TURNIEJU.

Zawodnicy i trener zostali uho-

norowani pucharem i srebrnymi

medalami.

Królem strzelców zosta³ zawod-

nik KS Chojnowianka – Jakub

Grz¹dkowski, uzyskuj¹c tym samym

powo³anie do kadry wojewódzkiej.

Oto bohaterowie wicemistrzow-

skiej dru¿yny: Grz¹dkowski Jakub,

Haniecki Micha³, Mazur Igor,

Kêdzia Piotr, Romanowicz Dawid,

Krupa Maciej, Mamaj Micha³,

Rozbicki Patryk, Turczyñski

Karol, Rudnicki S³awomir.

Z tej okazji odby³o siê uroczyste

spotkanie dru¿yny z burmistrzem

Miasta Chojnowa Janem Serkiesem

i Zarz¹dem Chojnowianki. Na

spotkaniu trener i zawodnicy

przekazali puchar na rêce Prezesa

Klubu Witolda £oska.
Trener Stal Stefan

SREBRO  
DLA  CHOJNOWIANKI

Halowa Liga Pi³ki No¿nej

Z  okazji  Œwi¹t  Bo¿ego  Narodzenia  oraz  Nowego  2007  roku,  
wszystkim  naszym  Klientom,  ¿yczymy  wszystkiego  najlepszego,  

du¿o  zdrowia,  spe³nienia  marzeñ  oraz  samych  mi³ych  chwil  
w  gronie  rodzinnym  ¿yczy  

Izabela,  Giizela  ii  Andrzejj  Bobiikk
Drukkarniia  UNIFFOT
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-  KINO  -

Muzeum Regionalne
w Chojnowie

Czynne od œrody 
do pi¹tku 

w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele 

od 11.00 - 16.00, 
w soboty wstêp

bezp³atny.

MMMMIIIIEEEEJJJJSSSSKKKKIIII     DDDDOOOOMMMM    KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRYYYY
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

DZIÊKUJEMY 

ZA MIKO£AJA

Dziêki ¿yczliwoœæ i wsparciu
finansowemu darczyñców:
“POLERS” SJK. Makowiec
i S-ka, Sklep Przemys³owy
“Jubiler” Tadeusz Bijak,
Sklep “Smyk” Ma³gorzata
Darmoros, Sklep Ogólno-
spo¿ywczy “U Jana” Jan
Kureñ, Sklep Ogólnospo-
¿ywczy “Anna” Tadeusz
Wolski, PHP-WJM Jerzy
Macowicz wszystkie dzieci
bior¹ce udzia³ w konkursie
“List do Œwiêtego Miko³aja”
otrzyma³y mi³e upominki.
Bardzo za nie dziêkujemy.

BIBLIOTECZNE
NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci 
i M³odzie¿y:

Axel Hacke - “MALEÑKI
KRÓL GRUDZIEÑ”
Król Grudzieñ jest niewiele
wiêkszy ni¿ palec wskazu-
j¹cy, a z up³ywem czasu staje
sie coraz mniejszy. W jego
œwiecie wszystko odbywa siê
inaczej – na kres ¿ycia czeka
siê tam z radoœci¹, gdy¿ jest

to powrót do pe³nego fan-
tazji, pogodnego dzieciñstwa,
gdzie sny œni¹ siê na jawie 
i nie ma rzeczy niemo¿liwych.
To on wyzwala nas z szarzyz-
ny codziennego ¿ycia i otwie-
ra nam oczy na to, czego
wczeœniej nie potrafiliœmy
dostrzec...

Dzia³ dla Doros³ych:

Czes³aw Mi³osz - “WIER-
SZE OSTATNIE”
Wiersze ostatnie trafiaj¹ do
r¹k czytelników przesz³o dwa
lata po œmierci poety i zawie-
raj¹ utwory powsta³e w ostat-

nim okresie ¿ycia. W piêciu
czêœciach tej ksi¹¿ki zbiegaj¹
siê i dope³niaj¹ w¹tki, tematy

i zagadnienia fascynuj¹ce 
i niepokoj¹ce Mi³osza-poetê
niemal od zawsze. Powracamy
zatem do wspomnieñ z dzieciñ-
stwa i wileñskiej m³odoœci,
znajdujemy portrety krewnych
i przyjació³, rozmowy z daj-
monionem i wiersze o tajem-
nicach profesji poety. S¹ tu
zarówno przejmuj¹ce oso-
biste wyznania dotycz¹ce
zmagania siê ze staroœci¹,
jak i wiersze siêgaj¹ce po

