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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* trwaj¹ prace przy budowie trybun na stadio-
nie „Chojnowianki”;

* kontynuowana jest wymiana stolarki okien-
nej w Gimnazjum nr 2;

* og³oszono przetarg nieograniczony na bu-
dowê ul. £u¿yckiej;

* og³oszono przetarg nieograniczony na budo-
wê ogrodzenia rozbudowywanej czêœci cmen-
tarza komunalnego.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 30.11.2007 r. do 21.12.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. D¹browskiego 15, ul. Witosa
32, ul. Samorz¹dowej 1a, ul. Legnickiej 60 
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2007 r.
Nr 143/2007),

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 12.01.2008 r.

Wystawa w MBP
16 stycznia w Galerii M³odych Miejskiej Biblio-
teki Publicznej odbêdzie siê otwarcie pokon-
kursowej wystawy pn. „Mordki, pyszczki, ryje,
dzioby”. Wyeksponowane bêd¹ tu prace uczest-
ników fotograficznego konkursu, który przebiega³
podczas wakacji. Uroczyste otwarcie o godz. 16.

Kara za petardy
Zgodnie z rozporz¹dzeniem wojewody dolno-
œl¹skiego z dn. 26 listopada 2007r. na terenie
naszego województwa zabrania siê u¿ywania
materia³ów lub mieszanin pirotechnicznych 
w miejscach publicznych i innych, je¿eli mo¿e
to spowodowaæ bezpoœrednie zagro¿enie bez-
pieczeñstwa dla ¿ycia, zdrowia, mienia oraz
œrodowiska. Osoby naruszaj¹ce ten zakaz podle-
gaj¹ karze grzywny wymierzanej w trybie 
i na zasadach okreœlonych w przepisach prawa
o wykroczeniach. Rozporz¹dzenie obowi¹zuje
do 23 lutego 2008r.

Oœwiadczenia o paszach
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy przy-
pomina o obowi¹zku sk³adania do koñca roku
2007 oœwiadczeñ dotycz¹cych podmiotu dzia-
³aj¹cego na rynku pasz, o spe³nieniu wymogów
rozporz¹dzenia nr 183/2005 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 usta-
nawi¹j¹cego wymagania dotycz¹ce higieny pasz. 
Podmioty, które w terminie do 1 stycznia 2008 r.
nie z³o¿¹ powy¿szych dokumentów nie bêd¹
mog³y prowadziæ dzia³alnoœci i wprowadzaæ
do obrotu swoich produktów i bêd¹ podlegaæ
karze grzywny.
Druki oœwiadczeñ mo¿na pobraæ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego, IIp., pokój 12a.

ZUS informuje
Przez najbli¿sze trzy miesi¹ce, tj. od 1 grud-
nia 2007 r. do 29 lutego 2008 r. ZUS bêdzie wy-
p³aca³ zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5406,82 z³.
– to o 118,14 z³ wiêcej ni¿ w poprzednim
kwartale.
Zasi³ek pogrzebowy stanowi 200 proc. prze-
ciêtnego wynagrodzenia z poprzedniego
kwarta³u, obowi¹zuj¹cego w dniu œmierci osoby,
której koszty pogrzebu zosta³y poniesione. 
Zasi³ek przys³uguje w razie œmierci ubezpieczo-
nego, osoby pobieraj¹cej emeryturê czy rentê
lub cz³onka rodziny wymienionych osób. 
Zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5406,82 z³ otrzy-
muj¹ cz³onkowie rodziny, którzy pokryj¹ koszty
pogrzebu. Gdy wydatki pokryje inna osoba
ni¿ cz³onek rodziny, pracodawca, dom pomocy
spo³ecznej, gmina, powiat, osoba prawna koœcio-
³a albo zwi¹zku wyznaniowego, zasi³ek bêdzie
przys³ugiwa³ w wysokoœci udokumentowanych
kosztów pogrzebu, nie wy¿szej jednak ni¿
wymieniona kwota. Jeœli pogrzeb organizowany
by³ na koszt Pañstwa, organizacji politycznej
lub spo³ecznej, ale rodzina ponios³a czêœæ
kosztów, to przys³uguje jej zasi³ek w pe³nej
wysokoœci.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 24/664

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee         rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii

3

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- grudzieñ, styczeñ luty marzec -
1. Apteka ,,Pod S³oñcem” 23.12.07, 06.01.08, 

10.02.08, 16.03.08,
2. Apteka ,,Salix”: 25.12.07, 13.01.08, 17.02.08,
3. Apteka ,,Melisa”:           26.12.07, 20.01.08, 24.02.08,
4. Apteka ,,Farmed”:         30.12.07, 27.01.08, 02.03.08
5. Apteka ,,Stokrotka”:     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

Uliczne jase³ka
21 grudnia br. (pi¹tek) bêdziemy œwiad-
kami niezwyk³ego wydarzenia - ulicz-
nych jase³ek, które aktorzy z wroc³aw-
skiego oœrodka „K.O.T.” zaprezentuj¹ 
w Rynku Chojnowa o godz. 17.00. Zda-
rzenia z odleg³ego Betlejem przywo³aj¹
postaci tzw. nadmarionet, czyli kilkumetrowych
lalek uruchamianych przez kilku aktorów. Naprawdê trzeba to zobaczyæ!
Pi¹tkowe spotkanie zacznie siê wczeœniej kiermaszem, na którym bêdzie
mo¿na znaleŸæ stroiki i inne œwi¹teczne ozdoby czy tani¹ boles³a-
wieck¹ ceramikê, a nadw¹tlone si³y pokrzepiæ kubeczkiem darmo-
wego, gor¹cego barszczyku. Harcerze udostêpni¹ wszystkim chêtnym
betlejemskie œwiate³ko pokoju, przywiezione z dalekiego Wiednia.
Na scenie w œwi¹tecznym (kolêdowym) repertuarze zaprezentuj¹
siê m.in.: m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 i Towarzystwo Œpiewacze
(CHÓR dzia³aj¹cy przy MDK) oraz inni wykonawcy. Naprawdê -
21 grudnia trzeba byæ w Rynku ju¿ od 15.00!
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Styczeñ

* 2 stycznia w MDK rozpoczê³a dzia³alnoœæ
pracownia tkacka, utworzona dziêki wygranej
w konkursie grantowym organizowanym
przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y
„Równaæ szanse”. 

* 14 stycznia na zakup sprzêtu potrzebnego
do ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych 
w wypadkach oraz naukê ratownictwa kwesto-
wa³a 15. ju¿ Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy. Na ten cel w Chojnowie zebrano 
12 775,20 z³.

* Dzi-Wnu, to styczniowa impreza dedyko-
wana dziadkom i babciom. Ich wnuki przez
kilka tygodni przygotowuj¹ siê do tego œwiêta.
Potem, na scenie MDK daj¹ popis i próbkê
swoich artystycznych talentów. 

* 25 stycznia dobieg³a koñca kadencja pierwszej
M³odzie¿owej Rady Miejskiej, która swoj¹
dzia³alnoœæ rozpoczê³a w marcu 2005 roku.

Luty

* Z myœl¹ o najstarszych mieszkañcach naszego
miasta Miejski Dom Kultury uruchomi³ 
w swojej placówce dzia³alnoœæ Klubu Seniora. 

* 22 lutego burmistrz podpisa³ akt notarialny
z wroc³awsk¹ firm¹ Impel Perfekta na sprzeda¿
1,79 ha terenów Specjalnej Strefy Ekono-
micznej przy ul. Okrzei, gdzie dziœ funkcjo-
nuje ju¿ nowoczesna pralnia.

* odebrano i przekazano do u¿ytku wielofun-
kcyjne boisko z nawierzchni¹ z trawy syntetycz-
nej i z oœwietleniem przy ul. Ma³achowskiego.

Marzec

* 1 marca Komisarz Leszek Witkowski obj¹³ funk-
cjê komendanta w chojnowskim komisariacie.

* 7 marca cz³onkowie M³odzie¿owej Rady
Miejskiej drugiej kadencji odbyli swoje pierwsze
posiedzenie. Na inauguracyjnej sesji m³odzi
radni wybrali przewodnicz¹cego, zastêpcê,
sekretarza i Komisjê Rewizyjn¹. 

* 15 marca wojewoda dolnoœl¹ski Krzysztof
Grzelczyk wrêczy³ stra¿akom chojnowskiej
Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej listy gratulacyjne
przyznane przez ministra MSWiA. Dyplomy
z podziêkowaniem za wzorow¹ s³u¿bê i pro-
fesjonaln¹ postawê dla piêciu stra¿aków, funkcjo-
nariusze otrzymali za uratowanie ¿ycia dwu-
tygodniowej Oliwii.

* 13 osób ze szkó³ podstawowych i 15 z gim-
nazjów wype³ni³o œpiewem dwie z trzech
ods³on V Regionalnego Konkursu Piosenki
Dzieciêcej „Rozœpiewane nutki”. Jubileuszowy
konkurs odby³ siê 24 marca.

* 26 marca zlecono opracowanie dokumen-
tacji technicznej i kosztorysowej na prome-
nadê wzd³u¿ rzeki Skory.

* 30 marca do Szko³y Podstawowej nr 4 
w Chojnowie na I Ogólnopolski Sejmik Samo-
rz¹dów Uczniowskich Szkó³ i Placówek Kor-
czakowskich zjechali cz³onkowie samorz¹-
dów uczniowskich 16 placówek z ca³ego kraju. 

Kwiecieñ

* Kilkaset osób uczestniczy³o w niecodziennym
koncercie jaki 21 kwietnia odby³ siê w koœ-
ciele pw. œw. ap. Piotra i Paw³a. Pieœni i arie
operowe ujête pod wspólnym tytu³em „Znasz-li
ten kraj” by³y dla mieszkañców naszego
miasta wytrawn¹ uczt¹ melomana. Gwiazd¹
koncertu by³ Bogus³aw Bidziñski – 34 letni
chojnowianin, obecnie solista Opery w Zurychu.

