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Dla wolnej i niepodleg³ej
11 listopada - koncert
Legnickiej Orkiestry Symfonicznej
w Miejskim Domu Kultury.

Kopciuszek na emeryturze
Przygoda z uk³adank¹ zaczê³a siê,
kiedy przesz³a na emeryturê.
30 ksi¹¿ek jakie przeczyta³a w pierwszym
miesi¹cu, to nie by³ sposób
na aktywn¹ emeryturê.

Gruzja to kraj z aspiracjami
Granica gruziñsko-armeñska,
w swym wygl¹dzie nie zachwyca.
W pewnym momencie asfalt siê
koñczy, a pozostaje pytanie:
czy na noc zwija go so³tys?

Mistrzowie jesieni
Kolejne dwa trafienia. Jak nokaut.
Koniec meczu. Odtañczone
kó³eczko zwyciêstwa na œrodku
boiska, w szatni odprawiono
rytualne œpiewy - SUKCES!
czarnyniebieskiczerwonyżółty

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
* prace przy budowie trybun na stadionie KS
Chojnowianka postêpuj¹. Obecnie wykonawca
uk³ada elementy betonowe stanowi¹ce podstawê do monta¿u siedzisk.

* w Gimnazjum nr 2 prowadzone s¹ prace
przy wymianie stolarki okiennej. Wymienianych
jest tu ponad 50 okien na froncie budynku.
* wkrótce na ulicach miasta pojawi¹ siê nowe
tablice informacyjne. Wiêkszoœæ z dotychczasowych, uleg³y zniszczeniu, bêd¹ zatem sukcesywnie wymieniane. Zast¹pi¹ je tablice bardziej
estetyczne, czytelniejsze i miejmy nadziejê,
trwalsze.

* og³oszono przetarg na utrzymanie miejskiego
targowiska. Otwarcie ofert nast¹pi 6 grudnia.

Bud¿et na przysz³y rok
15 listopada, zgodnie z zasadami uchwalania
bud¿etu, burmistrz miasta przed³o¿y³ radnym
oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt
bud¿etu na 2008 rok. Okreœla on roczny plan
dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy oraz fundusze celowe.
Projekt na 2008 rok zak³ada planowane dochody na kwotê ponad 33 mln z³otych, wydatki
na sumê 40 mln.
W przysz³orocznym bud¿ecie zabezpieczono
ponad 13 mln z³ na miejskie inwestycje. Porównuj¹c tê kwotê z œrodkami tegorocznymi –
5 mln z³, mo¿na spodziewaæ, ¿e ju¿ za kilka
miesiêcy w mieœcie ruszy wiele prac inwestycyjnych. Pieni¹dze przeznaczone bêd¹ m.in.
na budowê miêdzyszkolnego basenu, budowê
ulic i chodników, przebudowê sieci wodoci¹gowych oraz kanalizacji i wiele innych.
10 mln z³ z samorz¹dowej kasy przeznaczono
na oœwiatê, na gospodarkê mieszkaniow¹
ponad 1 mln 800 tys., na pomoc spo³eczn¹
ponad 6 mln.
Obecnie, projekt analizuj¹ miejscy radni.
Swoj¹ opiniê wyra¿¹ na grudniowej sesji
podczas g³osowania nad bud¿etem.
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Wnioski o wymianê dowodu
– tylko do 31 grudnia
Proces wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001r. dobiega koñca.
Wnioski o nowy dowód mo¿na sk³adaæ jeszcze
tylko przez kilka tygodni. W myœl nowej
ustawy, do 31 marca 2008 roku mo¿na pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi, w celu poœwiadczenia to¿samoœci
i obywatelstwa polskiego, ale wniosek o jego
wymianê musi byæ z³o¿ony jeszcze w tym roku!
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego wyd³u¿y³ godziny urzêdowania
i przyjmuje wnioski we wtorki i czwartki
do godz. 18.00, w œrody do godz. 15.30,
w pi¹tki do godz. 16.00.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobistego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie –
Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter, pokój
nr 1 lub ze strony internetowej: chojnow.eu
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczonym na nim pouczeniem – podpis na
wniosku sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika
przyjmuj¹cego wniosek.
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego:
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji
lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem,
z zachowaniem równomiernego oœwietlenia
twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹
o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Chojnowie. W tym przypadku prosi
siê wnioskodawców o potwierdzenie danych
zawartych we wniosku w USC w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego nr 5.
W poniedzia³ki oddelegowany pracownik
urzêdu przyjmuje wnioski od osób niepe³nosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Wczeœniej nale¿y telefonicznie (tel. 076 818-85-05)
zg³osiæ zamiar wymiany dowodu.

Polers certyfikat, który otrzymuj¹ firmy
wiod¹ce na Dolnym Œl¹sku. Dolnoœl¹ski
Certyfikat Gospodarczy, to potwierdzenie
rzetelnoœci, innowacyjnoœci oraz uznanie
wk³adu tej firmy w rozwój gospodarczy.

Polers, który funkcjonuje w naszym mieœcie
od 14 lat, jest firm¹ sprz¹taj¹c¹, bêd¹c¹
w zakresie œwiadczonych us³ug liderem na
rynku regionalnym.
Dziœ zatrudnia ok. 200 pracowników - profesjonaln¹, wykwalifikowan¹ m³od¹ i ambitn¹
kadrê, dziêki której firmie sukcesywnie przybywa klientów. Przybywa te¿ nagród, a to nie
tylko podnosi presti¿ przedsiêbiorstwa, ale
jest jednoczeœnie doskona³¹ promocj¹ miasta
i dowodem na to, ¿e nawet w niewielkiej
aglomeracji, przy odpowiednim zarz¹dzaniu,
zawodowym podejœciu do klienta i dba³oœci
o jakoœæ, sukces jest gwarantowany.

Wolne miejsca w WTZ
Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Chojnowie zaprasza do sk³adania podañ
osoby chc¹ce zostaæ uczestnikami WTZ.
Uczestnikami mog¹ byæ osoby posiadaj¹ce
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci
(znaczny lub umiarkowany), niezdolne do
podjêcia pracy, które zakoñczy³y formalny
tok nauczania i ich wiek nie przekracza 45 lat.
Osoby niepe³nosprawne, przyjmowane do
warsztatu musz¹ posiadaæ w swoim orzeczeniu
wskazanie do uczestnictwa w terapii zajêciowej. W ramach prowadzonej terapii uczestnicy
otrzymuj¹ œrodki finansowe na trening ekonomiczny w wysokoœci do 20% najni¿szego
wynagrodzenia. Prosimy o kontakt osobisty
w siedzibie WTZ w Chojnowie, ul. Kolejowa 9
lub telefoniczny pod nr tel. (076) 8 188214.

Sprostowanie
Nagroda dla Polersu
Kolejny ju¿ raz chojnowska firma zosta³a
uhonorowana presti¿ow¹ nagrod¹ œwiadcz¹c¹
o wiarygodnoœci i jakoœci gospodarczej. Kapitu³a Dolnoœl¹skiego Certyfikatu Gospodarczego, pod przewodnictwem Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego, przyzna³a firmie

W poprzednim numerze GCh, w artykule „Jak
g³osowaliœmy” b³êdnie podaliœmy nazwiska
obecnych senatorów. W senacie reprezentowaæ nas bêd¹: Tomasz Misiak (PO), Jacek
Swakoñ (PO) i Witold Lech Idczak (PiS).
Za pomy³kê przepraszamy.
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Chojnowskie rozmaitoœci
Chojnowska
opowieœæ
Do 7 grudnia Miejski Dom
Kultury czeka na teksty literackie, których bohaterem
bêdzie gród nad Skor¹. Opowiadanie napisane w ramach
og³oszonego konkursu pn.
"Zdarzy³o siê w Chojnowie..."
mo¿e staæ siê kanw¹ scenariusza filmu, który powstanie
w ramach projektu "Nakrêæ
mnie - Zakrêæ mnie, czyli M³odzie¿owe Studio Filmowe".
Historia Chojnowie mo¿e byæ
zabawna, albo smutna, mo¿e
traktowaæ o wielkiej mi³oœci
lub zwyk³ym, codziennym
dniu Chojnowa. Mo¿e nawi¹zywaæ do zdarzeñ prawdziwych lub fikcyjnych. Wa¿ne,

aby tekst nie przekracza³
5 stron maszynopisu, a opowiadana historia toczy³a siê
w Chojnowie.
Prace nale¿y z³o¿yæ w kopercie oznaczonej wybranym przez
siebie god³em, a informacje
o sobie dostarczyæ w drugiej
kopercie do 7 grudnia 2007 r.
do sekretariatu MDK, ul. Ma³achowskiego 7.
O podziale nagród zdecyduje
jury powo³ane przez organizatora. Kwota œrodków przeznaczonych na nagrody wyniesie
co najmniej 1000z³. Rozstrzygniêcie konkursu, og³oszenie
wyników i wrêczenie nagród
nast¹pi 21 grudnia 2007 r.
w MDK.
Bli¿sze informacje - sekretariat MDK, tel. 0-76/ 8188621.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Og³asza przetarg nieograniczony na
prowadzenie Targowiska Miejskiego
w Chojnowie,
przy ul. Grodzkiej 15
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego Urz¹d Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1
w pokoju nr 6, do dnia 6.12.2007 r. do godziny 9 00.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia
mo¿na uzyskaæ pod adresem: chojnow.eu
lub w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 13.
Osoba upowa¿niona do kontaktu Janusz Miko³ajczyk
tel. 076/818668.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- grudzieñ, styczeñ luty marzec 1. Apteka ,,Pod S³oñcem”
2. Apteka ,,Salix”:
3. Apteka ,,Melisa”:
4. Apteka ,,Farmed”:
5. Apteka ,,Stokrotka”:

23.12.07, 06.01.08, 10.02.08, 16.03.08,
25.12.07, 13.01.08, 17.02.08,
02.12.07, 26.12.07, 20.01.08, 24.02.08,
09.12.07, 30.12.07, 27.01.08, 02.03.08
16.12.07, 01.01.08, 03.02.08, 09.03.08,

Godziny dy¿urów:

- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/662

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzeda¿ prawa w³asnoœci
nieruchomoœci objêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
po³o¿onej przy ul. Okrzei w Chojnowie, oznaczonej numerami geodezyjnymi
12/51 i 12/52 o ³¹cznej pow. 15753 m2, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 29318.