autoironiê i groteskê. Bodaj
najwa¿niejsze wydaj¹ siê
wszak¿e wiersze-modlitwy,
rozmowy z “Niewypowiedzia-
nym, naszym Ojcem w nie-
bie” maj¹ce pomóc w zoba-
czeniu “podszewki œwiata” 
i przenikniêciu tajemnicy,
która ods³ania siê, kiedy
“wchodzimy w Inne, poza
czas i przestrzeñ”.

ZAPRASZA
Wspólnie z Polskim Zwi¹z-

kiem Filatelistów zaprasza-

my na wystawê zbiorów fila-

telistycznych Hansa Joachima

Kuhnerta – ( do 15 stycznia

2007 r. - Plac Zamkowy 2).

12 – 13 stycznia 2007r.

– godz. 17.00

„Diabe³ ubiera siê 

u Prady”

Andy Sachs, m³oda dziew-

czyna z ma³ego miastecz-

ka, która niedawno ukoñ-

czy³a college, poszukuje 

w Nowym Jorku posady

dziennikarki. Nieoczeki-

wanie zdobywa posadê

asystentki u Mirandy Priestly,

wp³ywowej redaktor na-

czelnej miesiêcznika “Run-

way”, jednego z najbar-

dziej presti¿owych pism

zajmuj¹cych siê mod¹.

Szyb-ko przekonuje siê, ¿e

Mi-randa to klasyczny szef 

“z piek³a rodem”. Swoich

pracowników traktuje jak

s³u¿¹cych, wymaga ca³ko-

witej dyspozycyjnoœci i nie

uznaje sprzeciwu.

Bilety: 13 z³.

27 stycznia 2007r.

– godz. 17.00

„Kopia mistrza”

“GAZETA CHOJNOWSKA” 

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84

fax: (076) 818-75-15,  

e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,

http://www.chojnow.net.pl

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 

w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia

Grzeœkowiak, 

wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska,  

Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  

Druk: UNIFOT Andrzej Bobik, Chojnów,  ul.

Okrzei 2, tel. 819-16-50.

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam 

i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich

redagowania i skracania.

Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie –

076 818 82 85

MOPS – 076 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe – 

999; 076 818 83 33

Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 70

Policja – 997; 076 818 86 80

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70

Pogotowie gazowe –

992; 076 850 90 00

Pogotowie energetyczne – 

991; 076 818 82 83

Informacja PKP – 076 866 95 42

Informacja PKS – 076 818 84 76

Cmentarz (administrator) – 076 818 76 89

0601 143 831

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 818 83 70

Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14

Sprzedam po³owê
dochodowej piekarni 
w Jerzmanowicach 30,

ko³o Chojnowa. 
Udokumentowany 
zwrot inwestycji 
w ci¹gu 1,5 roku. 

Wiadomoœæ: 
tel. 0506-122-081

Muzeum Regionalne w Choj-
nowie zaprasza na wystawê
prof. Stanis³awa Gnacka
„MiedŸ-Stal-Szk³o-Formy
przestrzenne”.
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom komfortowy, Chojnów, o pow.

u¿ytkowej 266 m2, ogrzewanie pod³ogowe, dwa

systemy ogrzewania, zimowy ogród, cena atrakcyj-

na. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Zamieniê atrakcyjn¹ w³asnoœciow¹ kawalerkê 

w centrum Chojnowa przy ul. P. Skargi o pow. 38m2

na 3.pokojowe mieszkanie komunalne. Wiado-

moœæ: tel. 818-64-93 lub 0662-317-680.

US£UGI

Uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokszta³c¹cego

udziela korepetycji w zakresie szko³y podstawowej

i gimnazjum – tanio! Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Studentka pomo¿e w nauce przedmiotów huma-

nistycznych, szczególnie j. angielskiego na poziomie

szko³y podstawowej i gimnazjum. 

Wiadomoœæ: tel. 0886-402-546 po godz. 19.00.