* 23 kwietnia rozpoczêto modernizacjê na-
wierzchni ul. ¯eromskiego

* 28 kwietnia odby³a siê kolejna edycja Regio-
nalnego Przegl¹du Zespo³ów Tanecznych

„Stonoga”. Na scenie zaprezentowa³o siê 14
zespo³ów, które oceniano w kilku kategoriach.
Stonoga okaza³a siê du¿ym sukcesem choj-
nowskich zespo³ów.

Maj

* 16 maja, po raz pierwszy mieszkañcy Choj-
nowa (blisko 50 osobowa grupa) goœcili 
w partnerskim mieœcie Egelsbach w Niem-
czech. Rok temu chojnowianie przyjmowali
w swoich domach goœci z Niemiec, przyszed³
czas na rewizytê.

* To jedna z tych imprez, która gromadzi 
w sali MDK t³umy i chocia¿ radosna, wyciska
z oczu ³zy. 26 maja na XI Przegl¹dzie Piosenki
Przedszkolnej „Bambiniada” wyst¹pi³o 
10 przedszkoli z terenu by³ego województwa
legnickiego.

Czerwiec

* 3 czerwca w nieustannie si¹pi¹cym deszczu
odby³o siê I Grand Prix Chojnowa w kolarst-
wie prze³ajowym. Na starcie stanê³o 58 zawod-
ników z województwa dolnoœl¹skiego i lubel-
skiego. Dodatkowo przeprowadzono zawody
dla dzieci i osób niepe³nosprawnych.

* Ju¿ po raz szósty chojnowskie œrodowisko
plastyczne spotka³o siê na wystawie przygo-
towanej przez Muzeum Regionalne w
Chojnowie. Na VI Przegl¹d Chojnowskiej
Plastyki wp³ynê³o kilkadziesi¹t prac dwudzie-
stu autorów.

* 9 czerwca o godz. 16 barwnym korowodem
rozpoczêto Dni Chojnowa i kolejn¹ ju¿ edy-
cjê Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego.
Jako pierwsi na scenie pojawili siê „The Post-
man”, potem koncert da³a „Obstawa Prezy-
denta”. Gwiazd¹ wieczoru by³y „Elektryczne

Gitary”. Wieczorne granie zakoñczy³ egzotycz-
ny „Buenos Amigos”. Drugi dzieñ miejskiego
œwiêta przebiega³ pod has³em „Chojnowianie-
Chojnowianom” – mieszkañców bawi³y rodzime
zespo³y wokalne i taneczne. By³ te¿ plenero-
wy spektakl, wystêp zespo³u „Hudaky, debiut
chojnowskiego trio „Avans Plus” i na zakoñ-
czenie koncert zespo³u „Avista.
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* PeKaeSy – to nowy pomys³ MDK. Pier-
wsza edycja Przegl¹du Kabaretów Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych, która odby³a siê 15 czerwca
skupi³a cztery grupy kabareciarzy. W jury
zasiad³ m.in. Grzegorz Halama.

* w czerwcu chojnowianie zostali zaproszeni
do partnerskiego Commentry we Francji.
Nasze miasto reprezentowa³y w³adze, przed-
stawiciele placówek oœwiatowych, dzia³acze
KS Chojnowianki i m³odzie¿ ze Szko³y Pod-
stawowej nr 4.
Wizyta nie mia³a na celu wy³¹cznie spotkañ
towarzyskich, nasza delegacja uczestniczy³a
w kilku spotkaniach merytorycznych doty-
cz¹cych spraw samorz¹dowych, gospodar-
czych, kulturalnych i sportowych.

* 26 czerwca rozpoczêto wymianê stolarki
okiennej w Gimnazjum nr 2.

* 28 czerwca rozpoczêto remont dachów seg-
mentu A i B w Szkole Podstawowej nr 4.

* rozpoczêto prace przy wyrównywaniu i ogro-
dzeniu placu przy Miejskim Domu Kultury 
z przeznaczeniem na teren sportowo-rekreacyjny.

Lipiec

* 6 lipca, dziêki dofinansowaniu z bud¿etu
miasta, 46 chojnowskich dzieci wyjecha³o na
nadmorskie kolonie do miejscowoœci D¹bki.
Wypoczynek zorganizowa³ ZHP Hufiec 
w Chojnowie.

* Dru¿yna pi³ki rêcznej z UKS Jedynka Chojnów
wywalczy³a pierwsze miejsce w 35. Miêdzy-
narodowym Turnieju Pi³ki Rêcznej Coppa
Interannia w Terano.

* 2 lipca rozpoczêto budowê nawierzchni ul. Tu-
wima i Broniewskiego wraz z kanalizacj¹
ogólnosp³awn¹.

*14 lipca zakoñczono modernizacjê na-
wierzchni ul. ¯eromskiego.

* 23 lipca rozpoczêto budowê sieci kanalizacji
ogólnosp³awnej oraz wymianê sieci wodoci¹-
gowej w ul. Sk³odowskiej.

* 31 lipca zakoñczono remont dachów seg-
mentu A i B w Szkole Podstawowej nr 4.

Sierpieñ
* Uroczystym spotkaniem zakoñczy³y siê 
3-tygodniowe integracyjne pó³kolonie letnie
zorganizowane po raz dziewi¹ty przez Ko³o
Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich przy Parafii pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a
w Chojnowie. W tej formie wypoczynku
uczestniczy³o 84 dzieci oraz dzieci specjalnej
troski wraz z rodzicami.

* 7 sierpnia podpisano umowê na wykonanie
dokumentacji technicznej i kosztorysowej
rewitalizacji rynku.

* 11 sierpnia rozpoczê³y siê rozgrywki pi³karskie
na szczeblu okrêgowym. Inauguracyjny mecz
Chojnowianka rozegra³a z Konfeksem Leg-
nica. Wynik 2:0 by³ zapowiedzi¹ kolejnych
sukcesów naszej dru¿yny w tym sezonie.

* 18 sierpnia zakoñczono wymianê stolarki
okiennej w Gimnazjum nr 2.

* 28 sierpnia rozpoczêto budowê trybun na
stadionie „Chojnowianki”.

* rozpoczêto remont dachu sali gimnastycz-
nej Gimnazjum nr 2.

Wrzesieñ

* Kilkuset uczniów szkó³ podstawowych 
i gimnazjów wyposa¿onych w worki i rêkawice,
porz¹dkowa³o tereny miejskie w ramach akcji
Sprz¹tanie œwiata - Polska 2007 Oszczêdzaj.
Wy³¹czaj. Odzyskuj. Œwieæ przyk³adem!”

* 14 wrzeœnia na terenie Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego
„Niebieski Parasol” odby³ siê piknik pod
nazw¹ „Babie Lato z Niebieskim Parasolem”.
Piknik mia³ na celu integracjê mieszkañców
Niebieskiego Parasola oraz podopiecznych
pobliskich Domów Pomocy Spo³ecznej. 

* Chojnów po raz pierwszy przy³¹czy³ siê do
akcji Europejski Dzieñ Bez Samochodu,
który obchodzony jest 22 wrzeœnia.

* 25 wrzeœnie podpisano umowê na opracowa-
nie dokumentacji technicznej i kosztorysowej
na adaptacjê Domu Schrama na Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji.

PaŸdziernik

* Chojnów otrzyma³ tytu³ i certyfikat „Gmina
Fair Play” 2007. Logo, którym bêdzie mog³o po-
s³ugiwaæ siê nasze miasto, to znak dla  inwesto-
rów, ¿e mo¿na tu oczekiwaæ sprawnej obs³ugi
oraz najwy¿ej kultury zarówno w trakcie przy-
gotowañ do inwestycji, jak i podczas jej trwania.

* W Miejskim Domu Kultury powsta³o To-
warzystwo Œpiewacze, który obecnie liczy 
ok. 30.osób.

* 21 paŸdziernika odby³y siê wybory parla-
mentarne. W Chojnowie na 11.786 upraw-
nionych, do urn przysz³o 5.788, to jest 49,1%.

* 15 paŸdziernika zakoñczono budowê nawierzch-
ni ul. Tuwima i Broniewskiego wraz z kanali-
zacj¹ ogólnosp³awn¹.

* 27 paŸdziernika zakoñczono budowê sieci
kanalizacji ogólnosp³awnej oraz wymianê sieci
wodoci¹gowej w ul. Sk³odowskiej.

* Opracowano studium wykonalnoœæ inwestycji
- budowa basenu miêdzyszkolnego przy SP4
- dokumentu wymaganego do wniosku w spra-
wie pozyskania pozabud¿etowych œrodków
finansowych.

Listopad

* 11 listopada - obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
zwieñczy³ koncert Legnickiej Orkiestry
Symfonicznej pod batut¹ Benedykta Ksi¹dzyny. 

* 16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej
goœciliœmy Martê Fox – pisarkê, poetkê, eseistkê
i dziennikarkê. Autorka bestsellerowych po-
wieœci dla m³odzie¿y przyjecha³a do Chojnowa
w ramach ogólnopolskiego programu „Tu
czytamy”.

* zakoñczono remont dachu sali gimnasty-
cznej Gimnazjum nr 2. 

Grudzieñ

* 21 grudnia, po raz pierwszy w Chojnowie
odby³y siê uliczne jase³ka. Œwi¹teczne spotkanie
rozpocz¹³ bo¿onarodzeniowy kiermasz, har-
cerze dzielili siê betlejemskim œwiate³kiem, goœci
raczono ciep³ym barszczem, wroc³awscy
aktorzy zaprezentowali jase³ka, a na scenie
chojnowscy artyœci dali wspania³y koncert
kolêd.
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Spokojnych i pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
oraz sukcesów zawodowych 

w zbli¿aj¹cym siê Nowym 2008 Roku
¿yczy

Wszystkim swoim Klientom, 
Partnerom, Przyjacio³om

Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie

Prawdziwie radosnych
Œwiat Bo¿ego Narodzenia

i Szczêœliwego 
Nowego Roku 2008 

dla mieszkañców
Chojnowa 

sk³ada 
Platforma Obywatelska.