Cena wywo³awcza – 700.000,00 z³ (w tym VAT 22 %).
Wadium - 140.000,00 z³.
Nieruchomoœæ objêta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie
z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika 2006 r. w sprawie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.Nr 191, poz. 1416 z póŸn. zm.).
Przez nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. W przypadku
wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu nabywca zobowi¹zany jest
do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor
bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji,
za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Powy¿sza nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ciê¿arami i hipotekami, nie toczy siê te¿
w stosunku do niej postêpowanie administracyjne dotycz¹ce prawid³owoœci jej
nabycia przez gminê.
Nieruchomoœæ znajduje siê na terenie uzbrojonym w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê
sanitarn¹, energetyczn¹, telefoniczn¹ i drogê tward¹. Wszystkie instalacje znajduj¹
siê w pobli¿u dzia³ki.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ta w czêœci
przeznaczona jest pod przemys³, sk³ady i us³ugi, a w czêœci pod us³ugi sportu
(stadion sportowy); dopuszcza siê wykorzystanie terenu dla funkcji przemys³owej,
o ile by³oby to uzasadnione sposobem zagospodarowania terenów s¹siednich.
Ze wzglêdu na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w granicach podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do przetargu mog¹ przyst¹piæ tylko inwestorzy,
którzy przed przyst¹pieniem do przetargu uzyskaj¹ zezwolenie Zarz¹du Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w strefie.
Zezwolenie podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 stycznia 2008 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne krajowe i spó³ki z udzia³em zagranicznym
dodatkowo orygina³y lub poœwiadczone za zgodnoœæ z orygina³em: umowy spó³ki,
aktualny odpis z KRS i uchwa³ê odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalaj¹cej
na nabycie nieruchomoœci.
Cudzoziemiec chc¹c wzi¹æ udzia³ w przetargu winien spe³niaæ wymogi okreœlone
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców
(Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn.zm.).
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 16 stycznia
2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000149062
0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Za dokonanie wp³aty uwa¿a siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê¿nych na rachunek
bankowy tut. Urzêdu.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 7.000,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Z wy³onionym w wyniku przetargu nabywc¹ zostanie
zawarta warunkowa umowa sprzeda¿y, albowiem Zarz¹dzaj¹cemu Legnick¹ Specjaln¹
Stref¹ Ekonomiczn¹ przys³uguje prawo pierwokupu. O ile Zarz¹dzaj¹cy Stref¹ nie
skorzysta z tego prawa zostanie zawarta umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Burmistrzowi Miasta Chojnowa przys³uguje prawo odwo³ania przetargu z wa¿nych
powodów – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn.zm./.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem (0-76) 81-86-680.

3

Dla wolnej i niepodleg³ej
Koncertem uczniów Spo³ecznego Ogniska
Muzycznego rozpoczêto w Chojnowie obchody
89 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. 9 listopada w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej m³odzi adepci instrumentalnej
szko³y zagrali utwory znanych kompozytorów, daj¹c popis gry na fortepianie, gitarze,
organach oraz umiejêtnoœci wokalnych. Utwory
znanych kompozytorów m³odzi muzycy
dedykowali tym wszystkim, dziêki którym
mog¹ ¿yæ w wolnym kraju, cieszyæ siê suwerennoœci¹ i uczyæ siê w polskich szko³ach.

Jurka. Homiliê, przepe³nion¹ patriotycznymi
treœciami wyg³osi³ goszcz¹cy w Chojnowie
ks. Grzegorz Soko³owski. Podnios³y charakter mszy potêgowa³y liczne poczty sztandarowe i delegacje chojnowskich placówek
oœwiatowych.
***
Wieczorem w sali widowiskowej MDK Œwiêto
Niepodleg³oœci zwieñczy³ koncert Legnickiej
Orkiestry Symfonicznej pod batut¹ Benedykta Ksi¹dzyny. Wype³ni³y go utwory kompozytorów polskich, w wiêkszoœci tworz¹cych
w okresie zaborów. Muzyczna "lekcja patriotyzmu" by³a jednoczeœnie okazj¹ do spotkania
z muzyk¹ klasyczn¹, której odbiór na ¿ywo
dostarcza niezapomnianych wra¿eñ. Mogli siê
o tym przekonaæ wszyscy, którzy tego dnia zasiedli
na miejscach dla publicznoœci. Brzmienie czterdziestoosobowej orkiestry, wystêpy znakomitych solistów (w tym tak¿e popis kilkuletniej
skrzypaczki), poruszaj¹cy repertuar, na kilkadziesi¹t minut przeniós³ s³uchaczy w muzyczny
œwiat minonych wydarzeñ.

***
Ho³d im wszystkim z³o¿y³a tak¿e starsza czêœæ
chojnowskiego spo³eczeñstwa. Mieszkañcy,
w³adze samorz¹dowe i przedstawiciele zwi¹zków kombatanckich oddali czeœæ poleg³ym
sk³adaj¹c kwiaty i zapalaj¹c znicze pamiêci
pod pomnikiem przy ul. Chmielnej.

„11 listopada 1918 roku by³ dniem prze³omowym w dziejach naszego kraju. Na w³asne
pañstwo czeka³o piêæ pokoleñ Polaków.
Odzyskana niepodleg³oœæ nie by³a cudem czy
szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci. By³a
wynikiem zarówno czynu zbrojnego Legionów
jak i efektem m¹droœci polityków i dyplomatów. Mog³a zaistnieæ dziêki woli i determinacji narodu, dumy z tego, ¿e jesteœmy
Polakami (…). Cieszmy siê niepodleg³oœci¹
naszego narodu, doceniajmy to, co daje nam
los i szanujmy to, co ofiarowali nam nasi dziadowie. Jesteœmy im to winni - wyst¹pienie
burmistrza Jana Serkiesa by³o wyrazem wdziêcznoœci wspó³czesnych dla tych wszystkich,
którzy ofiar¹ krwi i ¿ycia zaœwiadczali, ¿e
jeszcze nie zginê³a….
Tê czêœæ obchodów listopadowego œwiêta
zakoñczy³a Msza œw. w intencji Ojczyzny
koncelebrowana przez ks. pra³ata Tadeusz
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***
Doroczne uroczystoœci œwi¹t pañstwowych nie
s¹ w naszym mieœcie imprezami masowymi.
W obchodach uczestnicz¹ na ogó³ przedstawiciele
w³adz, szkó³ i miejskich zwi¹zków. Mieszkañców jest niewielu, wci¹¿ tak¿e zbyt ma³o m³odzie¿y anga¿uje siê w uroczystoœci. Dlaczego?
Zapytaliœmy o to:
Stanis³awa Horodeckiego – dyrektora
Miejskiego Domu Kultury
Myœlê, ¿e powodów mo¿na by wskazywaæ wiele
i nie s¹dzê, bym by³ w stanie wymieniæ je wszystkie. Zwrócê wiêc uwagê tylko na jedn¹ rzecz.
Nazwa³bym j¹ „wysokim C”. Nasz¹ narodow¹ (a nie tylko chojnowsk¹) przypad³oœci¹
jest podchodzenie do wszystkiego, co opatrujemy etykiet¹ „patriotyczny”, w sposób, który
zdaje siê wykluczaæ element ludyczny, zabawowy. Wielu osobom ci¹gle wydaje siê, ¿e
„patriotycznie” to – na bacznoœæ, smutnie,
z patosem i zadum¹. W tym kontekœcie ktoœ,
kto przygotowa³by imprezê „na weso³o”, móg³by
zostaæ potraktowany niemal jak narodowy

zdrajca. ¯yjemy wiêc w swoistym rozdwojeniu – podoba siê nam np. gitarowe wykonanie
amerykañskiego hymnu przez Jimiego Hendrixa,
ale gdy Edyta Górniak zaœpiewa³a w Korei
nasz hymn – to by³a to obraza. No i powód do
przegranej – doda niejeden.
M³odzi ludzie poznaj¹ historiê na lekcjach w szkole, ale jest ona od nich tak naprawdê odleg³a
o ca³e lata œwietlne. Nie ten strój, nie ten jêzyk,
nie ta melodia. Jeœli chcemy, by m³odzi identyfikowali siê z nasz¹ narodow¹ przesz³oœci¹,
musimy daæ im szansê o¿ywienia jej na ich
w³asny sposób. Na pewno jest to mo¿liwe, czego
dowodz¹ np. piosenki z powstania warszawskiego w rockowych interpretacjach.
Krótka recepta – mniej patosu, wiêcej zabawy
i radoœci. Ostatecznie – to œwiêto niepodleg³oœci!
El¿bietê K³apciñsk¹ – przewodnicz¹c¹
Stowarzyszenia Miast Partnerskich
Patriotyzm, to têsknota za krajem i za mow¹
polsk¹, gdy jesteœmy za granic¹. To umi³owanie
piêkna rodzimego krajobrazu. To dom rodzinny i jego tradycje, ludzie którzy nas otaczaj¹
i mówi¹ tym samym jêzykiem. Patriotyzm – to
tak¿e identyfikowanie siê z or³em bia³ym
i bia³o-czerwon¹ flag¹. Dlaczego m³odzie¿
nie okazuje patriotyzmu? Mo¿e nie mia³a ku
temu prawdziwej okazji, szansy? Wed³ug
mnie wyra¿anie uczuæ patriotycznych, to nie
tylko udzia³ w ró¿nych okolicznoœciowych
obchodach. Wspó³czesny patriotyzm, to praca
dla kraju. I tu trzeba postawiæ pytanie, czy
doroœli zrobili wszystko, ¿eby m³odzi ludzie
mogli swój patriotyzm realizowaæ?
Igora Szynkiewicza - przewodnicz¹cego
M³odzie¿owej Rady Miejskiej
Wydaje mi siê, ¿e dziœ m³odzie¿y trudno jest
wykazaæ siê patriotyzmem. Na szczêœcie nie
doœwiadczyliœmy tego co nasi rodzice, dziadkowie. ¯yjemy w niepodleg³ym pañstwie, wolni, niezagro¿eni dzia³aniami wojennymi. To
jednak ma wp³yw na œwiadomoœæ patriotyczn¹
wielu m³odych ludzi. Trudno mówiæ o randze
patriotyzmu w sytuacji, kiedy wielu z nas nie
potrafi nawet zachowaæ siê podczas wa¿nych
uroczystoœci pañstwowych, nie szanuje symboli, nie umie zachowaæ powagi podczas odtwarzania hymnu.
Jestem jednak przekonany, ¿e w chwili zagro¿enia, tak jak nasi przodkowie, stanêlibyœmy
wszyscy w obronie Ojczyzny, poœwiêcaj¹c
wiele dla Jej dobra i suwerennoœci.
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z cyklu „Warto poznaæ”

Kopciuszek na emeryturze
Pani Krystyna Bisiorek nie potrafi ukrywaæ uczuæ. Ju¿ kilka pierwszych minut rozmowy zdradza, ¿e mamy przed sob¹ osobê energiczn¹, spontaniczn¹, pe³n¹ ¿ycia i pomys³ów. Nie znosi bezczynnoœci, a metoda „podcyckowa” jak okreœla splatanie r¹k na piersiach, to
zupe³nie nie jej bajka.