Studentka Politechniki Wroc³awskiej udziela

korepetycji z chemii i biologii w zakresie gim-

nazjum. Wiadomoœæ: tel. 0669-484-944.

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych Józef Chudziak 

w Chojnowie ul. Legnicka 22 œwiadczy komplek-

sowe wykonywanie pochówków. Wiadomoœæ: tele-

fon ca³odobowy – (076) 818-76-89, (076) 818-88-25,

kom. 0601-146-831.

PRACA

Je¿eli chcesz ³atwo i przyjemnie zarobiæ –

do³¹cz do konsultantów firmy AVON. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-86-19 lub 0608-693-675.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. 

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

Kupiê gospodarstwo rolne lub pole. 

Wiadomoœæ: tel. 0605-331-167.

Sprzedam drewno kominkowe i opa³owe. 

Wiadomoœæ: tel. 0660-418-596.

Sprzedam pralkê automatyczn¹, sprawn¹ bez

¿adnych uszkodzeñ, cena 200 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.

OG£OSZENIA DROBNE

Sprzedam choinki (œwierk) z bry³¹ ziemi 

do donicy na œwiêta, wiosn¹ do ogrodu. 

W sprzeda¿y przedœwi¹tecznej równie¿ choinki ciête.

Wysokoœæ 1,5 - 3,0 m. Bardzo du¿y wybór 

ok. 1000 szt. Cena z bry³¹ ziemi – 15,00 z³/szt,

ciête – 10 z³/szt. Sprzeda¿ – róg ul. Koœciuszki 

i Drzyma³y w podwórku za œwietlic¹ „Barki” 

(wjazd od ul. Drzyma³y)

OOkkaazzjjaa!!
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PPHU CALAPPHU CALA
Zak³ad Pogrzebowy R. SzymañskiZak³ad Pogrzebowy R. Szymañski

informuje, ¿e zak³ad zosta³ przeniesiony z cmentarza w Chojnowie do lokalu 
przy ul. Rynek 46 w Chojnowie (naprzeciw kantoru). W tej smutnej i trudnej

chwili wszystkie sprawy mo¿na za³atwiæ pod w/w adresem poniewa¿ wg
nowego regulaminu cmentarza nie mo¿e na nim znajdowaæ siê ¿aden zak³ad

pogrzebowy, jedynie administrator.
Za³atwiamy tak¿e osobiœcie formalnoœci w ZUS i KRUS, doradzamy 

(licencja + doœwiadczenie).
W dniu za³atwiania formalnoœci w naszym biurze, po obliczeniu kosztów

us³ugi, wyp³acamy resztê od nale¿nego zasi³ku pogrzebowego.

Telefon ca³odobowy:

(076) 819-63-53 – biuro

(076) 818-71-76, 0606-779-172, 0513-048-909

Zarz¹d Spó³dzielczej Kasy
Oszczêdnoœciowo-Kredytowej 
"Miedziowy Grosz" z siedzib¹ 

w Polkowicach przy ul. St. Moniuszki 12 B 
og³asza nabór na stanowisko kasjer 

(1 wolny wakat).

Wymagania pracodawcy wobec kandydata:
- wykszta³cenie minimum œrednie ekonomiczne,
- niekaralnoœæ,
- wiek 20-30 lat,
- umiejêtnoœci interpersonalne i komunikacyjne,
- znajomoœæ obs³ugi komputera (pakietu OFFICE),
- mile widziane doœwiadczenie na podobnym stanowisku.
Gwarantujemy zatrudnienie w prê¿nie rozwijaj¹cej siê
firmie, mo¿liwoœæ podnoszenia swoich kwalifikacji po-
przez udzia³ w szkoleniach. Praca na I zmianê, pe³ny etat,
umowa o pracê. Miejsce wykonywania pracy: Chojnów.
Zainteresowane osoby proszê o kierowanie podañ 
o pracê + CV na adres:

Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnoœciowo-Kredytowa
"Miedziowy Grosz"

59-100 Polkowice ul. St. Moniuszki 12 B 
lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail:

kjozwiak@skokmiedziowygrosz.pl.
Wybrane osoby zostan¹ zaproszone na rozmowê

kwalifikacyjn¹.