W dzieñ Bo¿ego Narodzenia 
Radoœæ wszelkiego stworzenia!
Wiêc niech pe³nia tej radoœci
Zawsze w sercu Twoim goœci!
Niech Rok Nowy niesie blaski
Bo¿ej chwa³y, Bo¿ej ³aski
A blask Gwiazdy Betlejemskiej
Œwieci wœród wêdrówki ziemskiej!

DDyyrreekkccjjii,,  GGrroonnuu  PPeeddaaggooggiicczznneemmuu
ii  PPrraaccoowwnniikkoomm  AAddmmiinniissttrraaccyyjjnnyymm

PPoowwiiaattoowweeggoo  ZZeessppoo³³uu  SSzzkkóó³³
¿yczy Rada rodziców 

wraz z uczniami.Aby wszystkie dni w roku by³y tak piêkne i szczêœliwe,
Jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbli¿szych
Zawsze rozpromienia³ uœmiech,
A gwiazda Betlejemska prowadzi³a Was ku dobremu

Za Zarz¹d 
Prezes Oddzia³u ZNP
w Chojnowie
Ewa Wiêcek

Jak obyczaj ka¿e stary, wed³ug Ojców naszej wiary
Sk³adamy wszystkim ¿yczenia, w dniu Pañskiego narodzenia.
Atmosfera dnia tego równie¿ s³u¿y temu
Byœcie szczêœcia ¿yczyli swojemu bliŸniemu.
Zapomnieli o gniewie, troskach, wszelkim znoju
A ¿ywot Wasz dalszy up³ynie w pokoju
S³u¿yæ temu bêdzie rok ju¿ nadchodz¹cy
Nowy rok 2008 mi³oœci¹ pachn¹cy.

Wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku oraz zdrowych 
i spokojnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

cz³onkom Zwi¹zku Sybiraków, 
w imieniu Zarz¹dy ¿yczy Tadeusz Bisiorek.

Obfitych, radosnych, spokojnych
œwi¹t oraz wszystkiego najlepszego
w zbli¿aj¹cym siê Nowym 2008
Roku, wielu udanych inwestycji 
i spokojnej pracy BBuurrmmiissttrrzzoowwii

CChhoojjnnoowwaa  ii  PPrraaccoowwnniikkoomm  UUrrzzêêdduu
MMiieejjsskkiieeggoo  ww  CChhoojjnnoowwiiee ¿yczy

Zarz¹d Stowarzyszenia
Diabetyków w Chojnowie.

Œwi¹teczne  ¿yczenia

Niech nadchodz¹ce œwiêta Bo¿ego
Narodzenia bêd¹ chwil¹ spokoju 
i odpoczynku od codziennego poœ-
piechu. Niech przynios¹ Wam i bliskim
ciep³¹, rodzinn¹ atmosferê, 
a nadchodz¹cy Nowy Rok 2008, 
niech podaruje Wam wiêcej czasu 
na marzenia i ich realizacjê.

¯yczenia cz³onkom 
i sympatykom Chojnowskiego

Stowarzyszenia Miast
Partnerskich sk³ada Zarz¹d
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Pod eskort¹ funkcjonariuszy trafi³ na komisariat
policji œw. Miko³aj, który 7 grudnia zatrzyma³
siê nad naszym miastem. Dowieziony do choj-
nowskiej jednostki nie okaza³ zdziwienia, kiedy
w œwietlicy zasta³ t³umy oczekuj¹cych go dzieci.
Zaskoczeniem natomiast móg³ byæ wystrój sali, 

która przypomina³a rodzinne strony œw. Miko-
³aja - œwierkowy zagajnik, mnóstwo ozdób i œwia-
te³ek wzruszy³y Siwobrodego. A wzruszeñ tego
dnia by³o wiêcej. W gmachu komisariatu roz-
brzmiewa³ œmiech (w nielicznych przypadkach
odnotowano ³zy) s³ychaæ by³o dzieciêcy gwar,
œwi¹teczn¹ muzykê…
Takie emocje w tym miejscu rzadko maj¹ miejsce.
Z naszych informacji wynika, ¿e zdarzy³y siê tu
po raz pierwszy, ale nie ostatni. Funkcjonariusze
zamierzaj¹ podejmowaæ niecodziennego goœcia co
roku, a inicjator miko³ajkowej zabawy - asp. sztab.
Dariusz Cichoñ, zapewnia, ¿e osobiœcie bêdzie
czuwa³ nad lotami Miko³aja i za rok, ponownie,
doprowadzi reniferowy zaprzêg do wrót KP.

eg

Setkê dzieci obdarowa³ bogatymi paczkami
Miko³aj, który przyby³ do Chojnowa na za-
proszenie Stowarzyszenia Pomocy Wza-
jemnej Barka. 
W siedzibie „Barki” 9 grudnia by³o t³oczno
i gwarno. Dzieci liczy³y tego dnia nie tylko
na zas³u¿one prezenty, ale tak¿e na moc atrak-
cji - i nie zawiod³y siê. Czas oczekiwania
na podarki wype³ni³a wspania³a zabawa
taneczna, w której bardzo aktywnie uczestni-
czy³ nie jeden, a dwóch Miko³ajów - czer-
wony i niebieski. Siwobrodzi wodzili rej
zapraszaj¹c do zabawy dzieci i ich opieku-
nów, wspólnie z maluchami uczyli siê œred-
niowiecznych kroków tanecznych, tworzyli
taneczne wê¿e i  kó³ka.
W miko³ajkowym spotkaniu uczestniczy³o
te¿ Chojnowskie Bractwo Rycerskie. Damy
dworu zaprezentowa³y siê w oryginalnych

tañcach, a dzielni rycerze w walkach na
miecze. Potem wszyscy razem znów oddali
siê tanecznej hulance. Zabawê przerwa³ 

groŸnie brzmi¹cy dŸwiêk stra¿ackiej syreny.
Na szczêœcie nie by³ to sygna³ po¿arowej
mobilizacji, a zaproszenie do zwiedzenia
stra¿ackiego wozu. 
Moc wra¿eñ dope³ni³y oczywiœcie paczki -
wielkie, bogate, widaæ dzieci przez okr¹g³y
rok by³y niezwykle grzeczne.
No i odjechali Miko³aje do swoich fabryk
prezentów. Pewnie ju¿ pracuj¹ nad pro-
dukcj¹ kolejnych zabawek…

eg

5 grudnia klasa Ib Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie wraz z wychowawc¹, pani¹
prof. Ma³gorzat¹ RzeŸnik-Wójtowicz po raz
kolejny odwiedzi³a Oœrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Szklarach Górnych. Wyjazd po-
przedzi³a zbiórka charytatywna prowadzona
przez uczniów klasy, podczas której zebra-
no ksi¹¿ki, art. szkolne (bloki, flamastry,
kredki, d³ugopisy), zabawki oraz s³odycze.
Do zbiórki przy³¹czyli siê równie¿ spon-
sorzy, którym bardzo dziêkujemy.
Kilka dni przed wyjazdem dziewczêta z klasy Ib
zrobi³y piêkne paczki, umieszczaj¹c w nich
s³odycze, napoje oraz owoce. Na miejscu przy-
wita³a nas opiekunka Pani Ma³gorzata Czesacz,
która zaprowadzi³a nas do piêknie wystrojo-
nego pokoju, gdzie czeka³y na nas dziewczynki.
Bardzo siê ucieszy³y, gdy nas ujrza³y. Wrêczy-
³yœmy im paczki oraz poczêstowa³yœmy
p¹czkami. Dziewczêta okaza³y siê bardzo

goœcinne i mi³e. Spêdzi³yœmy z nimi wiele cza-
su. Wychowanki oœrodka chêtnie siê z nami
bawi³y, œpiewa³y kolêdy i pastora³ki. By³y
bardzo zadowolone z zabawek, które od nas
otrzyma³y. Wychowawczyni 8 osobowej grupy
zaproponowa³a nam zwiedzenie oœrodka.
Placówka jest bardzo zadbana, a sale lek-
cyjne zosta³y dobrze wyposa¿one w sprzêt
niezbêdny do nauki. 
Dzieci poprosi³y nas, abyœmy wpisa³y siê do
pamiêtników, które zrobi³y z notesów otrzy-
manych od nas. Z wielk¹ radoœci¹ ka¿da 
z nas dokona³a wpisu, tak¿e pani prof. Ma³gorza-
ta RzeŸnik-Wójtowicz zamieœci³a w ksi¹¿ecz-
kach kilka ciep³ych s³ów. 
Pod koniec pobytu w Oœrodku Szkolno-Wy-
chowawczym zrobi³yœmy kilka pami¹tkowych
zdjêæ, które bêd¹ nam przypominaæ chwile
spêdzone z Wiktori¹, Sabin¹, Mariol¹, Gosi¹,
Monik¹, Paulink¹, Madzi¹ oraz Agnieszk¹. 