Ludzi tzw. pozytywnie zakrêconych, w naszym mieœcie jest wielu,
hobby pani Krystyny nie nale¿y jednak do tych bardzo popularnych od 10 lat wolny czas zajmuje jej uk³adanie puzzly.

Oczka œwiêtych, oczka anio³ów, oczka wiernych… a wszystkie jednakowe i wpatrzone w oczka moje.
Sk³adanie puzzli wymaga ogromnej cierpliwoœci i precyzji. To zdaje
siê przeczyæ naturze pani Krystyny. Ona sama wyjaœnia jednak, ¿e
czasami musi po prostu wyciszyæ tê swoj¹ energiê, zmieniæ siê
w Kopciuszka i w spokoju skupiæ siê na klockach. Zdarza siê, ¿e jest
to spokój pozorny, bo niepasuj¹ca uk³adanka potrafi doprowadziæ do
furii, ale to tylko mobilizuje do koncentracji i zwiêksza satysfakcjê na
finiszu.
Puzzle, które zajmuj¹ mnóstwo czasu, to nie jedyna rozrywka pani
Krysi. Z równ¹ pasj¹ oddaje siê szyde³kowaniu. I tu te¿ jest oryginalna.
Nie dzierga bowiem tradycyjnych serwetek, ale robi kwiaty, bombki,
koszyczki, kurczaczki…Spod jej sprawnych r¹k wychodz¹ tak¿e
kreacje dla porcelanowych lalek, których ma okaza³¹ kolekcjê
w sto³owym pokoju. A w pokoju córki goœci witaj¹ dziesi¹tki s³oników. To hobby wnuczki, ale pani Krystyna czynnie uczestniczy
w tej pasji.

- Przygoda z uk³adank¹ zaczê³a siê, kiedy przesz³am na emeryturê –
wyjaœnia pani Krystyna. – Nagle czas zacz¹³ siê d³u¿yæ, godziny
ci¹gnê³y siê w nieskoñczonoœæ, a mnie nosi³o. 30 ksi¹¿ek jakie
przeczyta³am w pierwszym miesi¹cu, to nie by³ sposób na aktywn¹
emeryturê.
Wtedy wnuczka przynios³a proste, kilkunastoelementowe puzzle.
U³o¿y³y je razem, dalej jednak nie posz³y wspóln¹ œcie¿k¹. Babcia, jak
to siê mówi, z³apa³a bakcyla i od tamtej pory uk³ada nie kilkunasto,
ale nawet kilkutysiêczne uk³adanki.
S¹ to g³ównie widoki – krajobrazy przyrodnicze lub architektoniczne.
Takie te¿ pani Krystyna lubi najbardziej. Efekt koñcowy jest imponuj¹cy i zachwyca nie tylko autorkê. Oryginalne obrazy zdobi¹ mieszkanie pañstwa Bisiorków i wiele œcian w domach znajomych, przyjació³ i rodziny. Mo¿na je tak¿e podziwiaæ w szkolnych œwietlicach,
na korytarzach Niebieskiego Parasola, szpitala w Lubinie i Gryfowie.
- Przez te lata nazbiera³o siê tego. Myœlê, ¿e z³o¿y³am ponad 100
obrazów. Trudno by³oby wyeksponowaæ je w moim mieszkaniu, dlatego
z ogromn¹ przyjemnoœci¹ darujê je bliskim.
Najwiêcej k³opotu sprawi³ pani Krystynie jeden z ostatnich obrazów
– tryptyk – adoracja Jezusa.
- Kiedy wysypa³am wszystkie 3 tysi¹ce puzzli, ogarnê³o mnie
przera¿enie – z blatu patrzy³o na mnie dziesi¹tki malutkich oczek.

- Teraz rzeczywiœcie mogê ju¿ powiedzieæ, ¿e siê nie nudzê. Pierwsze
tygodnie emerytury by³y dla mnie koszmarem. Po aktywnej dzia³alnoœci
w trzech szkolnych komitetach, harcerskiej modelarni, komisji
opiekuñczo-wychowawczej, zwi¹zkach zawodowych, pracy w s¹dzie
jako ³awnik i pracy w ukochanym ogrodzie, gdzie dogl¹dam oko³o 200
gatunków kwiatów, szlaban jaki przede mn¹ siê opuœci³ odgradzaj¹c
od tych wszystkich zajêæ, pozostawi³ mnie (jak wówczas myœla³am)
w pustym, ciemnym niebycie. Ca³e szczêœcie, ¿e natura szybko da³a
o sobie znaæ i nie utknê³am w stylizowanym fotelu, w szyde³kowych
bamboszach, ze wzrokiem wbitym w ekran telewizora.
Marzenie? Puzzlowy wirus. Chcia³aby zaraziæ nim m³odych i zdecydowanie starszych.
- Wœród najbli¿szych kontakt z puzzlami ogranicza siê do „zatykania
dziurki” w momencie kiedy ktoœ przechodz¹c skojarzy klocek z pustym
miejscem. I oczywiœcie do zachwytu kiedy obraz jest skoñczony. A ja
bym chcia³a, ¿eby puzzlowych Kopciuszków by³o w naszym mieœcie
wiêcej. One naprawdê wspaniale wyciszaj¹, relaksuj¹, ucz¹ cierpliwoœci, dok³adnoœci i dyscypliny, a to w dzisiejszych czasach cechy
deficytowe. No i by³oby z kim wymieniaæ siê uk³adankami, bo
w sklepach tego towaru niewiele. Serdecznie polecam.
rozmawia³a eg
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Na balu u diabetyków
Andrzejki w naszym mieœcie obchodzone s¹ na wiele sposobów – przy
œwiecach w domowym zaciszu, kameralnie w niewielkim lokalu lub z rozmachem na balu. T¹ z ostatnich form wybra³o ponad stu mieszkañców, którzy
17 listopada bawili siê na imprezie
zorganizowanej przez chojnowskie stowarzyszenie diabetyków.
- Podobne spotkania organizujemy kilka
razy w roku – wyjaœnia przewodnicz¹ca
stowarzyszenia Stefania Wolska. – Robimy je na wyraŸn¹ proœbê uczestników naszych zabaw. Ju¿ w trakcie jednej dopytuj¹ o nastêpn¹ i na kilka miesiêcy przed, rezerwuj¹ miejsca.
To œwiadectwo profesjonalnej organizacji i wspania³ego klimatu jaki towarzyszy tym balom. Wœród uczestników
wiêkszoœæ stanowi¹ stali bywalcy, którzy
wiedz¹, ¿e „u diabetyków” zabawy s¹
zawsze udane.
- To nie s¹ imprezy wy³¹cznie dla cz³onków naszego stowarzyszenia – mówi
St. Wolska. – Nasz¹ intencj¹ jest spo³eczna integracja i zaistnienie w chojnowskim œrodowisku. Poza tym chcemy pokazaæ innym, ¿e cz³owiek chory
nie musi znaczyæ wyalienowany. Mimo
swojego schorzenia jesteœmy ludŸmi
aktywnymi i pe³nymi ¿ycia.

Pieœni niezale¿nego cz³owieka
Nareszcie zapowiadany od jakiegoœ czasu wystêp Tria
£ódzko - Chojnowskiego doszed³ do skutku. Zespó³,
wykonuje repertuar niezapomnianego barda minionych
czasów - Jacka Kaczmarskiego.
Przypomnijmy mo¿e, ¿e w sk³adzie tego projektu muzycznego
jest nasz cz³owiek - Tomek Susmêd. Gra na klawiszach.
Tego dnia, w sobotê 17 listopada, mo¿na by³o sobie zadaæ,
jedno proste pytanie: Czy kawiarnia “Jubilatka”, w której
mia³ miejsce koncert, przegra frekwencjnie z transmisj¹
telewizyjn¹ meczu Polska-Belgia? Emocje naprawdê zapowiada³y siê nieziemskie. I tu i tam. Jak siê jednak okaza³o,
duch kulturalny w chojnowskim spo³eczeñstwie jest
ogromny. Parê minut po 19-tej, zastanawiano siê czy nie

Mo¿na to by³o zaobserwowaæ w trakcie
balu – na sali ju¿ pierwsze dŸwiêki porywa³y wszystkich do tañca, do przygotowanych konkursów by³o wielu
chêtnych, a na zapleczu, w kuchennych oparach przez kilka godzin
krz¹ta³y siê organizatorki – sama pani
przewodnicz¹ca pani Wolska, Janina
Rogal i Krystyna Wierzbicka.
Pl¹sano do œwitu i mimo, ¿e bal przeszed³ ju¿ do historii, jeszcze pewnie
nie raz powróci we wspomnieniach
jego uczestników.
eg

dostawiæ dodatkowych sto³ów i krzese³. W dobie ogromnej popularnoœci repertuaru Jacka Kaczmarskiego, którego
utwory na swój muzyczny punkt widzenia wziê³y krajowe
zespo³y (HABAKUK, STRACHY NA LACHY), warto
by³o pos³uchaæ legendarnych pieœni, w takim wykonaniu,
jakim by³y one wykonywane kiedyœ przez trio: Kaczmarski
- Gintrowski - £apiñski. Dodatkowym urokliwym smaczkiem by³a obecnoœæ córki wielkiego barda i poety - Patrycji Kaczmarskiej-Wolny, która w kilku numerach
do³¹czy³a do zespo³u.
W pe³nym skupieniu przenieœliœmy siê muzycznie wspomnieniami, gdzieœ hen daleko, w szare czasy rzeczywistoœci
PRL-u. Czas mija³. A mo¿e stan¹³ w miejscu? Przy takich
utworach, mo¿na by by³o przesiedzieæ a¿ po blady œwit.
Muzycy to jednak nie roboty. Ci co sobie odpuœcili historyczn¹, zwyciêsk¹ bataliê bia³oczwerwonych Leo-zawodowca,
na pewno nie ¿a³uj¹ chwil spêdzonych wieczorem w “Jubilatce”. Teraz przyjdzie nam trochê poczekaæ na kolejny
wieczorek muzyczny w tej kawiarni, ale co tam. Przed
nami szaleñstwa andrzejkowe. A potem grudniowe œwiêta.
Czas wiêc jakoœ zleci.
"Trio £ódzko-Chojnowskie" serdecznie dziêkuje publicznoœci za liczne przybycie oraz dyrektorowi MDK Stanis³awowi Horodeckiemu i akustykowi Jurkowi Krakowskiemu za pomoc w organizacji koncertu i techniczn¹
obs³ugê imprezy.
P.M.
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„Gruzja to kraj z aspiracjami”