Firma "P.P. PARTNER"

Przemys³aw Pud³o

Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z nasz¹

ofert¹ œwiadczonych przez nas us³ug w zakresie:

* pranie dywanów

* pranie wyk³adzin

* czyszczenie tapicerki samochodowej i meblowej

* pranie naro¿ników, foteli, krzese³, itp.

odda bezp³atnie 
gruz i ¿u¿el

Istnieje mo¿liwoœæ za³adunku
Chojnów ul. Okrzei 6

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

FFFFiiii rrrrmmmmaaaa     „„„„AAAAPPPPIIIISSSS””””

Kontakt:

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 34/1

Siedziba firmy: Goliszów 65
tel. (076) 818-66-79; 

kom. 0886-471-614 lub 0788-009-291
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Nieznana data urodzin Chrystusa
Dzieñ 25 grudnia, uznawany w koœciele

katolickim za œwiêto upamiêtniaj¹ce naro-

dzenie Jezusa Chrystusa, nie ma nic wspól-

nego z prawdziwym dniem jego narodzin.

Ewangelista £ukasz wspomina, i¿ w dniu

urodzin Jezusa pasterze nocowali ze zwie-

rzêtami na polach, a w grudniu w okolicach

Betlejem o tej porze roku mo¿e nawet

padaæ œnieg, a owce spêdzaj¹ ten czas 

w owczarniach. Tak wiêc najpóŸniejszym

mo¿liwym miesi¹cem narodzin Jezusa

Chrystusa jest paŸdziernik. 

Nie znamy roku narodzenia Chrystusa,

poniewa¿ ¿adna z Ewangelii nie mówi na

ten temat nic konkretnego. Rok “pierw-

szy”, przyjmowany za pocz¹tek “naszej

ery”, nie jest tym pocz¹tkiem. Wspó³czeœni

badacze sk³aniaj¹ siê raczej do stwierdze-

nia, ¿e Jezus urodzi³ siê kilka lat przed ro-

kiem 1, byæ mo¿e w roku 7 p.n.e. lub 

4 p.n.e. Za obiema tymi datami przema-

wiaj¹ nowotestamentowe odwo³ania do

Heroda, o którym wiadomo, ¿e zmar³ w 4

roku p.n.e.

Na jeszcze wczeœniejsz¹ datê domniema-

nych narodzin Chrystusa wskazuj¹ wzmian-

ki o “gwieŸdzie betlejemskiej”, jasno

œwiec¹cym obiekcie, który obserwowano

na niebie i który “wskazywa³” drogê astro-

logom pochodz¹cym ze wschodu, a którzy

zwani s¹ b³êdnie mianem Trzech Mêdrców

(Królów). Pismo Œwiête nie podaje ilu ich

by³o, natomiast ich liczba jest wynikiem

tradycyjnego przekonania, ze ka¿dy z nich

przyniós³ jeden dar. Mog³a to byæ kometa

Halley’a, która by³a widoczna w 12 roku

p.n.e., lub inna kometa, znana z opisów

chiñskich uczonych, która pojawi³a siê 

w 5 roku p.n.e. 

Wigilia czyli czuwanie
Wigilia, któr¹ znamy, wywodzi siê z pierw-

szych wieków chrzeœcijañstwa, choæ byæ

mo¿e jej korzenie siêgaj¹ o wiele g³êbiej,

bo pierwowzorów zwyczaju dopatrywaæ

siê mo¿na ju¿ w epoce kamiennej, gdy 

czczono przesilenie zimowe lub w obcho-

dach Saturnaliów w staro¿ytnym Rzymie.

Do tradycji polskiej Wigilia wesz³a na sta³e

w XVIII wieku, jako wieczór wigilijny,

poprzedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie, staj¹c siê

najbardziej uroczystym wieczorem roku.

Wigilia jest dniem przebaczenia, zgody 

i mi³oœci.

Op³atek – dar ofiarny
Op³atek od po³owy XII wieku by³ pieczy-

wem liturgicznym, dziœ znamy go jako

hostiê. 

W XVI wieku op³atki wypiekane w do-

mach i piekarniach przyklasztornych by³y

te¿ podawane jako zak¹ska do win, a sma-

rowane miodem stanowi³y wielki przysmak

dzieci.

Sakrum op³atek sta³ siê w XVIII wieku, by³

symbolem jednoœci chrzeœcijañskiej i po-

jednania, prze³amanie siê nim ma kruszyæ

z³o.