W imieniu dyrekcji i wychowanków Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych
gor¹co dziêkujemy za wspó³pracê wszystkim
uczniom Powiatowego Zespo³u Szkó³, bur-
mistrzowi Chojnowa panu Janowi Serkiesowi
oraz nastêpuj¹cym sponsorom: 
Przedsiêbiorstwo “Famex” s.c. P.Filipowicz
i Z.Mi³uch; Us³ugi Rachunkowe “Wogabo”
Bernasiewicz, Gawron, Wojtyto; Artyku³y

Miko³aj  z  Bark¹ Œwiêty 
na komisariacie

MMaaggiiaa  MMiikkoo³³aajjaa  -  SSzzkkllaarryy  GGóórrnnee

Przemys³owe Tadeuaszyn Biurowych W³adys³aw
Szyde³ko; Sklep Przemys³owy “Metalik” Maria Dymin;
Arkadiusz Palczak; Pi¹tek Bogdan; wicedyrektor
mgr Ewa Humenna; P.P.U.H. Jan Kryszczuk; Cukier-
nictwo-Piekarnictwo Stanis³aw Kryszczuk; Deli-
katesy Jerzy Sawicz; Sklep rybnospo¿ywczy “Delfin”
Krystyna Leja; Ireneusz Krzyœków; Sklep  Ogól-
nospo¿ywczy Teresa Wowczuk; KAZ Zbigniew
Wielgucki; P.H.U. “Claudia” Robert Oleœ;
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe “Unifot”
Andrzej Bobik; Sklep Wielobran¿owy “Dobry
Punkt” s.c. Zofia i Roman M¹czniewscy.

Klasa Ibk
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12 grudnia mia³o miejsce uroczyste zebranie
Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Chojnowie z w³adzami
Miasta, Gminy i Powiatu, które odby³o siê w „Sali
Edukacyjnej” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choj-
nowie. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê:

- Wanda Chomiczewska - V-ce Wójt Gminy
Chojnów
- Jaros³aw Humenny - Starosta legnicki
- Jan Serkies - Burmistrz Chojnowa

- El¿bieta Iwanicka - Dyrektor Wydzia³u Edukacji
i Spraw Spo³ecznych
- Mariusz Kowalczyk - Przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty Rady Miasta
oraz dyrektorzy placówek oœwiatowych Miasta,
Gminy i Powiatu. Przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych zapoznali zebranych ze stanem oœwiaty
chojnowskiej na prze³omie 2007/2008 roku w tym 
z planowanymi inwestycjami i remontami.
Uroczystoœæ przebiega³a w sympatycznej atmo-
sferze. Atrakcja spotkania by³ te¿ wystêp m³odzie¿y
ze Spo³ecznego Ogniska Muzycznego, któr¹ przy-
gotowali pan Jerzy Kazik i pani Ró¿a Paku³a. 
W œwi¹tecznej atmosferze zosta³a po¿egnana
wieloletnia nauczycielka Szko³y Podstawowej
Nr 4 - cz³onek ZNP Maria Winiarska, która 
z dniem 01.09.2007 r. przesz³a na emeryturê.
¯yczenia œwi¹teczne i noworoczne wszystkim
zgromadzonym z³o¿y³a pani Prezes ZO ZNP
Ewa Wiêcek. Zarz¹d

Uroczyste posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Chojnowie „Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”

Jan Pawe³ II

Ju¿ od 15 lat, zgodnie z tradycj¹ naszej
szko³y w okresie przedœwi¹tecznym
odwiedzamy dzieci z Domu Pomocy
Spo³ecznej w Œwiebodzicach. Mieszkañcy
tego domu to w wiêkszoœci osoby dotk-
niête ciê¿kimi nieuleczalnymi choroba-
mi i pozbawiona mi³oœci rodzicielskiej.
To tylko dziêki Pañstwa hojnoœci mo¿e-
my wspólnie przynieœæ im radoœæ. 
W tym roku równie¿ zwracamy siê 
z proœb¹ o wsparcie finansowe jak 
i materialne (zabawki, odzie¿, ¿ywnoœæ)
naszej akcji. Jednoczeœnie pragniemy
gor¹co podziêkowaæ ubieg³orocznym
darczyñcom: 
Zak³ad Produkcji Wyrobów Papiero-
wych „Dolpap” spó³ka z o.o., P.P.U.H.
Jan Kryszczuk, Metal-Cynk” Sp. z o.o.,
Przedsiêbiorstwo Handlowo- Us³ugowe
Ma³gorzata Sajnóg, Sklep „SMYK” Ma³-
gorzata Darmoros, „Kraskór” PPHU
Krauzowicz Sp.J., Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Us³ugowe „Unifot” Andrzej
Bobik, Kret i s-ka Tadeusz Kret, Lecznica
Dla Zwierz¹t Kazimierz Rabiej, PHU
„Polers” A.Kaczmarek i S-ka Spó³ka
Jawna, Sklep Wielobran¿owy „Arka”
Wioletta Szymañska, Sklep „¯abka,
PHU „Iwona” Iwona Po³owczuk, Zak³ad
Mleczarski „Mlekosmak” Sp.zo.o,
ESKPORT-IMPORT Czes³aw Pi¹tek,
ATM- Omega” Teresa Jakubowska,
„APIS” Spó³ka z o.o, Bar Popularny
Maria i Waldemar Czapski, Mechanika
Maszyn Biurowych Sprzeda¿ Maszyn,
Art. Biurowych Papierniczych W³adys³aw
Szyde³ko, Zak³ad Wyrobów skórzanych
,,KOBO’’ Marian Kostyszyn, Sklep 
i Kiosk Wielobran¿owy „Mars” Piotr
Ficek, Kawiarnia „Jubilatka” Helena
Dul, Firma Handlowa „Anmar” Andrzej
Marek Ubych, Sklep Ogólnospo¿ywczy
„Jania” Janina Kaczmarek, Sklep „Lidia”
Lidia Trawka, Reklama-Projektowanie
almaks-2 Maciej Œliwiñski, PHU „Alicja”
Sklep po 5 z³, Sklep wielobran¿owy
,,Kwiaty” Irena Kowalska, ,,Sklep wielo-
bran¿owy’’ Grzegorz Domerecki; PRO-
KOM Grzegorz Dziubak; Biuro Podró¿y
Janina Chamar Ma³ota, SUN – GSM
Skup- Sprzeda¿- Zamiana Telefonów
Komórkowych, Sklep Motoryzacyjno-
Przemys³owy Mieczys³aw, Ryszard
Ostropolscy, Sklep Spo¿ywczo-Warzywniczy
Edward Micha³owicz, Blacharstwo,
Lakiernictwo, Handel Jan Kawka, Optyk
Barbara Sa³uga; Sklep Sportowo - Tury-
styczny Jan Rudziak i Zenon Rudziak.

Pi³ka no¿na sta³a siê g³ówn¹ przyczyn¹ naszego
wyjazdu do Finlandii, ale inne wydarzenie by³o naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ naszej podró¿y, w której bra³ udzia³
Rafa³ Zieleñ i ni¿ej podpisany ze wspó³ma³¿onk¹. 
Finlandia to kraj znany w Polsce przede wszystkim
z produkcji telefonów komórkowych i wódki.
Wiemy, ¿e Finowie mog¹ siê szczyciæ piêkn¹ 
i czyst¹ przyrod¹ oraz œwietnymi skoczkami
narciarskimi (Ma³ysz i tak jest najlepszy). Jednak
osoba, która zamieszkuje 900 km na pó³noc od
Helsinek, jest znana na ca³ym œwiecie i wzbudza
najwiêksze emocje i zainteresowanie wœród dzieci.
To œw. Miko³aj. Jego wioska znajduje siê 8 km
od Rovaniemi, ma³ego fiñskiego miasta, znanego
g³ównie z tego, ¿e uchodzi za stolicê Laponii.
Lot z Helsinek do tego miejsca trwa nieco ponad
godzinê. Gdy wysiedliœmy z samolotu spodziewa-
liœmy siê stad reniferów i przenikliwego zimna.
Spotkaliœmy tylko to drugie. Temperatura we
wrzeœniu ledwo przekroczy³a 0oC, a reniferów
ani œladu, z wyj¹tkiem neonowych, które
œwieci³y nad lotniskiem. Udaliœmy siê wiêc do
centrum miasta, aby specjalnym autobusem
dojechaæ do wioski œw. Miko³aja, która znajduje
siê tu¿ za ko³em podbiegunowym. Samo
Rovaniemi jest czyste i zadbane, ale architek-
tonicznie nieco monotonne. Przyczynili siê do
tego nasi zachodni s¹siedzi. Podczas II wojny
œwiatowej spalili miasto, a Finowie odbudowali je
za pomoc¹ betonowych klocków, bardzo prakty-
cznych (jesteœmy w Skan-dynawii!!!), ale ma³o
efektownych. Podró¿ autobusem Arctic Circle
trwa³a 20 minut, przez okna nie dostrzegliœmy
reniferów ani niczego renifrero-podobnego, wiêc z
nadziej¹ ruszyliœmy do bajkowej wioski, gdzie (
wed³ug informacji przewodników turystycznych)
urzêduje nasz Œwiêty otoczony stadem tych sym-
patycznych zwierz¹t. Przywita³y nas du¿e drewniane
chaty, œwi¹teczna muzyka (sic!) oraz wielkie
sklepy z pami¹tkami. Do tego na ziemi bia³a
linia oznaczaj¹ca pocz¹tek ko³a pod-
biegunowego. Tylko reniferów brak. Nie pozosta³o

nam nic innego jak udaæ siê do œw. Miko³aja, aby
osobiœcie przekonaæ siê czy zas³u¿yliœmy na prezenty.
Przyj¹³ nas bardzo ciep³o i serdecznie. My czuliœmy
siê jak ma³e dzieci, choæ w sumie mamy blisko
90 lat. W krótkiej, ale bardzo przyjemnej rozmowie
dowiedzieliœmy siê, ¿e czêsto odwiedza nasz kraj,
bardzo go lubi, a polskie dzieci s¹ rekordzistami,
je¿eli chodzi o iloœæ listów wysy³anych do Niego.
¯yczy³ nam i wszystkim mieszkañcom Chojnowa
wszystkiego najlepszego, obieca³, ¿e ka¿dy otrzy-
ma prezent (niewielki procent mo¿e liczyæ na
rózgi). Okaza³ siê tak¿e kibicem, by³ zadowolony
z remisu fiñskich pi³karzy z ch³opcami Beenhakkera.
No i najwiêksza niespodzianka, Miko³aj umie
mówiæ po polsku, a przynajmniej bardzo siê
stara. Po tej mi³ej pogawêdce, wspólnym zdjê-
ciu ( elf pobra³ za to 30 euro), nie pozosta³o nam

nic innego jak zapytaæ o renifery. Okaza³o siê,
¿e wszystkie s¹ na urlopach przed ciê¿kim sezonem
zimowym. Po rozwi¹zaniu tej zagadki mogliœmy
spokojnie udaæ siê na zakupy prezentów i pami¹tek,
a wieczorem opuœciæ Laponiê i wróciæ do Helsinek,
aby zbadaæ ¿ycie nocne stolicy Finlandii. 