cd wyprawy na Zakaukazie

F

laga jest symbolem pañstwa, symbolem suwerennoœci i niepodleg³oœci- jest dum¹, za któr¹ wiele osób w przesz³oœci odda³o
¿ycie lub jest gotowych oddaæ je nawet w czasach dzisiejszych.
W sposób wyj¹tkowy eksponuj¹ j¹ Amerykanie, choæ „wyj¹tkowy”
nie zawsze musi oznaczaæ godny. Czy k¹pielówki uszyte z symboludumy, s¹ do dumy powodem? W Gruzji wygl¹da to zgo³a inaczej, czasem zabawnie, a mo¿e raczej tragicznie. O tym jednak za chwilê…
Granica gruziñsko-armeñska, w swym wygl¹dzie nie zachwyca,
a kojarzy siê raczej z przejœciem granicznym pomiêdzy Polsk¹
a Ukrain¹ sprzed 40 lat. W pewnym momencie asfalt siê koñczy,

a pozostaje pytanie: czy na noc zwija go so³tys… czy mo¿e nigdy nie
zosta³ po³o¿ony? Celnicy z powag¹ przegl¹daj¹ paszporty, pos³uguj¹c
siê przy tym nowoczesnym sprzêtem ufundowanym przez rz¹d Stanów
Zjednoczonych. Przedziwny kontrast. Ogromne zdziwienie… otó¿…
Wje¿d¿amy do kraju Unii Europejskiej… Przynajmniej takie mo¿na
mieæ wra¿enie. Na masztach równorzêdne miejsce zajmuj¹ flagi
Gruzji i Unii Europejskiej. A mieszanka: flaga Unii na Kaukazie plus
kaukaski upa³ to mieszanka mo¿e nie wybuchowa, ale na pewno przekonywaj¹ca. Do jakiego stopnia? Ano do tego, ¿e pytam:
- Ej, to Gruzja jest cz³onkiem Unii Europejskiej?- robi¹c przy tym
g³upi¹ minê.
- Nie, no co ty, przecie¿ to Azja - odwzajemniaj¹ ch³opaki z min¹
m¹dr¹, karc¹c¹, pouczaj¹c¹.
Po chwili oni tak¿e spostrzegaj¹ flagê Unii Europejskiej. Patrz¹, patrz¹,
a m¹dre miny znikaj¹, zmieszane z upa³em kaukaskiego lata. W koñcu
pada pytanie, wcale nie m¹drzejsze od miny:
- A mo¿e faktycznie jest?
Wkrótce dowiadujemy siê sk¹d te wszechobecne symbole zjednoczonej Europy. OdpowiedŸ jest prostsza ni¿ mog³oby siê wydawaæ.
Gruzja w ten sposób okazuje swoje sk³onnoœci polityczne. Po wielu
latach wp³ywów ZSRR, po odzyskaniu przez Gruzjê niepodleg³oœci,
po Rewolucji Ró¿ i obaleniu rz¹dów Eduarda Szewardnadze, kraj ten
zwróci³ siê w stronê Europy. Jest powa¿nym kandydatem do
wst¹pienia w struktury UE oraz NATO.
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Jednak na jedno, doœæ ciekawe pytanie nie zdo³aliœmy uzyskaæ satysfakcjonuj¹cej nas odpowiedzi. W jaki sposób Gruzja mo¿e staæ siê
cz³onkiem Unii, skoro po³o¿ona jest w Azji? Gruzini t³umaczyli to
pochodzeniem ich dziedzictwa kulturowego, jako typowo europejskiego.
Gruzja to kraj z aspiracjami! Budowane i modernizowane drogi,
odnawiane miasta potwierdzaj¹ owe aspiracje. Najwiêksze wra¿enie
robi¹ turystyczne Borjomi, s³yn¹ce ze zdrowotnych walorów wód
mineralnych, piêknie po³o¿one poœród dwutysiêcznych szczytów.
Podobnie Mccheta, pierwsza stolica Gruzji - to miasteczko, które
swym urokiem nie ustêpuje miasteczkom zachodu. „Wychuchane
i wycackane” w ka¿dym calu, jest chlub¹ gruziñskiego narodu.

Zaskakuj¹ce i doœæ odwa¿ne jest po³¹czenie aspiracji proeuropejskich
z „tradycj¹”. Gruzini kochaj¹ swych bohaterów narodowych. Z tym,
¿e pojêcie bohatera jest pojêciem wzglêdnym, bo dla jednych bohaterem
by³ Bohdan Chmielnicki- jak to ma miejsce na Ukrainie, zaœ w Polsce
niekoniecznie. Podobnie sytuacja przedstawia siê z Józefem Stalinem.
Dla Gruzinów jest bohaterem, który rozs³awi³ naród i zapewni³ w owym
czasie znacz¹cy dobrobyt. Czy tak by³o rzeczywiœcie? Pozwolê sobie
nie udzieliæ odpowiedzi na to pytanie i pozostawiæ ocenie historii!
Tak wiêc Gruzini szanuj¹ Stalina za zas³ugi dla kraju, a zw³aszcza w Gori,
rodzinnym mieœcie wodza. Jest to bodaj¿e jedyne miasto na œwiecie,
gdzie do dziœ na centralnym placu miasta góruje sylwetka przywódcy.
Dodawaæ nie muszê, ¿e g³ówna ulica równie¿ nosi imiê Stalina (Stalin
Avenue). Rz¹d dwa razy bezskutecznie próbowa³ usun¹æ pomnik
i dwukrotnie mieszkañcy Gori manifestowali swoje przywi¹zanie
i poparcie dla Stalina. Dziwnym zbiegiem okolicznoœci akurat w Gori
przy ratuszu na pró¿no szukaæ obok flagi gruziñskiej nieod³¹cznej flagi
Unii. Przypadek?
Z wielkim niepokojem spogl¹damy na obecn¹ sytuacjê polityczn¹
Gruzji. Bo to kraj, jak ma³o który, z wielkimi aspiracjami proeuropejskimi, bêd¹cy zarazem melan¿em sprzecznoœci i kontrastów.
Maciej Dziuba
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Hubertus 2007
Od najdawniejszych czasów ulubion¹ rozrywk¹ mo¿nych by³o polowanie. Jedn¹ z jego
odmian by³ poœcig konny za zwierzyn¹ ze
sfor¹ psów. W Polsce odbiciem tej tradycji
jest Bieg Myœliwski Œwiêtego Hubertusa, który
jest patronem nie tylko myœliwych, ale równie¿ jeŸdŸców i hodowców koni. Oto jak
wygl¹da³ nasz rodzimy szkolny Hubertus,
w którym wziêli udzia³ uczniowie Technikum
Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, uczniowie innych typów szkó³, absolwenci, rodzice oraz zaproszeni goœcie.
8 listopada o godzinie 900 w Stadninie Koni
w Jaroszówce rozpocz¹³ siê tegoroczny Hubertus.
Œwiêto zorganizowa³a klasa III Technikum
Hodowli Koni pod czujnym okiem wychowawczyni, pani profesor Agnieszki Robak.
Na pocz¹tku mieliœmy mo¿liwoœæ zobaczyæ
prezentacjê koni, przygotowan¹ przez uczniów klasy II Technikum Hodowli Koni pod
kierunkiem pani Anny Augustyñskiej-Mincger.
Najpierw pokazano ogiery, a póŸniej klacze.
Omawiano ich rodowody i wymieniano osi¹gniêcia. Po prezentacji wszyscy przeszliœmy do
hali sportowej, w której rozpoczê³y siê konkurencje towarzysz¹ce temu œwiêtu.
Na pierwszy ogieñ poszli uczniowie I klasy
Technikum Hodowli Koni. Czeka³ ich chrzest.
Ustawili siê w kole i r¿¹c jak konie, chodzili
wko³o stêpem, potem k³usem, a na koñcu
galopem. Nastêpnie pokonywali tor przeszkód. Musieli przeskoczyæ przez kawaletkê,
póŸniej przez belê siana, przebiec przez
opony, poca³owaæ koñski zad, pokonaæ doœæ
wysok¹ stacjonatê; nastêpnie przeturlaæ siê
przez siano, znaleŸæ jab³ko w taczce ze zgniecionym owsem bez u¿ycia r¹k, a na koñcu
ogoliæ balon!

Uff... By³y to bardzo wyczerpuj¹ce i wymagaj¹ce wielkiej sprawnoœci konkurencje.
Uczestnicy stanêli jednak na wysokoœci zadania.
Ich poczynaniom przygl¹da³o siê jury w sk³adzie: pani dyrektor Ewa Humenna, kierownik
praktyk - pani Jolanta Jurasz, pani Anna
Augustyñska-Mincger, pan Roman Krzy¿anowski oraz pani Halina Kusek. Po torze
przeszkód czeka³o pierwszoklasistów paso-
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wanie na prawdziwych koniarzy. Tego uroczystego aktu dokona³a pani dyrektor Ewa
Humenna. Uczniowie najpierw powtarzali
s³owa przysiêgi, a nastêpnie kolejno podchodzili do pani dyrektor, która dokonywa³a
pasowania. Nastêpnie pani Jurasz przypina³a
im ozdobne rozetki - zas³u¿one odznaki koniarzy flots.

Po pasowaniu przedstawione zosta³y trzy
zabawne skecze, przygotowane przez uczniów
klas III Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Rolniczego. Pierwszy nosi³ tytu³
Poca³uj ¿abkê, drugi Piêkna i bestia, trzeci
zaœ Ale twardziel. W role aktorów wcielili siê:
Ilona W¹sik, Dawid Lisowski, Micha³ Dwornicki, Sebastian Szlêk, Marcin Nanikowski
oraz £ukasz Cieciel¹g. Scenki rozbawi³y
widzów, a œmiech by³ nam bardzo potrzebny,
poniewa¿ rozgrzewa³ nas tego zimnego
listopadowego dnia.
Teraz zawodnicy musieli przypomnieæ sobie
ca³¹ swoj¹ wiedzê o koniach, gdy¿ tego
w³aœnie dotyczy³a kolejna konkurencja. Po
zaciêtej walce, wielu zmaganiach i trudach
wyniki klasyfikacji wygl¹da³y nastêpuj¹co:
I miejsce - klasa III,
II miejsce - klasa I,
III miejsce - klasa IV,
IV miejsce - klasa II.

do superwytrzyma³ych i podczas skakania
kilka z nich nagle siê porwa³o. Ano có¿,
zawodnicy musieli sobie jakoœ poradziæ.
Nastêpne zmagania to rzut podkow¹. Koñcz¹cymi zawody konkurencjami by³y: sk³adanie og³owia, konkurs na najpiêkniejszy
strój damy i rycerza (ca³a impreza bowiem
utrzymana by³a w konwencji œredniowiecza)
oraz przeci¹ganie liny.
Po tych konkurencjach mieliœmy mo¿liwoœæ
przeniesienia siê duchem w czasy œredniowiecza, odby³ siê bowiem pokaz Bractwa
Rycerskiego.
Uwieñczeniem imprezy by³a oczywiœcie gonitwa za lisem, w której zwyciê¿czyni¹ zosta³a Katarzyna Stêpor. Nagrody flots wrêczy³
starosta powiatu legnickiego, pan Jaros³aw
Humenny.