Jest to tradycja polska, a wywodzi siê ze

starochrzeœcijañskich obrz¹dków sk³adania

chleba ofiarnego na o³tarzach i dzielenia siê

poœwiêconymi chlebkami podczas Mszy

œw.

Do dziœ do polskiej tradycji wigilijnej na-

le¿y dzielenie siê op³atkiem i jednoczeœne

sk³adanie sobie ¿yczeñ.

Hej kolêda, kolêda

Kolêda, od Kalendae, to okreœlenia pierw-

szego dnia miesi¹ca przez Rzymian.

Rozpoczynaj¹ce nowy rok Kalendae stycz-

niowe œwiêtowano uroczyœcie, sk³adaj¹c

sobie ¿yczenia. Mi³y ten zwyczaj przejêli

S³owianie, wzbogacaj¹c go ¿yczeniowymi

pieœniami. Pierwotne znaczenie s³owa kolê-

da odnosi³o siê wiêc do œwieckich pieœni

winszuj¹cych. Oko³o XV wieku te pieœni

zmieni³y swój charakter na religijny.

Z biegiem czasu powstawa³o ich coraz

wiêcej, trudno okreœliæ œciœle ile, ale ich

zbiór szacuje siê na kilkaset. Jednak ogól-

nie znanych i do dziœ popularnych jest

kilkadziesi¹t.

Symboliczne drzewko
Pierwsz¹ wzmiankê o choince jako sym-

bolu bo¿onarodzeniowym znaleŸæ mo¿na

w ¿yciorysie Œw. Bonifacego. W VII wieku

ten brytyjski zakonnik nawracaj¹cy ludy

germañskie podczas bo¿onarodzeniowej

mszy wyci¹³ pogañski d¹b. Ten upadaj¹c

zniszczy³ wszystkie okoliczne drzewa poza

jedn¹ ma³¹ sosenk¹.

Sosenka sta³a siê na tych terenach symbo-

lem drzewka ma³ego Jezusa.

W Polsce ten zwyczaj d³ugo nie by³ znany,

aczkolwiek mia³ swoje odpowiedniki.

Choinka pojawi³a siê w Polsce w XIX

wieku. Zwyczaj zapo¿yczony z Nadrenii

nagiêto nieco, sosnê zastêpuj¹c jod³¹,

póŸniej œwierkiem.

Wiecznie zielone, ¿ywe drzewko sta³o siê

symbolem rajskiego drzewa ¿ycia, st¹d

najwczeœniej znanymi jego ozdobami by³y

jab³ka.

Choinkê wnoszono do domu i zdobiono j¹

w dniu imienin Adama i Ewy.

Z czasem ozdób przybywa³o, zmienia³y siê

wraz z mod¹. Pocz¹tkowo zdobi³y j¹ sym-

boliczne i skromne drobiazgi, wykonywane

w domu, w du¿ej mierze przez dzieci.

PóŸniej pojawi³y siê ozdoby ze szk³a,

kolorowe bombki, anielskie w³osy z celo-

fanu, œwieczki zast¹piono zimnymi ognia-

mi i elektrycznym oœwietleniem, a ¿yw¹ 

i pachn¹c¹ choinkê zamieniono na wiecz-

nie trwa³y wyrób z drutu i zielonego plas-

tiku.

Sprzedam po³owê
dochodowej piekarni 
w Jerzmanowicach 30,

ko³o Chojnowa. 
Udokumentowany 
zwrot inwestycji 
w ci¹gu 1,5 roku. 

Wiadomoœæ: 
tel. 0506-122-081

OO  œœwwiiêêttaacchh
ss³³óóww  kkiillkkaa



Kartki, strKartki, stroiki i… kieroiki i… kiermaszmasz
Ju¿ po raz trzeci w Miejskim Domu
Kultury w Chojnowie zorganizowano
kiermasz kartek i wyrobów œwi¹tecznych.
10 grudnia w kawiarence MDK swoje
prace – tradycyjnie ju¿ – oferowali choj-
nowianom: dzieci ze œwietlicy socjotera-
peutycznej, m³odzie¿ z warsztatu terapii
zajêciowej, przedszkolaki z ochronki
sióstr S³u¿ebniczek Dêbickich oraz kilku
wystawców indywidualnych.