Andrzej Tracz

P.S.
Stolica Laponii mo¿e byæ znana tak¿e kibicom
GKS Katowice, poniewa¿ tamtejsza dru¿yna
Rovaniemi Palaseura wyeliminowa³a polski klub
z pucharów europejskich w 1989 roku. By³o
du¿o œmiechu w ca³ym kraju.

Kibice u œw. Miko³aja, czyli gdzie siê podzia³y renifery?

Jesteœmy Miko³ajami
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Co by³o grane w tym mijaj¹cym roku, w chojnow-
skim rocku? Wbrew pozorom, mia³o miejsce,
kilka ciekawych faktów. Ale mo¿e zacznijmy
od pocz¹tku. W styczniu okaza³o siê, ¿e prze-
staje istnieæ Reputacja wykonuj¹ca utwory
Grzegorza Ciechowskiego, lidera grupy Republika.
Powód? Wyjazd na sta³e za granicê, basisty
tego zespo³u. Trochê zastopowa³a grupa Polish
Fiction - trzy koncerty w jednym roku: fina³
WOŒP w Chojnowie, 1 marca udzia³ w chary-
tatywnym koncercie na rzecz siedmiomiesiêcznej
Julki, cierpi¹cej na rdzeniowy zanik miêœni.
Impreza mia³a miejce w Lubinie w klubie
“Ave Cezar”. Zespó³ zagra³ te¿ na jednym 
z festynów organizowanych przez MDK przy
Parku Piastowskim.
Mia³y miejsce rewelacyjne wieczorki muzyczne
organizowane przez kawiarniê “Jubilatka”. 
W menu imprez znalaz³y siê nastêpuj¹ce
specja³y: 59 - 700 Qwintet, The Twisters, Trio
³ódzko - chojnowskie. Mi³a atmosfera oraz
nadkomplet ludzi. To sprawia, ¿e pani Alicja
Dul ju¿ zapowiada nastêpne imprezy w 2008
ro(c)ku. Niestrudzona ekipa Miejskiej Biblio-
teki Publicznej dwukrotnie zorganizowa³a
wystêp zespo³u 59-700 Qwintet. W kameral-
nej acz mi³ej sali, przy ciasteczkach, kawie 
i herbacie mo¿na by³o spêdziæ trochê kultural-
nych chwil. 19 maja w Legnickim Centrum
Kultury, odby³ siê “III Festiwal Rytmu Drum
Battle Legnica 2007” czyli tzw. festiwal perku-
sistów. W kategorii amatorów zwyciê¿y³ choj-
nowianin z zespo³u Polish Fiction - Mateusz
Sieniek. Sukces niespodziewany acz zas³u¿ony.
Obserwujemy te¿ karierê (nie tylko pi³karsk¹)
wokalisty Mariusza Jureczki. Chojnowski
wokalista w 2008r, bêdzie mia³ swoj¹ “Szansê
na sukces” w TVP2 - trzymamy kciuki. 

Przy okazji sesji zdjêciowej do “Chojnowskiego
Almanachu Kulturalnego”, okaza³o siê, ¿e
reaktywuje siê po ponad 2 latach milczenia,
punkrockowy Jubel. W bie¿¹cym roku, 
w tym temacie by³o trochê jublowatych wieœci.
Wokalista tego zespo³u, pod pseudonimem
Miœ Jubelek, zaliczy³ kilka goœcinnych wys-

têpów u boku takich grup jak: Polish Fiction -
1 marca w Lubiñskim klubie “Ave Cezar”,
trzykrotnie z jeleniogórskim Leniwcem (dwa
razy w LCK i w andrzejki w “Ave Cezarze”
w Lubinie) oraz 19 listopada solówka gotycka
z Batalionem a’Amour w Legnickim Centrum
Kultury.
Dok³adnie w zaduszki w czeluœciach MDK
mia³a miejsce sesja nagraniowa. Brali w niej
udzia³ chojnowscy muzycy, którzy na prze-
strzeni ostatnich lat, tworzyli lub tworz¹ nastê-
puj¹ce zespo³y: Deja Vu, Jubel, Narayan, Polish
Fiction. Efektem tego wydarzenia, bêdzie
p³yta sygnowana jako - Miœ Jubelek i Przyjaciele.
Tytu³ zaœ bêdzie nosiæ “Cudze emocje”. Podczas
tej sesji zarejestrowano m. in. muzykê do
wierszy Grzegorza Ciechowskiego i Ryszarda
Riedla. Próbka czyli utwór “Pod Choink¹”,
zebra³ znakomite opinie wœród ekspertów
twórczoœci Grzegorza Ciechowskiego. I w tym
temacie, powstan¹ kolejne studyjne utwory...

p.m.

12 grudnia 2007 r. w Chojnowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego, który ma swoj¹ siedzibê w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, odby³o siê spotkanie cz³onków i sympatyków Towarzystwa.
Tegoroczne spotkanie by³o wyj¹tkowe, zarówno jeœli chodzi o atmos-
ferê, jak i tematykê. By³o bo¿onarodzeniowo, radoœnie i ¿yczliwie.
Gospodarze biblioteki zadbali o œwi¹teczny nastrój. Piêknie nakryli 
i smakowicie zastawili sto³y. Anna Kopyra, bibliotekarka z Dzia³u dla
Doros³ych, w swoim wyst¹pieniu podkreœli³a terapeutyczn¹ rolê pols-
kich  tradycji bo¿onarodzeniowych. Mowa by³a o wspólnych przygo-
towaniach, porz¹dkach, wysy³aniu i pisaniu ¿yczeñ, dzieleniu siê
op³atkiem, wieczerzy wigilijnej, wspólnym œpiewie kolêd. 
By³o moc ¿yczeñ, tych czytanych, utrwalonych na kartach ksi¹¿ek i tych
tworzonych przez uczestników w trakcie spotkania. Te nasze w niczym
nie ustêpowa³y literackim. Oto niektóre z nich:
„Moje S³oneczko!
Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczê Ci du¿o mi³oœci, si³y w pokonywa-
niu ¿yciowych trudnoœci, troszkê zdrówka, szczyptê nadziei w Nowym
Roku oraz piêknej choinki i za³o¿enia szczêœliwej rodzinki! Twój Miko³ajek”.
„366 cudownych dni, 12 szalonych miesiêcy, 4 piêknych kwarta³ów 
w nadchodz¹cym Roku 2008”.
Po wymianie doœwiadczeñ p³yn¹cych z realizacji z dzieæmi i m³odzie¿¹
zajêæ o charakterze biblioterapeutycznym, rozmowie o planach szkole-
niowych na nowy 2008r., przysz³a kolej na warsztaty, które poprowadzi³a

Zofia £abuz, pedagog z Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Zajêcia ³¹czy³y w sobie elementy integracyjne z treningiem twórczoœci.
Dawa³y mo¿liwoœæ swobodnej ekspresji „twórczej”, jak równie¿
stwarza³y warunki do lepszego poznania siebie i innych. Mo¿na by³o wykazaæ
siê kreatywnoœci¹, giêtkoœci¹ myœlenia, pomys³owoœci¹ i wspó³dzia³a-
niem. Warsztaty równie¿ przebiega³y w bo¿onarodzeniowym,
œwi¹tecznym nastroju. By³o moc zabawy i œmiechu. Uczestnicy
spotkania, odprê¿eni pytali: czy¿by to by³a œmiechoterapia?

Zofia £abuz, Jadwiga Matys

Rockowy raport 2007

BBiibbll iioo     --     cczzyy     œœmmiieecchhootteerraappiiaa??

Dzieci, które opuœci³y ju¿ przedszkolne progi
i dumnie przywdzia³y szkolne mundurki, nie
zapominaj¹ o swoich m³odszych kolegach.
Uczniowie klasy II b ze Szko³y Podstawowej
Nr 4 w Chojnowie, pod kierownictwem wycho-
wawczyni, pani Gra¿yny Koœnik, przygoto-
wali piêkny spektakl opowiadaj¹cy o przygo-
dach królewny Œnie¿ki. Widowisko skiero-
wane by³o do wychowanków Miejskiego
Przedszkola Nr 1. 

Baœñ braci Grimm doczeka³a siê ju¿ wielu
adaptacji, jednak to fantastyczne przedsta-
wienie by³o szczególne z wielu powodów.
Ten bajkowy teatr tworzony przez ma³ych
widzów i ma³ych artystów, po³¹czenie wy-
sokiej sztuki z zabaw¹, uda³y siê twórcom
znakomicie. Aktorzy dali prawdziwy popis, 
a maluchy z otwartymi ustami i zapartym
tchem œledzi³y losy nieszczêœliwej królewny
i jej przyjació³ krasnali. 

p.