Ca³a impreza by³a bardzo udana i wszyscy
œwietnie siê bawiliœmy. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom oraz sponsorom, do których nale¿eli:
Dominet Bank,
Sklep JeŸdziecki Okxer,
Starosta Powiatu Legnickiego pan Jaros³aw
Humenny,
Burmistrz Miasta Chojnowa pan Jan Serkies,
Wójt Gminy Chojnów pani Barbara Jasiñska,
Pani Krystyna Rutkowska,
Pañstwo Wanda i Bogdan W¹sikowie,
Pani Zofia Gajda,
Pan Dominik Gajda,
Pañstwo Sadlakowie,
Pan Jan Kryszczuk,
Pan Stanis³aw Kryszczuk,
Pan Andrzej Kupczyk,
Pan Tadeusz Bijak,
Pan Jerzy Babij.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy za pomoc
w organizacji tegorocznego Hubertusa. Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie on
równie udany.

Kolejnymi konkurencjami by³o rysowanie
koni, jedzenie jab³ka zawieszonego na
sznurku (nie wolno by³o u¿ywaæ r¹k) oraz
bieg w workach. Jednak worki nie nale¿a³y

Wiola i Ewa I a LO
Grupa Galla Anonima
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Patron - nauczyciel
Spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 1 ju¿ po raz czwarty obchodzi³a rocznicê
nadania szkole imienia Jana Paw³a II. Obrali sobie Patrona, który jest
wzorem i wci¹¿ pozostaje niedoœcig³ym idea³em. W tym szczególnym
dniu postanowili uczciæ Jego pamiêæ i przypomnieæ, ¿e Karol Wojty³a
by³ nie tylko Wielkim Polakiem, ale te¿ najlepszym przyjacielem
m³odzie¿y.
Obchody Dnia Patrona rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹. Nastêpnie przed
budynkiem szko³y odby³ sie krótki apel, w trakcie którego reprezentacje klas I, II i III z³o¿y³y pod tablic¹ pami¹tkow¹ znicze oraz kwiaty.
Chwila ta by³a dobr¹ okazj¹ do nagrodzenia laureatów szkolnego
konkursu plastycznego “Spotkania z Janem Paw³em II”. Zwyciêzcy
(I miejsce -Anna Koz³owska kl.II a, II miejsce- Paulina Mrozik kl.II a,
III miejsce- Mateusz Szewciów kl.III e) otrzymali barwne albumy
poœwiêcone Ojcu Œwiêtemu ufundowane przez ksiêdza pra³ata Tadeusza
Jurka i ksiêdza pra³ata W³adys³awa Bystrka. Po czêœci oficjalnej,
uczniowie podzielili siê na dwie grupy, które na przemian wziê³y
udzia³ w rambicie poœwiêconym Patronowi oraz przygotowanej specjalnie na tê okazjê uroczystej akademii. Turniej wiedzy o Janie Pawle II
obejmowa³ kokurencje sprawdzaj¹ce wiedzê na temat Karola Wojty³y
oraz zadania sprawnoœciowe. W rezultacie I miejsce zajê³y klasy: III a i Ic,
miejsce II- I a i III b, a miejsce III- III d i III e. Na akademiê poœwiêcon¹ Janowi Paw³owi II z³o¿y³y siê recytacje poezji Ojca Œwiêtego,
krótkie inscenizacje przygotowane przez uczniów nale¿¹cych do ko³a
teatralnego, wystêpy solistek i dziewczêcego chóru z towarzyszeniem
szkolego zespo³u muzycznego oraz wzbudzaj¹cy ogromne emocje
taniec w wykonaniu gimnazjalistów. Wszystko to przeplatane by³o
wzruszaj¹cymi wypowiedziami Papie¿a odtwarzanymi z taœmy.
Program artystyczny zakoñczy³ siê zapewnieniem gimnazjalistów, ¿e
bêd¹ starali siê postêpowaæ wed³ug wskazówek Jana Paw³a II i prawdziwie kochaæ bliŸnich, jak przysta³o na godnych uczniów Wielkiego
Nauczyciela.

Œwiêto Patrona Szko³y up³ynê³o w nastroju zadumy, wzruszenia
i radoœci. Do zorganizowania powy¿szej uroczystoœci przyczynili siê:
p. Magdalena Czapska, p. Anna Rozmus, p. Monika Inglot, p. Tomasz
Susmêd, p. Wanda Hoszowska, p. Agnieszka Mroczkowska, p. Anna
Grabek i p. Bona Szaban.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dyrekcji i procownikom Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie za pomoc w przygotowaniu akademii.
Uczniowie Gimnazjum nr 1 z opiekunami

Nadkomplet w Sali Edukacyjnej czyli o spotkaniu z Mart¹ Fox
16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej goœciliœmy Martê Fox – pisarkê, poetkê,
eseistkê i dziennikarkê.
Autorka bestsellerowych powieœci dla m³odzie¿y przyjecha³a do Chojnowa w ramach
ogólnopolskiego programu „Tu czytamy”
promuj¹cego czytelnictwo poprzez m.in. zak³adanie Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki (szczegó³owa informacja o klubach ksi¹¿ki ukaza³a
siê w nr 19/2007 „Gazety Chojnowskiej”).
Mog¹ one raz w roku zaprosiæ wybranego
przez siebie pisarza na spotkanie, którego
sponsorem jest Instytut Ksi¹¿ki w Krakowie.
Oko³o 100 osób z chojnowskich gimnazjów
i Powiatowego Zespo³u Szkó³ zechcia³o pos³uchaæ naszego goœcia - z trudem pomieœciliœmy siê w Sali Edukacyjnej. Jak skwitowa³a
z zadowoleniem Marta Fox, jednym s³owem
mieliœmy „nadkomplet”.
Pisarka zaprezentowa³a swoje ostatnie ksi¹¿ki
o doœæ zró¿nicowanej tematyce: „Paulinê
w orbicie kotów” bêd¹c¹ kontynuacj¹ znanej powieœci pt. „Magda.doc”, „Œwiêt¹ Ritê od Rzeczy
Niemo¿liwych” z w¹tkami autobiograficznymi
oraz opart¹ na prawdziwych zdarzeniach przemocy w rodzinie „Coraz mniej milczenia.
O dramatach dzieciñstwa bez tabu”. Najbardziej poruszy³a nas opowieœæ o tej ostatniej
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ksi¹¿ce. Za ten zbiór czterech wybranych
autentycznych historii opowiedzianych listownie pisarce, otrzyma³a ona w 2004 r.
„Z³oty Telefon”, honorowe odznaczenie
„Niebieskiej Linii” - Ogólnopolskiego Pogotowia do Walki z Przemoc¹ w Rodzinie.

Marta Fox wyzna³a, ¿e te dramatyczne opowieœci zawarte w wielu listach, adresowanych do
niej, s¹ ci¹gle w niej, ¿e „le¿¹ jej na sercu”.
I prawdopodobnie dlatego wróci do nich i ponownie podejmie ten temat.

Pisarka bardzo interesuj¹co mówi³a te¿
o sobie, o tym w jaki sposób pisze.
Z ogromnym poczuciem humoru nakreœli³a
kilka zabawnych sytuacji, w jakich znalaz³a
siê obcuj¹c z wybitnymi osobistoœciami ze œwiata
kultury.
Po spotkaniu, ka¿dy móg³ jeszcze porozmawiaæ
z autork¹ i otrzymaæ od niej autograf czy te¿
zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie. Skorzystali
z tego równie¿ obecni na spotkaniu cz³onkowie
chojnowskiego dyskusyjnego klubu ksi¹¿ki.
moderator DKK
Anna Kopyra
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O Puchar MRM
17 listopada odby³ siê I Otwarty Turniej Pi³ki
No¿nej. Organizatorem turnieju by³a M³odzie¿owa Rada Miejska, a sali u¿yczy³ Powiatowy
Zespó³ Szkó³, za co Dyrekcji m³odzi radni
serdecznie dziêkuj¹. Arbitrem w tych zmaganiach by³ pan Andrzej Rusiecki, organizator
wielu sportowych imprez. I jemu nale¿¹ siê
serdecznie podziêkowania.
O puchar MRM walczy³o 10 dru¿yn. W pierwszym etapie rozgrywek zespo³y gra³y systemem pucharowym, potem - ka¿dy z ka¿dym.
Rywalizacja by³a zaciêta. M³odzi pi³karze
pokazali siê od jak najlepszej strony. Do koñca nie opuszcza³ ich sportowy duch walki.
Najlepszymi okazali siê “Górale”. Drugie
miejsce zajê³a dru¿yna “Kanonierzy”, a trzecie - “Chojnowianka Juniorzy”. Wœród pi³karzy nie zabrak³o m³odych radnych, a pozostali bacznie obserwowali grê na boisku.

Podczas rozdania pucharów obecny by³ pan Jan
Skowroñski (Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej),
w trakcie turnieju odwiedzili sportowców burmistrz Jan Serkies i radny Mariusz Kowalczyk.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim uczestnikom turnieju, ¿yczymy sukcesów na boisku
i zapraszamy na nastêpne imprezy sportowe
mrm

Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych

Bogactwo i m¹droœæ
Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych jest œwiêtem ustanowionym
przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.
W tym roku obchodzone by³o 22 paŸdziernika.
W ten œwi¹teczny dla biblioteki szkolnej dzieñ, w Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie, przeprowadzono akcjê pod has³em
„Czytajmy razem!”. Na ka¿dej godzinie lekcyjnej nauczyciele lub
uczniowie czytali g³oœno wybran¹ pozycjê ksi¹¿kow¹.
W bibliotece zaœ przygotowano wystawê pod has³em „Bogactwo biblioteki szkolnej”.

Zaprezentowanych zosta³o kilkadziesi¹t barwnych wydawnictw albumowych. By³y to najwiêksze i najcenniejsze pozycje z ksiêgozbioru
biblioteki. Na parê dni czytelnia sta³a siê salonem wystawowym.
Niektórym uczniom zapiera³o dech w piersi na widok tylu wspania³ych ksi¹¿ek. A by³o co ogl¹daæ przy dŸwiêkach muzyki Vivaldiego.
Ekspozycjê otwiera³a prezentacja wydawnictw i wspania³ych zdjêæ
poœwiêconych Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II w zwi¹zku z VII
Dniem Papieskim obchodzonym pod has³em „Jan Pawe³ II – obroñca
godnoœci cz³owieka”. Przy okazji tej wystawy prezentowane by³y
wypowiedzi papie¿a kierowane do m³odzie¿y i czytane fragmenty
z „Kwiatków Jana Paw³a II”.
Nastêpn¹ czêœæ ekspozycji otwiera³y s³owa Leonarda da Vinci „Piêkno rzeczy œmiertelnych mija, lecz nie piêkno sztuki”. Tu wystawione by³y albumy poœwiêcone arcydzie³om malarstwa polskiego
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i œwiatowego, rzeŸbie i per³om architektury. Nie zabrak³o prezentacji
wielkich kompozytorów.
„Konie, dumne konie...czu³e i szalone” – napis ten poprzedza³ encyklopedie koni i poradniki jeŸdzieckie. By³ to szczególny uk³on w stronê
uczniów Technikum Hodowli Koni, choæ nie tylko.
„Piêkna nasza Polska ca³a” - tu ka¿dy zwiedzaj¹cy mia³ okazjê przejrzeæ
barwne przewodniki po kraju, po Dolnym Œl¹sku, po najbli¿szej okolicy.
Zobaczyæ wydawnictwa poœwiêcone naszemu miastu i gminie.
„Europa da siê lubiæ?” – to w tym miejscu na wystawie mo¿na by³o
powêdrowaæ do Rzymu, Londynu , Pary¿a, Austrii, Belgii i Hiszpanii.
By³a to bogata prezentacja wydawnictw informacyjnych i przewodników po Europie.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê albumowe wydania z dziedziny
kulinarnej. Jest ich du¿o w bibliotece z racji wchodz¹cego w sk³ad PZS
Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego. Ka¿dy przecie¿ ma
ochotê na coœ smacznego i piêknie podanego.
By³y te¿ ksi¹¿ki o projektowaniu wnêtrz, zagospodarowywaniu
ogródków, zak³adaniu akwarium, robieniu bukietów, wêdkowaniu,
haftowaniu. Przyroda zdumiewa³a nas nie tylko swoim piêknem, ale
i mo¿liwoœci¹ niesienia najrozmaitszych zagro¿eñ: wulkany, powodzie,
trzêsienia ziemi, huragany i tornada.
Wystawê wraz z nauczycielami obejrza³o wiele klas. Na po¿egnanie
niektórzy otrzymali pami¹tkowe zak³adki z wybranymi aforyzmami
i sentencjami. W ten sposób biblioteka podzieli³a siê z czytelnikami
nie tylko swym bogactwem, ale i m¹droœci¹ ukryt¹ w ksiêgach.
mgr Jadwiga Matys

GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/662

UWAGA!!!
W Gimnazjum nr 1, tradycyjnie o tej porze,
nie mówi siê o niczym wiêcej jak o Kaczawskiej
Lidze Amatorskiej Pi³ki Siatkowej. £atwo
wyt³umaczyæ to zjawisko, poniewa¿ do rozgrywek zosta³y zg³oszone a¿ trzy dru¿yny jedna mêska oraz dwie ¿eñskie. Zespó³, graj¹cy
w grupie Junior Men prowadzi Andrzej Tracz,
natomiast zawodniczki wystêpuj¹ce w grupie
Junior Women trenuje W³odzimierz Zatorski.

KLAPS!!!
Dru¿yna ch³opców broni wywalczonego w poprzednim sezonie mistrzostwa, zaœ dziewczyny
debiutuj¹ w tych presti¿owych rozgrywkach.
Dodaæ trzeba, ¿e do Serii A, w której graj¹
seniorzy, zosta³ zg³oszony zespó³ sk³adaj¹cy
siê w wiêkszoœci z absolwentów Jedynki,
a obecnie uczniów Powiatowego Zespo³u
Szkó³. W tej dru¿ynie graj¹cym trenerem jest
Andrzej Tracz. Zawodnicy ze wszystkich zespo³ów (ok. piêædziesiêcioro dziewcz¹t i ch³opców - sk³ady oraz zdjêcia na www.kaczawskie.pl/klaps ), reprezentuj¹ Uczniowski Klub
Sportowy Gim–Team Gimnazjum nr 1, który
finansuje transport oraz sprzêt. Treningi i mecze
gimnazjalistów odbywaj¹ siê na zajêciach
pozalekcyjnych, a dru¿yna absolwentów trenuje
i gra na hali PZS, gdzie goœciæ bêdzie zawodników ze Z³otoryi i okolic (Iwiny, Jerzmanice),
Na mecze w kategorii gimnazjów do Jedynki
zawitaj¹ dru¿yny ze Z³otoryi, Wilkowa, Iwin,
oraz Gimnazjum nr 2, które najwyraŸniej pozazdroœci³o zesz³orocznych sukcesów rywalowi

zza miedzy. To dobrze, gdy¿ nic tak nie uatrakcyjnia rywalizacji sportowej jak prawdziwe derby.
KAT
P.S.
Miejmy nadziejê, ¿e zainteresowanie siatkówk¹
(w Gimnazjum nr 1 w siatkarskich zajêciach
pozalekcyjnych uczestniczy ponad dziesiêæ
procent uczniów) przyczyni siê do rozwoju
tej dyscypliny w naszym mieœcie i, byæ mo¿e,
powstania ligi miejskiej, bo jak wróble æwierkaj¹ pierwsze pomys³y ju¿ s¹.

Babcia Jaga opowiada

(Opowiastki do g³oœnego czytania)

m.k.

Zima

OPOWIEŒÆ DRUGA: LIST OD MARYSI
Co za ponury dzieñ. Wiatr stuka w okno
ga³¹zk¹ jab³oni, a deszcz gra na szybie, jak na
werblach. Ale to ju¿ przecie¿ koniec listopada
i s³onecznych dni mamy coraz mniej. Na pewno
siê ze mn¹ zgodzisz, ¿e w tak¹ pogodê najlepiej
usi¹œæ przy kominku i, czuj¹c bij¹ce z niego
ciep³o, czytaæ listy. Biorê pierwsz¹ z brzegu
kopertê, otwieram j¹ i widzê ju¿, ¿e to list od
Marysi. Bêdê czyta³a na g³os, byœ i ty móg³
pos³uchaæ, o czym napisa³a do mnie Marysia:
„Droga Babciu Jago!
Mam dopiero piêæ lat i nie umiem jeszcze
pisaæ, dlatego pomaga mi moja starsza siostra Kasia. Chcia³abym opowiedzieæ Ci coœ
weso³ego, ale jestem smutna i zmêczona.
Przez ca³y dzieñ myœlê o tym, ¿e wieczorem
znowu nie zasnê. Nie mogê spaæ, bo siê bojê.
W moim pokoju mieszkaj¹ Straszyd³a i to ich
siê bojê. Gdy wieczorem zamykam oczy, id¹
do mnie i chyba chc¹ mnie zjeœæ czy co? Mówi³am
o tym Mamie, ale powiedzia³a, ¿e nie ma ¿adnych Straszyde³, a ja jestem du¿¹ dziewczynk¹ i nie powinnam siê niczego baæ. A ja siê
tak strasznie bojê! I nie zamykam oczek, i chyba
wcale nie œpiê. Ju¿ d³u¿ej tak nie mogê! Co
mam zrobiæ kochana Babciu? Co?!
Marysia”.
I ja posmutnia³am, gdy przeczyta³am ten list.
Przecie¿ Marysia jest jeszcze ma³a, a ma taki
wielki problem. Postaram siê jej pomóc
najlepiej, jak umiem.
„Kochana Marysiu!
Potrafiê sobie wyobraziæ, co czujesz. Strach
jest okropny. Szkoda, ¿e nie wiem, od kiedy
tak siê boisz? Mo¿e ogl¹da³aœ w telewizji jakiœ
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program, w którym zobaczy³aœ coœ z³ego lub
strasznego i nie potrafisz tego zapomnieæ?
Gdy ja by³am ma³¹ dziewczynk¹, te¿ siê
czegoœ mocno wystraszy³am i nie mog³am
w nocy spaæ. Moja Mamusia bardzo mi wtedy
pomog³a: wieczorem, przy moim ³ó¿ku,
zapala³a ma³¹ lampkê. Jej œwiat³o rozprasza³o
mrok i sprawia³o, ¿e pokój nie by³ ju¿ taki
przera¿aj¹cy, jak w ciemnoœciach. PóŸniej
siada³a na brzegu mojego ³ó¿eczka, bra³a
moj¹ r¹czkê w swoje d³onie i prosi³a, bym
zamknê³a oczka. (Wiesz, czuj¹c ciep³o Mamusi
r¹k, nie ba³am siê ju¿ tak bardzo). Ale to
jeszcze nie wszystko. Gdy ju¿ zamknê³am
oczy, Mama czyta³a mi weso³e wierszyki albo
œpiewa³a ko³ysanki, a ja w tym czasie zasypia³am. Robi³a tak przez kilka wieczorów, a¿
przesta³am siê zupe³nie baæ. Ale nocn¹ lampkê
zapala³a jeszcze d³ugo potem. Tak na wszelki
wypadek.