Uczniowie
przedszkolakom
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OOddppoowwiieeddzziiaallnnooœœææ nniiee  jjeesstt  nnaamm  oobbccaa
Tegoroczny konkurs recytatorski pod has³em
Odpowiedzialnoœæ zosta³ zorganizowany w ra-
mach 11 edycji Turnieju S³owa Literatury
Patriotycznej i Religijnej. Inicjatorem by³o Sto-
warzyszenie Twórców i Animatorów Kultury
we Wroc³awiu. 
Konkurs odby³ siê w auli Powiatowego Zes-
po³u Szkó³ przy ul. PoŸniaków. 
W turnieju wyst¹pili uczniowie i uczennice 
z ró¿nych typów szkó³ PZSz. Nad przyznaniem
nagród debatowa³o jury w sk³adzie: pani Elwira
K¹dzio³ka z Miejskiego Domu Kultury w Choj-
nowie, pani Ma³gorzata Krzywda z Miejskiej
Biblioteki Publicznej, pani Jadwiga Stachowicz 
z Gimnazjum nr 2 oraz ks. Artur Trela. Nie
spodziewa³am siê, ¿e konkurs wywo³a wœród
uczniów tak wielkie zainteresowanie. Zdziwi³am
siê, gdy siê okaza³o, ¿e wyst¹pi 20 uczestni-
ków. Startuj¹cych dopingowa³a licznie zgro-
madzona publicznoœæ. 
Uczniowie zmierzyli siê z trudn¹ sztuk¹ s³owa
mówionego (a nawet œpiewanego) w trzech
kategoriami. W kategorii recytatorskiej udzia³
wziêli: Paulina Zakrzewska, Katarzyna De-
miañczuk, Laura Samaszko, Micha³ Zamoyski,
Agnieszka Kurzawa, Monika Boroñ, Joanna
Kapral, Dorota Luty (jako jedyna uczestniczka
prezentowa³a fragment prozy), Ma³gorzata
Skrukwa, Ariel Droszczak, Paulina Kulik,
Magdalena Marynowska, Klaudia Oleœ, Dorota
Górak, Aleksandra Budzianowska. W „poezji
œpiewanej” wyst¹pi³, jako jedyny zreszt¹,
Mariusz Jureczko, który zadziwi³ nas swoim
oryginalnym wykonaniem, zaœ w kategorii
„wywiedzione ze s³owa” zmierzy³y siê Natalia
Baszczyn oraz Magdalena Trocka. Niektórzy
uczestnicy wykazali siê du¿ym profesjona-
lizmem. Do swych prezentacji wykorzysty-
wali: stroje, rekwizyty, œpiew i gest. Zdarza³y
siê zarówno wpadki, jak i chwile œmiechu.
Niew¹tpliwie by³y one zwi¹zane z du¿ym stre-
sem, bo wielu zawodników dopad³a trema.
Jury kaza³o d³ugo czekaæ na wyniki, ale co
siê dziwiæ, wybór by³ trudny. Szczerze mówi¹c,
nie chcia³abym byæ na miejscu jury. Nato-
miast my, wszyscy s³uchaj¹cy tych prezen-
tacji, mieliœmy czas, aby zag³osowaæ na ulu-
bieñca publicznoœci. Muszê jeszcze wspom-

nieæ, ¿e spotkanie to uœwietni³ wystêp uczniów
z Technikum Handlowego i Technikum
Mechanicznego, przygotowany pod kierunkiem
pani profesor Ireny Urbaniak. By³a to, w piêknej
oprawie muzycznej, inscenizacja fragmentu
Tryptyku rzymskiego Jana Paw³a II.
Nie mogliœmy doczekaæ siê wyników. Ja
równie¿, gdy¿ liczy³am, ¿e moje kole¿anki 
z klasy zdobêd¹ g³ówn¹ nagrodê. No i nad-
szed³ ten czas. 
Oto wyniki powiatowych eliminacji XI Tur-
nieju S³owa Literatury Patriotycznej i Religijnej: 
W kategorii recytatorskiej I miejsce przyz-
nano Dorocie Luty z kl. III „c” LO. Wyst¹pi³a
ona z fragmentami „Pamiêtnika narkomanki”
Barbary Rosiek. II miejsce zajê³a Agnieszka
Kurzawa, która zaprezentowa³a wiersz
Boles³awa Leœmiana ¯o³nierz. III miejsce
przypad³o Joannie Kapral za utwór Hej z drogi
precz! Krzysztofa Kamila Baczyñskiego.

W kategorii „wywiedzione ze s³owa” jury 
I miejsce przyzna³o Natalii Baszczyn za pre-
zentacjê pod has³em ¯o³nierski wo³a nas zew.
Wyró¿nienie w tej samej kategorii otrzyma³a

Magdalena Trocka za program ¯ycie jest
szans¹.
Poezja œpiewana: I miejsce nale¿a³o, oczy-
wiœcie, do Mariusza Jureczki, który wyst¹pi³ 
z tekstem Adama Asnyka  Miejmy nadziejê.
Mariusz za sw¹ interpretacjê zdoby³ równie¿
nagrodê publicznoœci.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿-
kowe i dyplomy, które wrêczyli pani dyrektor
Ewa Humenna oraz przewodnicz¹cy jury, 
ks. Artur Trela.
Zwyciêski Mariusz zaœpiewa³ nam jeszcze
piosenkê Szymona Wydry Poza czas.
Laureaci konkursu wezm¹ udzia³ w dol-
noœl¹skich fina³ach turnieju, które odbêd¹ siê
14 grudnia. Cieszê siê, ¿e moje kole¿anki
zwyciê¿y³y. Bêdê ca³ej trójce szczerze kibicowaæ.
Wierzê, ¿e drzemi¹ w nich ogromne pok³ady
talentu i czas go odkryæ.

Karolina Rachwa³
Grupa Galla Anonima

14 grudnia odby³o
siê ostatnie w tym
roku spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu
Ksi¹¿ki - omawialiœ-
my powieœæ Patricka
Suskinda „Pachnid³o”.
Zanim przeszliœmy

do naszej lektury, pani El¿bieta opowiedzia³a
nam o swoim pobycie w s³ynnej paryskiej
perfumerii „Fargonard” znajduj¹cej siê na
Avenue Montaigne, przy której mieœci siê
tak¿e muzeum perfumeryjne. Dziêki pobytowi
w tym w³aœnie muzeum dowiedzia³a siê, ¿e
wszystkie techniki wytwarzania perfum,
pomad, wód koloñskich nie zmieni³y siê przez
kilkaset lat i nadal s¹ wytwarzane w ten sam
sposób, jaki mo¿emy odnaleŸæ na stronicach
„Pachnid³a”. Pokaza³a nam te¿ oryginalne
perfumy wyprodukowane przez tê firmê.
Po tak pachn¹cym wstêpie zajêliœmy siê ksi¹¿-
k¹. Opinia klubowiczów by³a jednoznaczna.
To powieœæ, po któr¹ warto siêgn¹æ, mimo
doœæ drastycznych opisów, jakie zawiera.
Przy jej lekturze nasuwa³y siê pytania. Czy
autor prowokuje czytelników z góry ska-
zuj¹c g³ównego bohatera na los bestii mor-
duj¹cej ludzi? 
Czy zapach jest tak wa¿ny w relacjach miêdzy-
ludzkich, ¿e bez niego cz³owiek bêdzie trak-
towany przez spo³eczeñstwo jako wynaturze-
nie? A mo¿e w ksi¹¿ce wa¿niejsze s¹ opisy
zapachów, które maj¹ wywo³aæ u nas dozna-
nia zmys³owe, a ca³a reszta to niewa¿ny do-
datek? Odpowiedzi by³y ró¿ne.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 18 stycznia
2008 roku i bêdziemy rozmawiaæ o ksi¹¿ce
znanego polskiego prozaika Stefana Chwina
„Dolinie radoœci”. 
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Moderator DKK Anna Kopyra

„Prowokacja czy studium zbrodni?”



Œwieci s³onko, trzyma lekki mróz – to idealna
pogoda na spacer. 
– Marcelinko, idê do Miasteczka. A ty zosta-

jesz? No tak, w taki mroŸny dzieñ wolisz wy-
grzewaæ siê przy kominku. Trudno, pójdê sama.
Trochê szkoda, bo nie zobaczysz, jak piêknie 
i uroczyœcie zaczyna wygl¹daæ Miasteczko.
Nied³ugo Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, wiêc
witryny sklepów s¹ piêknie udekorowane, 
a na œrodku Rynku stoi ogromna choinka przy-
strojona w kolorowe œwiate³ka. W Wigiliê,
pod t¹ choink¹, znajd¹ siê prezenty dla dzieci
z Miasteczka. Ju¿ od wielu lat mamy taki
zwyczaj. Te prezenty przygotowuj¹ doroœli
lubi¹cy sprawiaæ dzieciom radoœæ. Jesteœ ciekaw,
co dostaj¹ najm³odsi mieszkañcy Miasteczka?
Myœlê, ¿e mogê ci o tym opowiedzieæ. Wszystkie
podarki s¹ wykonywane rêcznie. Ka¿dy z ofiaro-
dawców przygotowuje coœ, co potrafi zrobiæ
najlepiej. Na przyk³ad mój dobry znajomy,
pan Stolarz, robi domki dla lalek i piêkne me-
belki do tych domków, oraz samochody,
poci¹gi i kolorowe klocki (oczywiœcie wszys-
tko to wykonuje z drewna). Pani Krawcowa
szyje ga³gankowe laleczki i ubranka dla lalek.
Pan Cukiernik daje w tym szczególnym dniu,
pyszne, s³odziutkie karmelki, a ja - lukrowane
pierniczki pachn¹ce cynamonem. 
Po wieczerzy wigilijnej spotykamy siê wszyscy
wokó³ tej piêknej choinki i œpiewamy wspól-
nie kolêdy – doroœli razem z dzieæmi. Gdy ju¿
naœpiewamy siê do woli (a uwielbiamy wspól-
nie œpiewaæ), nadchodzi czas losowania pre-
zentów. Zgodnie z nasz¹ tradycj¹ zaczyna
najm³odszy mieszkaniec Miasteczka (jeœli
jest jeszcze niemowlêciem - pomagaj¹ mu 
w tym rodzice), a po nim coraz starsze dzieci.
WyobraŸ sobie, ile radoœci maj¹ dzieci, gdy
wyci¹gaj¹ spod choinki paczki nie wiedz¹c,
co znajd¹ w œrodku, bo wszystkie s¹ zapakowa-
ne podobnie. A ile przy tym œmiechu, gdy
dziewczynka wylosuje traktor, a ch³opiec
ubranka dla lali… Niektóre dzieci wymienia-
j¹ siê swoimi prezentami, ale s¹ i takie, które
zostawiaj¹ je sobie jako weso³¹ pami¹tkê tego
szczególnego wieczoru.
Tak siê zapatrzy³am w to urocze drzewko, ¿e
zupe³nie zapomnia³am, po co przysz³am do
Miasteczka. Muszê iœæ do pana Ksiêgarza po
kolorowe papiery i bibu³ki; bêdziemy z nich
robiæ ozdoby na choinkê. Ju¿ umówi³am siê
ze starszymi dzieæmi, ¿e przyjd¹ do mnie 
i wspólnie spróbujemy wykonaæ papierowe
gwiazdki oraz bibu³kowe bombki.
Ale co to? Ktoœ mnie wo³a 
- Babciu, Babciu Jago! – To ma³a Marysia
biegnie w moj¹ stronê.
- Dobrze, ¿e ciê spotka³am Babciu, jestem taka
weso³a! Ju¿ nie bojê siê zasypiaæ, twoja rada
bardzo mi pomog³a. Dziêkujê ci Babciu! 
I Weso³ych Œwi¹t!