Spróbuj poprosiæ swoj¹ Mamusiê o to
samo. Nawet, jeœli jest bardzo zajêta, to myœlê, ¿e
gdy J¹ bardzo poprosisz, znajdzie dla Ciebie
kilka wolnych chwil. A gdyby Mama odmawia³a, mówi¹c ¿e jest zmêczona po ca³ym dniu
pracy, to powiedz, ¿e przy tobie na pewno
odpocznie. Jeœli wczeœniej siê nie spotkamy,
to za jakiœ czas napisz do mnie znów. Bardzo
Ciê o to proszê, bo chcia³abym wiedzieæ, czy
moja rada na coœ siê przyda³a.
Pozdrawiam Ciê serdecznie,
Babcia Jaga
P.S. Jeœli Twoja Mama nie zna ¿adnej
ko³ysanki, to mo¿e niech zaœpiewa Ci tê, któr¹
pamiêtam z w³asnego dzieciñstwa:
„Ko³ysanka dla Córeczki”
Œpij, córeczko, œpij,
bajka ci siê œni.
Bajka, jak ty jest malutka,
o malutkich krasnoludkach
i o tycich ich przygodach
bajka bardzo kolorowa.
Œpij, córeczko, œpij,
bajka ci siê œni.
O królewnie bardzo ma³ej,
która zamek ma na skale,
o maleñkich jej smuteczkach
œni siê w³aœnie ci bajeczka.
Œpij, córeczko, œpij,
bajka ci siê œni.
A w tej bajce Baba Jaga
wszystkim dzieciom chce pomagaæ,
bo jest dobra, a nie z³a
mi³a Baba Jaga ta.
Œpij, córeczko, œpij,
bajka ci siê œni…
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Mistrzowie jesieni
A mia³o byæ fatalnie. Telewizyjne zapowiedzi
o pogodzie na sobotê 10 listopada by³y œniegowo-deszczowe, a s³upek rtêci na termometrach mia³ nie przekroczyæ dwóch kresek, powy¿ej zera. Ca³e szczêœcie sprawdzi³o siê
tylko to ostatnie. Wytrzymaæ jako kibic ca³y
mecz w zimowej plusze, to wyzwanie tylko
dla fanatyków. Na ostatni mecz chojnowskiej

hokejowym”. Pi³ka kopniêta z tzw. szpica, niczym
szczur, przenika przez g¹szcz nóg pi³karzy
i… wtacza siê tu¿ przy s³upku, obok zas³oniêtego i zaskoczonego bramkarza. Ten zimny prysznic, podzia³a³ orzeŸwiaj¹co na Chojnowiankê. Zamknêli goœci na polu karnym
i pad³y te upragnione bramki. Tu¿ przed koñcem pierwszej po³owy w zamieszaniu pod-

opadaj¹ z si³. W przeciwieñstwie do lidera.
Ten nie pozostawia z³udzeñ. Znów w roli g³ównej Marcin Gromala. Kolejne dwa trafienia.
Jak nokaut. Koniec meczu. Odtañczone
kó³eczko zwyciêstwa na œrodku boiska,
w szatni odprawiono rytualne œpiewy SUKCES!
Jesienni liderzy. Na pierwszym i drugim
froncie. Swoj¹ passê zawdziêczaj¹ m.in. trenerowi. Miros³aw Zieleñ ju¿ od 11 roku ¿ycia

jedenastki z Czarnymi Rokitki, przysz³o wyj¹tkowo du¿o kibiców. Stawk¹ dla nas, jak
wiadomo, by³ tytu³ mistrza rundy jesiennej.
Goœcie z Rokitek nigdy do naj³atwiejszych
nie nale¿eli. Gdy dodaæ do tego fakt, ¿e ich
trenerem jest Dariusz Ginda - by³y zawodnik
Chojnowianki znaj¹cy na wylot wszystkie
dobre i z³e strony naszej dru¿yny, derby
zapowiada³y siê niezwykle ciekawie. W zasadzie na pierwszy rzut oka, nie by³o widaæ,
¿e gra lider z czwart¹ dru¿yn¹ od koñca. Do
26 minuty goœcie mieli przewagê. Wtedy to
w³aœ-nie na trybunach zapanowa³a konsternacja. Chojnowianka zamkniêta w “zamku

bramkowym, Marcin Gromala, wsun¹³ pi³kê
do siatki. A zaraz potym, za zagranie rêk¹ na
przedpolu bramkowym goœci, arbiter podyktowa³ rzut karny. Po prefesorsku wykoñczy³
go Marcin Rabanda. Do przerwy 2:1. I jakby
cieplej siê zrobi³o (na duszy).
Pierwsze momenty drugiej po³owy, zaczê³y
siê od masowych ataków naszych, ale na rozpalone g³ówki, po raz drugi pola³ siê rokitkowy prysznic. Rzut ro¿ny. Pi³ka idealnie l¹duje na g³owie zawodnika Czarnych. Ten,
nieobstawiony, z piêciu metrów trafia w górny róg bramki, doprowadza do remisu. Do
koñca, jest jednak oko³o 30 minut. To bardzo
du¿o. Czarni Rokitki powoli acz sukcesywnie

zaczyna³ swoj¹ pi³karsk¹ przygodê. Po kolei,
pokonywa³ poszczególne szczeble - trampkarze, juniorzy, seniorzy. Gra³ na pozycji
œrodkowego pomocnika. Wylêg³y, by³ doskonale obs³ugiwany na gole. Etap trenerski
Miros³aw Zieleñ rozpocz¹³ w 1997r. ¯aki,
juniorzy. W latach 2000-2005 to Górnik Z³otoryja mia³ chojnowianina na ³awce trenerskiej. A potem...to ju¿ historia najnowsza,
któr¹ znamy.
pm
zdj. bm

W œlady ojca
Bacznie obeserwujemy, co porabia
pi³karski narybek Chojnowianki.
Trampkarze trenowani przez
Krzysztofa Wylêg³ego, jak ju¿
wpadn¹ w zwycieski trans to nie
ma na nich mocnych. Œwiadcz¹
dobitnie o tym wyniki dwóch
ostatnich meczów:
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Cicha Woda Tyniec LegnickiChojnowianka
1:7
Mazur Igor-1
Suchecki Jarek-1
Grz¹dkowski Kuba-4
Haniecki Micha³-1

Chojnowianka
ChojnówKunice 8:1
Grz¹dkowski Kuba-1
Rozbicki Patryk-1
Mrózek Bartek-2
Wylêg³y Patryk-2
Suchecki Jarek-1
Mazur Igor-1

Zwracamy uwagê na jak¿e znajome mazwisko: Wylêg³y. Patryk
Wylêg³y to ni mniej, nie wiêcej
syn Krzysztofa Wylêg³ego - trenera trampkarzy. M³ody Patryk
idzie w œlady ojca. Czym za m³odu skorupka nasi¹knie - tym wiêkszy postrach dla ka¿dego bramkarza (nie tylko na Œl¹sku).
pm
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Uchwa³a Nr XIII/62/07
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 paŸdziernika 2007r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.
40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz
art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.
nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775),
Rada Miejska Chojnowa, uchwala
co nastêpuje:
§ 1.
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci grunty, budynki, budowle lub ich czêœci przeznaczone na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenie miasta Chojnowa przez przedsiêbiorców realizuj¹cych now¹ inwestycjê lub
tworz¹cych nowe miejsca pracy
w zwi¹zku z realizacj¹ nowej
inwestycji.
§ 2.
1. Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci stanowi¹cego regionaln¹
pomoc inwestycyjn¹ udziela siê:
1) na okres 3 lat - je¿eli wielkoœæ
kosztów inwestycji kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ wynosi³a równowartoœæ od 753.320 z³
do 7.533.200 z³,
2) na okres 5 lat - je¿eli wielkoœæ
kosztów inwestycji kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ przekroczy³a równowartoœæ 7.533.200 z³.
Zakoñczenie inwestycji winno
nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w terminie 3 lat od dnia z³o¿enia zg³oszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1
lit "a" niniejszej uchwa³y.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci stanowi¹cego pomoc na
utworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹
o wartoœci przekraczaj¹cej 376.660 z³,
udziela siê na okres nie d³u¿szy
ni¿ 5 lat, je¿eli nast¹pi wzrost netto o co najmniej 5 pracowników
w danym przedsiêbiorstwie, wyra¿ony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), przy czym miesiêczny koszt przypadaj¹cy na 1
utworzone miejsce pracy, w przeliczeniu na RJR, nie mo¿e przekroczyæ 4.000 z³.
Wzrost zatrudnienia winien nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w okresie
szeœciu miesiêcy od dnia zakoñczenia inwestycji.
§ 3.
Podatnik ubiegaj¹cy siê o zwolnienie z podatku od nieruchomoœci sk³ada:
1) przed rozpoczêciem inwestycji:
a) zg³oszenie do Burmistrza Miasta
Chojnowa, na druku stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) oœwiadczenie przedsiêbiorcy,
¿e zobowi¹zuje siê do pokrycia co
najmniej 25% kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ ze
œrodków w³asnych lub z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania,

przy czym przez w³asne œrodki
lub pochodz¹ce z zewnêtrznych
Ÿróde³ finansowania nale¿y rozumieæ œrodki, które nie zosta³y uzyskane przez przedsiêbiorcê w zwi¹zku ze wsparciem ze œrodków publicznych,
c) oœwiadczenie przedsiêbiorcy,
¿e inwestycja zostanie utrzymana
na terenie miasta Chojnowa przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŒP co najmniej 3 lat, od
dnia zakoñczenia jej realizacji,
d) oœwiadczenie przedsiêbiorcy,
¿e utworzy nowe miejsca pracy
w okresie 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia inwestycji i utrzyma
dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy, w zwi¹zku z którymi
zosta³a udzielona pomoc, przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŒP co najmniej 3 lat, od
dnia ich utworzenia,
e) deklaracji lub informacji podatkowych na podatek od nieruchomoœci wraz z informacjami
wymaganymi od przedsiêbiorcy
w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
2) po zakoñczeniu inwestycji:
a) kserokopiê dokumentu - Potwierdzenie zg³oszenia u¿ytkowania obiektu budowlanego lub Decyzjê udzielaj¹c¹ pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektów budowlanych objêtych now¹ inwestycj¹
wydan¹ przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
b) zestawienie kosztów inwestycyjnych kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹ poniesionych po
z³o¿eniu zg³oszenia, o którym
mowa w § 3 pkt 1 lit."a",
c) oœwiadczenie o miesiêcznych
kosztach wynagrodzeñ kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹
poniesionych w zwi¹zku z utworzeniem nowych miejsc pracy, po
dniu z³o¿enia zg³oszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. "a",
d) kserokopiê deklaracji rozliczeniowych ZUS P DRA za ostatni
miesi¹c poprzedzaj¹cy utworzenie
miejsc pracy w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji (dotyczy wy³¹cznie
podatników ubiegaj¹cych siê
o pomoc na tworzenie nowych miejsc
pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹) oraz za wszystkie nastêpne
miesi¹ce objête zwolnieniem.
§ 4.
Przedsiêbiorca, który uzyska³ prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1 w ramach inwestycyjnej
pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ zobowi¹zany jest w terminie 20 dni po
zakoñczeniu roku przedk³adaæ
Burmistrzowi Miasta Chojnowa
informacjê o stanie zatrudnienia
oraz zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce brak zaleg³oœci z tytu³u podatków i sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne.
§ 5.
1. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomoœci w przypadku:
1) naruszenia szczegó³owych warunków okreœlonych niniejsz¹
uchwa³¹ oraz wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
23 lipca 2007 r. w sprawie udziela-
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nia przez gminy zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci, stanowi¹cych regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹,
2) zmniejszenia stanu zatrudnienia,
3) postawienia przedsiêbiorcy w stan
likwidacji lub upad³oœci, w okresie 5
lat od dnia zakoñczenia inwestycji
lub utworzenia miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹, a w przypadku MŒP - 3 lata.
2. Podatnik, który utraci³ prawo
do zwolnienia od podatku od nieruchomoœci zobowi¹zany jest powiadomiæ Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie 14 dni od wyst¹pienia okolicznoœci powoduj¹cych utratê tego prawa.
3. Podatnik traci prawo do zwolnienia od nastêpnego miesi¹ca, w którym
wyst¹pi³y okolicznoœci powoduj¹ce utratê tego prawa.
4. Podatnik, który utraci³ prawo
do zwolnienia od podatku od nieruchomoœci zwraca podatek za ca³y
okres zwolnienia wraz z odsetkami za zw³okê, naliczonymi w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci
podatkowej.
§ 6.
Zwolnienie od podatku od nieruchomoœci ma zastosowanie równie¿
w przypadku realizacji du¿ego
projektu inwestycyjnego, na warunkach okreœlonych w niniejszej
uchwale oraz w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 paŸdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
(Dz.U. Nr 190, poz. 1402) i zgodnie z warunkami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
23 lipca 2007r. w sprawie udzielania
przez gminy zwolnieñ od podatku od
nieruchomoœci, stanowi¹cych
regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹
(Dz.U. Nr 138, poz. 969).
§ 7.
Zwolnienie, o którym mowa w § 1
jest regionaln¹ pomoc¹ inwestycyjn¹ na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ i nastêpuje zgodnie z warunkami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 23 lipca
2007r. w sprawie udzielania przez
gminy zwolnieñ od podatku od
nieruchomoœci, stanowi¹cych
regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹
(Dz.U. Nr 138, poz. 969) oraz w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr
1628/2006 z dnia 24 paŸdziernika
2006r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
regionalnej pomocy inwestycyjnej
(Dz.Urz.UE L 302 z 1.11.2006 str.29).
§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej" i obowi¹zuje do dnia
31.12.2013r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Dzieci-ddzieciom
W Przedszkolu Miejskim Nr 3, po raz kolejny odby³a siê ogólnopolska akcja „Góra
Grosza”. Celem akcji organizowanej przez
Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej jest
zebranie œrodków na pomoc dzieciom
wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹,
w tym na tworzenie nowych domów dla
dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin
zastêpczych oraz dla najbardziej potrzebuj¹cych domów dziecka, które realizuj¹
prorodzinne programy wychowawcze.
Nasze dzieci równie¿ przynosi³y swoje
grosiki, aby pomóc usypaæ górê grosza.
Dzieci wiedzia³y na jaki cel przeznaczone s¹
ich grosiki. Najwa¿niejsza by³a œwiadomoœæ, ¿e maj¹c nawet niewiele, ale jednocz¹c si³y mo¿na zrobiæ coœ naprawdê
wa¿nego, pomóc innym dzieciom. W tym
roku uzbieraliœmy 288,45z³. Te pieni¹dze
przyczyni¹ siê do poprawy losu dzieci,
które nie z w³asnych przyczyn zosta³y
odseparowane od domu rodzinnego, od
najbli¿szych.

Kronika towarzyska
Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu jest uœmiechaæ siê
zawsze i wszêdzie
I nie baæ siê tego co by³o i nie baæ siê tego
co bêdzie.

W myœl tej maksymy ¿yczymy Ci Elu samych
radosnych chwil, utrzymania jak najd³u¿ej
tylu si³ witalnych i energii ¿eby starczy³o Ci
ich do realizacji wszystkich zamierzeñ,
¿yczymy du¿o zdrowia i pomyœlnoœci
oraz spe³nienia nawet tych najskrytszych
marzeñ. El¿biecie K³apciñskiej z okazji
imienin wszystkiego naj, naj ¿ycz¹ cz³onkowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich.

Podziêkowania
Mieszkañcy ulicy Marii Sk³odowskiej-Curie
serdecznie dziêkuj¹ burmistrzowi Janowi
Serkiesowi za uwzglêdnienie w tegorocznym bud¿ecie inwestycyjnym budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ich ulicy
i szybk¹ realizacjê tego projektu.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy Mieszkania Lokale
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, spó³dzielcze, o pow. 74,4 m2, na IVp., cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 0880-059-799.
Sprzedam mieszkanie o pow. 53 m2 w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0602-236-853.
Sprzedam mieszkanie 80 m2 na parterze w centrum miasta; c.o., mieszkanie mo¿na wykorzystaæ jako punkt handlowo-us³ugowy, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-15-39.
Pilnie poszukujê do wynajêcia mieszkania
w starym lub nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-194-874.
Uczennica klasy maturalnej pilnie poszukuje
stancji. Wiadomoœæ: tel. 0609-093-101.

Sprzedam gara¿ w budowie przy ul. Parkowej
– zaawansowanie 80%.
Wiadomoœæ: tel. 0604-575-234.
Sprzedam gara¿ z kana³em, ocieplane drzwi,
ul. Zielona ko³o diagnostyki pojazdów.
Wiadomoœæ: tel. 0785-626-812.
Kupiê gara¿ na terenie miasta Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-65-49 lub 0662-327-743.
Sprzeda¿ – ziemniaki jadalne Vineta – 0,5 z³/kg,
dowóz gratis. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-50
lub 0607-611-949.

Zagin¹³
W nocy z 30 na 31 paŸdziernika w okolicach
ul. Lipowej i £okietka zagin¹³ kot maœci
bia³o-szarej. Uczciwego znalazcê prosi siê
o kontakt pod nr tel. (076) 818-89-59.

Poszukujê 1-2.pokojowego mieszkania do wynajêcia, najchêtniej w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0663-672-839.

Kompleksowe remonty ³azienek i mieszkañ
(glazura, terakota…).
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-77-04 lub 0889-410-886.

Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom
gimnazjum i szko³y œredniej.
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie –
25 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453.
Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 10, 14,
20 ar w Konradówce, ceny konkurencyjne.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-23 lub 0660-366-342.
Sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, czêœciowo
uzbrojonych – Kolonia Bia³a.
Wiadomoœæ: tel. 0693-804-158.
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Bez BIK
oraz dla osób znajduj¹cych siê
na CZARNEJ LIŒCIE.
Bez wykazywania dochodów.
Pomagamy rozwi¹zywaæ
najtrudniejsze problemy finansowe.

Doradca Bankowo Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26
pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl

Kredyty i po¿yczki hipoteczne
do 130 % wartoœci nieruchomoœci
- na zakup domu lub mieszkania,
remont wykup ze spó³dzielni,
gminy, zakup dzia³ki budowlanej,
- na refinansowanie kredytów
konsumpcyjnych zaci¹gniêtych
w innych bankach,
- na dowolny cel.

Us³ugi

Studentka udziela korepetycji w zakresie szko³y
podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Oferujemy kredyty gotówkowe
do 100 000 z³.

Okazja!
Sprzedam choinki (œwierk)
wys. od 1,0 do 3,5 m, bardzo du¿y wybór.
Sprzeda¿ - róg ul. Koœciuszki i Drzyma³y
(w podwórku za œwietlic¹ „Barki”).
Sprzeda¿ na targowisku miejskim
od 14.12.2007r.
Ceny choinek:
do 2,0 m –
10 z³
powy¿ej 2,0 m- 15 z³
ga³¹zki –
2 z³
Informacje pod numerem telefonu
(076) 81-91-724 – po godz. 19.00
kom. 608-556-221
kom. 695-035-499

A co najwa¿niejsze uzyskasz kredyt maj¹c
nawet z³¹ historiê w BIK i bêd¹c
na CZARNEJ LIŒCIE.
NIKOMU NIE ODMAWIAMY
POMOCY
Zadzwoñ lub przyjdŸ.

Doradca Bankowo
Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26

pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl
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Stylizacja paznokci
Malwina Karpiak
ul. Koœciuszki 22 (w solarium)
tel. 880 691 768

oferuje
- paznokcie
* ¿elowe
* akrylowe
* jedwabne (fiberglass)

- masa¿ d³oni
- kapiel SPA d³oni w parafinie
- manicure

Firma w Chojnowie
przyjmie od zaraz:

Spawacza
(metoda MIG-MAG oraz TIG)
Podania o pracê oraz CV proszê kierowaæ
na adres:
Höcker Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 4, 59-225 Chojnów
pod adres e-mail: hoecker@hoecker.pl
Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku
do pi¹tku pod nr (076) 81-88-389.

PPHU BUD-MAR
Marcin Mazurkiewicz
Chojnów, ul. Wyspiañskiego 25
przyjmie do pracy na atrakcyjnych
warunkach pracowników budowlanych
tj. prace remontowe i wykoñczeniowe.

Wysokie zarobki, sta³a praca!
Kontakt – tel. (076) 818-72-93,
kom. 0693-335-280

PPU MAGROTEX
w Chojnowie
ul. Fabryczna 1
Zatrudni wykwalifikowanych
pracowników na stanowiska:

- monter
- spawacz
- szlifierz
Oferujemy atrakcyjne zarobki
uzale¿nione od wiedzy
i umiejêtnoœci pracownika.
Mile widziane:
- doœwiadczenie zawodowe
- znajomoœæ rysunku technicznego.

PROMOCJA - do koñca
listopada (na proœbê klienta)
- tipsy 50 z³ + SPA d³oni gratis

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 71
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 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14

Kontakt osobisty w siedzibie firmy.
“GAZETA CHOJNOWSKA”

European Trading Sp. z o.o. w Warszawie
zatrudni w oddziale Zak³ad Przetwórczy
Chojnów ul. Ma³achowskiego 3
(bran¿a mleczarska)
nastêpuj¹cych pracowników:
- aparatowy przerobu mleka – 2 osoby
- mechanik-konserwator – 2 osoby
W celu uzyskania szczegó³owych informacji zainteresowane
osoby prosimy o osobisty kontakt z przedstawicielem
European Trading w siedzibie Zak³adu Przetwórczego przy
ul. Ma³achowskiego 3; 59-225 Chojnów tel. (076) 818-83-81.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 22/662

Handel Towarami Masowymi

STACJA PALIW
Chojnów; ul. Lubiñska 5

Zatrudni:
·
·
·

pracownika myjni rêcznej
kierowcê kategorii C
kierowcê-m
mechanika

Szczegó³y pod numerem
telefonu (076) 81-8
88-2
252
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