I tyle j¹ widzia³am. Pobieg³a z powrotem do
Mamy. Ale najwa¿niejsze, ¿e znów jest szczêœ-
liwa i weso³a. To wspania³y widok.

Œwiêta ju¿ tu¿, tu¿. Pyszne pierniczki ch³odz¹
siê w spi¿arce. Ca³y Domek pachnie czystoœci¹
i… cynamonem. Przyszed³ czas na wykony-
wanie ozdób œwi¹tecznych.
O! Widzê, ¿e ktoœ zbli¿a siê do Domku. To dzieci!
Za chwilê siadamy wszyscy przy du¿ym stole
w ciep³ej kuchni: Marysia, Kasia, Piotruœ,
Karolinka, Krzyœ i ja. Na stole rozk³adamy
kolorowe papiery, bibu³kowe serwetki, klej 
i no¿yczki.
Najpierw pokazujê dzieciom, jak nale¿y wy-
konywaæ choinkowe ozdoby, a póŸniej zabiera-
my siê do pracy! By nam sprawniej sz³o, œpie-
wamy sobie „Zimow¹ piosenkê”:

O zimie piosenkê zaœpiewam ci mamo,
o zimie, któr¹ wci¹¿ lubiê tak samo.
A dlaczego zima tak mi siê podoba?
Opowiem ci mamo w kilkunastu s³owach:

w zimie po œniegu sunê na sankach,
w zimie ulepiæ mogê ba³wanka,
w zimie na œnie¿ki walczê z koleg¹
ale siê przy tym œmiejê do niego.

W zimie choinkê ubieram z tat¹,
czego na pewno nie robiê latem.
Dlatego zim¹ mam buziê radosn¹
i nic a nic nie têskniê za wiosn¹!

Tak sobie wspólnie œpiewaj¹c zrobiliœmy prawie
wszystkie ozdoby na choinkê: z³ote i srebrne
gwiazdki, kule z bibu³kowych serwetek 
w ró¿nych kolorach, a Marysia poskleja³a
papierowe kó³eczka w bardzo d³ugi ³añcuch.
Wszystkie te ozdoby dzieci zabior¹ ze sob¹ 
i przystroj¹ nimi swoje choinki. Dam im
jeszcze pierniczki i czerwone jab³uszka, by
choinki by³y nie tylko kolorowe, ale i pachn¹ce.
Jeœli zechcesz, te¿ mo¿esz przystroiæ choinkê
ozdobami wykonanymi w³asnorêcznie. To
naprawdê nic trudnego, a przy tym jaka wiel-
ka frajda! A mo¿e wspólnie z mam¹ lub bab-
ci¹ upieczecie pachn¹ce pierniczki? Takimi
pierniczkami, gdy siê je polukruje, równie¿
mo¿na piêknie ozdobiæ œwi¹teczne drzewko. 

Oto mój przepis:

PIERNICZKI BABCI JAGI

SK£ADNIKI:
3 szklanki m¹ki
2 jaja, 6 dag mas³a
szklanka cukru
30 dag miodu
2 ³y¿eczki sody oczyszczonej, przyprawa do
pierników,
do posmarowania pierniczków: 1 rozk³ócone jajo

Te pierniczki ³atwo sam wykonaæ mo¿esz,
ale lepiej, gdy na przyk³ad, mama ci pomo¿e,
bo we dwoje jakoœ raŸniej siê pracuje,
a i przepis przez to ³atwiej siê rymuje:

Ty zmieszan¹ z sod¹ m¹kê 
przez sito przesiejesz,
a w tym czasie mama 
w rondelku miód z cukrem rozgrzeje
i rozgrzany do m¹ki wleje zaraz sama,
bo lepiej, by gor¹cym zajê³a siê mama.
Teraz mo¿esz dodaæ sk³adniki pozosta³e
i z mam¹ je zagnieœæ na ciasto doskona³e.
Tak wyrobione ciasto trzeba rozwa³kowaæ,
by mo¿na z niego by³o pierniczki formowaæ.
Ró¿nymi foremkami pierniczki wykrawaj,
posmaruj je jajem i na blasze uk³adaj.
Gdy w ciep³ym piekarniku mama je upiecze,
bêdziecie mieæ pierniczki najpyszniejsze w œwiecie!
Przypominam o konkursie na ilustracjê do wy-
branego fragmentu dowolnej opowiastki z ksi¹¿-
ki „Babcia Jaga opowiada”. A korzystaj¹c z oka-
zji – ¿yczê wszystkim Czytelnikom, by Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia by³y dla Was czasem wype³-
nionym radoœci¹, spokojem i ciep³em mi³oœci

autorka, Ma³gosia Krzywda
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BBaabbcciiaa  JJaaggaa  ooppoowwiiaaddaa
(Opowiastki do g³oœnego czytania) m.k.

WYPRAWA DO MIASTECZKA

CHOINKOWE OZDOBY
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K
a¿dego roku w szósty dzieñ
grudnia dzieci w ca³ym kraju
przygotowuj¹ siê na wizytê

d³ugo oczekiwanego goœcia. Brodaty
staruszek, jak g³osi tradycja, odwiedza
jednak tylko te, które zachowaniem
zas³u¿y³y na upragniony prezent. Tym
razem Œwiêty nie omin¹³ budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 1, gdzie

ju¿ od progu przywita³a go gromadka
rozradowanych twarzy.
Nie zostawi³ podarunków pod poduszk¹
ani w skarpecie, jak to ma w zwyczaju.
Wyj¹tkowo postanowi³ osobiœcie (choæ
niestety nie wszed³ przez komin) za-
witaæ wœród przedszkolaków. Byæ
mo¿e dosz³a do niego wiadomoœæ 
o przedstawieniu, jakie przygotowuj¹
dlañ dzieci i skuszony perspektyw¹

wys³uchania piêknych wierszy i pio-
senek w wykonaniu swych ulubieñ-
ców, zdecydowa³ siê zmieniæ nieco
swoje plany. 
Choæ jak wiadomo maluchy nie
zawsze bywaj¹ grzeczne, tego dnia
zachowywa³y siê wprost wzorowo.
Paczkê pe³n¹ ³akoci, któr¹ otrzyma³y
z r¹k Miko³aja, musia³y okupiæ su-
mienn¹ obietnic¹ poprawy zachowania 
i spe³nienia dobrych uczynków. Po
tych szczerych przyrzeczeniach i ra-
doœci z prezentów, dla odmiany po-
stawiono staruszka w roli widza, które-
mu ofiarowano niespodziankê w postaci
repertuaru bogatego w œwi¹teczne
utwory. Zaraz po wyœpiewanych po-
dziêkowaniach, po dumnym wyrecy-
towaniu wierszy, musia³ nast¹piæ czas
po¿egnania. Nie omieszkano uwieczniæ
niecodziennego zdarzenia za pomoc¹
pami¹tkowych fotografii. 
Dzieci prosi³y gor¹co staruszka, by nie
zapomnia³ o nich w przysz³ym roku.
Z³o¿ywszy zaproszenie da³y s³owo, ¿e
postaraj¹ siê przygotowaæ równie bo-
gate przedstawienie. Miko³aj bêdzie
siê jednak musia³ przekonaæ czy przed-
szkolaki zapraszaj¹ go naprawdê szcze-
rze, a pozna to obserwuj¹c ich postê-
powanie przez kolejne 365 dni.

Trenuje od 9 lat, wczeœniej
w chojnowskim klubie karate
tradycyjnego i w Zielonej
Górze, od dwóch miesiêcy
jest zawodniczk¹ legnickie-
go klubu karate sportowego
– Tora. 

O jej sukcesach gazeta pi-
sa³a ju¿ wielokrotnie. Joanna
Augustyniak nie daje jednak
o sobie zapomnieæ. 
24 listopada w Legnicy na
presti¿owym turnieju Europa
Open zajê³a wysokie czwar-
te miejsce. Kilka dni póŸniej,
8 grudnia, na X Otwartym
Pucharze Polski zajê³a meda-

lowe, trzecie miejsce w kate-
gorii „kata indywidualne
m³odziczek”. Wczeœniej ode-
bra³a te¿ br¹z na miêdzynaro-
dowym turnieju w Ostrawie.

- Kalendarz zawodów kara-
te jest bardzo bogaty – wy-
jaœnia Asia – Nie sposób
braæ udzia³ we wszystkich
jakie odbywaj¹ siê w naszym
rejonie, kraju czy pañst-
wach oœciennych. Trudno
by³oby podo³aæ temu i finan-
sowo i kondycyjnie. Pro-
pozycje licznych organiza-
torów pozwalaj¹ jednak na
systematyczn¹ kontrolê swo-
ich umiejêtnoœci i pozycji 
w tej dyscyplinie. 

Marzeniem gimnazjalistki
jest zdobycie czarnego pasa 
i w przysz³oœci uruchomie-
nie w³asnego klubu karate.
Tymczasem szkoli warsztat,
zdobywa tytu³y i konsekwent-
nie d¹¿y do wytyczonych
celów. Gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za spe³nienie
marzeñ.

eg

Przez dwa dni 24-25 listopada czo³owi szachiœci Dolnego Œl¹ska
rywalizowali w Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w Grze Szybkiej P-25
min. Turniej rozegerano w Wa³brzychu w Wy¿szej Szkole Zawodowej
- czas gry 25 min. dla zawodnika 7 rund. Turniej sk³ada³ siê z dwóch
czêœci. W pierwszym dniu odby³y siê rozgrywki w jednej grupie,
celem wy³onienia najlepszych 8 zawodników z poszczególnych grup
tj. do 50 lat, ponad 50 lat, grupa kobiet, grupa niepe³nosprawnych oraz
wy³onienie najlepszej dru¿yny bior¹c wyniki czterech zawodników 
z ka¿dej dru¿yny. 
Tu¿ przed rozpoczêciem I rundy, nasi zawodnicy mieli œwiadomoœæ,
¿e maj¹ szansê zaj¹æ wysokie miejsce.
Ju¿ po I rundzie widaæ by³o dobr¹ dyspozycjê naszych szachistów
oraz ich wolê walki. Ta runda przynios³a wiele niespodziewanych
rezultatów w tym zwyciêstwa naszych zawodników z zawodnikami 
o wy¿szym rankingu. Mija³y nastêpne rundy, a chojnowianie grali 
z myœl¹ zdobycia jednego z medali. Ostatnia runda by³a równie¿ bardzo
udana i ju¿ byliœmy pewni, ¿e zdobyliœmy medal, zagadk¹ jeszcze
by³o jakiego koloru? Po wyliczeniach komputerowych okaza³o siê, ¿e
uplasowaliœmy siê na trzeciej pozycji tak¹ sam¹ liczb¹ punktów jak
dru¿yna z Wroc³awia, która jednak zajê³a wy¿sze miejsca w grupie
wyjœciowej.

Nasza dru¿yna gra³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Jakub Hainrych, Marian Barabasz, Leopold Kuntschke, Jerzy Pud³o.

Punkty zdobyli:
Barabasz 4,5 pkt, Hainrych 4 pkt, Pud³o 4 pkt, Kuntschke 3,5 
Ogó³em startowa³o 13 dru¿yn. 

Czo³ówka:
1. PWSZ Hetman Wa³brzych 20,5 pkt
2. Dach Bud Hetman Wroc³aw 16 pkt
3 MDK DANY Chojnów 16 pkt

Dzieñ drugi - system grupowy pucharowy.
Zawodnicy do 50 lat:
1. GM. Wijtaszek Rados³aw - PWSZ Hetman Wa³brzych
2. K. Jasik Krzysztof - Prokom Brzeg
3. K. Borkowski Franciszek -  Dach Bud Hetman Wroc³aw
4. K. Rychlik Piotr - Baszta Wa³brzych
9. Jakub Hainrych – MDK DANY Chojnów

Zawodnicy 50 lat:
1. K. Œwierczewski Marek - Dach Bud. Hetman - Wroc³aw 
2. Barabasz Marian  - MDK DANY Chojnów
3. Kuntschke Leopold - MDK DANY Chojnów 

Zawodnicy niepe³nosprawni:
1. Panbukczijan Aris - Baszta Wa³brzych
2. Zaj¹czkowski Gwidon - Dach Bud Hetman Wroc³aw
3. Jagie³a Piotr - Dach Bud Hetman Wroc³aw
4. Pud³o Jerzy - MDK DANY Chojnów

Kobiety:
1. Zawadzka Jolanta -  KS Polonia Wroc³aw
2. Rychlik Hanna - PWSZ Hetman Wa³brzych
3. Zmarz³y Aleksandra - ASSZ. Miedzi Legnica
4. Patyk Anna - Baszta Wa³brzych
5. Barburzyñska Magdalena - WOK - EN Wa³brzych

Jerzy Pud³o

Kimono i medaleStaruszek Miko³aj w Przedszkolu nr 1

DDrruu¿¿yynnaa  nnaa  mmeeddaall!!
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania,

lokale

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe w Rokitkach –
1 pokój, kuchnia, ³azien-
ka, pow. 37,9 m2 w ocie-
plonym budynku. Wiado-
moœæ: tel. 0668-503-708.

Zamieniê 3.pokojowe miesz-
kanie spó³dzielcze, IVp.,
na 2-3.pokojowe w starym
lub nowym budownictwie
na parterze lub Ip. Wiado-
moœæ: tel. 0507-606-057.

Posiadam mieszkanie do
wynajêcia o pow. 56 m2 -
3 pokoje przy ul. Samo-
rz¹dowej. Wiadomoœæ:
tel. (071) 315-21-14 lub
0509-479-377.

Sprzedam budynek gos-
podarczy 250 m2, po³o¿o-
ny w Konradówce na
dzia³ce 10 ar, dobra lo-
kalizacja. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-18-54.

Praca

Zaopiekujê siê starsz¹
osob¹. Wiadomoœæ:
tel. 0609-637-734.

Zatrudniê pani¹ do prowa-
dzenia domu – osobne
mieszkanie do dyspozycji
na bardzo dobrych warun-
kach. Wiadomoœæ:
tel. (022) 783-36-76 lub

0606-858-618.

Us³ugi
Studentka udziela kore-
petycji w zakresie szko³y
podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: 
tel. 0695-758-297.

Studentka udziela korepe-
tycji z j. angielskiego ucz-
niom gimnazjum i szko³y
œredniej. Wiadomoœæ:
tel. 0516-165-937.

Inne
Sprzedam dzia³ki budowla-
ne w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 0694-876-456
po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budow-
lane w Chojnowie - 25 z³/m2.
Wiadomoœæ: 
tel. 0600-982-453

Sprzeda¿ dzia³ek budowla-
nych, czêœciowo uzbrojo-
nych – Kolonia Bia³a. Wia-
domoœæ: tel. 0693-804-158.
(do numeru 1)

Sprzedam gara¿ z kana-
³em, ocieplane drzwi, 
ul. Zielona ko³o diagnos-
tyki pojazdów. Wiadomoœæ:
tel. 0785-626-812.

Poszukujê gara¿u do wy-
najêcia w Chojnowie 
w okolicy ul. Legnickiej
(k/pijalni piwa), ul. Pa-
derewskiego, Kiliñskiego.
Wiadomoœæ: 
tel. 0606-871-134.

Sprzeda¿ - ziemniaki ja-
dalne Vineta - 0,5 z³/kg,
dowóz gratis. Wiadomoœæ:
tel. (076) 818-67-50 lub
0607-611-949.

Wójt  Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1 59-225 Chojnów

Og³asza nabór na stanowisko
Specjalisty d/s zamówieñ publicznych

1. Wymagania niezbêdne:
a) wykszta³cenie wy¿sze (prawo administra-
cyjne, politologia, europeistyka, administracja
publiczna, ekonomia) 
b) obs³uga komputera- w stopniu dobrym
c) sta¿ w administracji
2. Wymagania dodatkowe:
a) zrównowa¿enie, odpowiedzialnoœæ i sumiennoœæ
b)  dobry kontakt interpersonalny
3. Zakres wykonywanych zadañ na
stanowisku:
a) prowadzenie ca³oœci dokumentacji
dotycz¹cej zamówieñ publicznych,
b) prowadzenie dokumetacji przetargowej.
4. Wymagane dokumenty:
a) ¿yciorys
b) ist motywacyjny
c) dokument  poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie
/dyplom lub zaœwiadczenie o stanie odbytych studiów/
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych
kwalifikacjach i umiejêtnoœciach
f) oœwiadczenie o korzystaniu z pe³ni praw
publicznych i o niekaralnoœci

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³a-
daæ osobiœcie w siedzibie Urzêdu lub poczt¹ na
adres Urzêdu Gminy w Chojnowie ul. Fabryczna
1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
Specjalisty d/s zamówieñ publicznych w ter-
minie do dnia 03.01.2008r. /nie mniej ni¿ 14 dni
od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje,które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej
okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacje o wyniku naboru bedzie umieszczana
na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej/www.bip.gmina-chojnow.pl/ oraz
na tablicy informacyjnej przy ul.Fabrycznej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list moty-
wacyjny, szczegó³owe CV (z uwzglêdnieniem
dok³adnego przebiegu kariery zawodowej),
powinny byæ opatrzone klauzul¹: “Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz.926)
oraz ustaw¹ z dn. 22.03.1999 o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1593
z póŸniejszymi zmianami)”.

Oferujemy kredyty gotówkowe
do 100 000 z³.

Bez BIK 
oraz dla osób znajduj¹cych siê 

na CZARNEJ LIŒCIE. 

Bez wykazywania dochodów. 
Pomagamy rozwi¹zywaæ 

najtrudniejsze problemy finansowe.

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.

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

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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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

Firma w Chojnowie
przyjmie od zaraz:

Spawacza 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.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,

przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami, dla których S¹d Rejonowy 
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 13613:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobo-
wi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone
s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 24 stycznia 2008 r. 
o godz. 11.00 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 podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 18 stycznia 2008 r.
na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank
Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z 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/.
Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra
przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek
18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Przed³u¿anie 
i zagêszczanie w³osów

Stylizacja paznokci

Zak³ad Fryzjerski „Izabela”
ul. Paderewskiego (osiedle)
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