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Dla bezpieczeñstwa
Niespodziewane, a mo¿e spodziewanie,

niedawne opady œniegu zaskoczy³y nie

tylko drogowców, ale tak¿e w³aœcicieli pry-

watnych posesji, którzy maj¹ obowi¹zek

utrzymania swoich terenów w nale¿ytym

porz¹dku i stanie nie zagra¿aj¹cym bez-

pieczeñstwu przechodniów. Wiêkszoœæ 

z nich ju¿ wczesnym rankiem chwyci³o za

szufle i odgarnia³o grub¹ warstwê œwie¿e-

go œniegu. Obowi¹zki w tej kwestii regulu-

je Uchwa³a Rady Miejskiej z 2005 roku,

która obliguje w³aœcicieli nieruchomoœci

m.in. do niezw³ocznego uprz¹tniêcia

œniegu, lodu, b³ota oraz innych zanie--

czyszczeñ z chodnika bezpoœrednio przy-

leg³ego do ich posesji. Zima w tym roku

pewnie jeszcze nie raz nas czymœ zas-

koczy, nie zapominajmy zatem o swoich

powinnoœciach.

Poborowi na komisjê
Od 5 lutego do 30 kwietnia na terenie

naszego województwa zostanie przepro-

wadzony pobór mê¿czyzn urodzonych 

w 1988r. Obowi¹zkowi stawienia siê do

poboru podlegaj¹ tak¿e urodzeni w latach

1983 – 1987, którzy dot¹d nie stanêli przed

komisj¹.

Poborowi z naszego miasta maj¹ obowi¹-

zek zg³osiæ siê w siedzibie Powiatowej

Komisji Lekarskiej w Legnicy w terminie

od 12 lutego do 15 lutego. Pamiêtaæ nale¿y

o dokumencie to¿samoœci, fotografii 

i ewentualnych dokumentach opinii lekar-

skiej. 

Nieotrzymanie wezwania imiennego, które

powinno trafiæ ju¿ do poborowych, nie

zwalnia od obowi¹zku stawienia siê 

w wyznaczonym terminie przed komisj¹,

zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody

Dolnoœl¹skiego.

Nowe w³adze “Chojnowianki”
24 stycznia w Domu Chemika odby³o siê

spotkanie sprawozdawczo-wyborcze cz³on-

kow Klubu Sportowego „Chojnowianka".

Na zebraniu wybrano nowy zarz¹d klubu,

w sk³ad którego weszli: Miros³aw Kurczak

- prezes, Witold Teresiak - wice-prezes ds.

organizacyjnych, Waldemar Michowski -

wiceprezes ds. finansowych oraz Krzysztof

Uziêb³o i Grzegorz Rudziak - wiceprezesi

ds. m³odzie¿y. Zbigniew Duniecki, który

dotychczas zasila³ szeregi zarz¹du, zrezyg-

nowa³ ze swojej funkcji, zapowiedzia³ jed-

nak, ¿e zamierza aktywnie wspó³pracowaæ

z klubem. Planuje powo³anie Rady Spon-

sorów wspieraj¹cej finansowo chojnow-

skich pi³karzy.

Seniorzy razem
7 lutego o godz. 12.00 zapraszamy choj-

nowskich seniorów do kawiarenki Miej-

skiego Domu Kultury. Tego dnia podczas

spotkania Klubu Seniora mgr rehabilitacji

Joanna Sakowska udzieli cennych wska-

zówek merytorycznych i praktycznych ujê-

tych pod wspólnym tytu³em „Ruch – naj-

tañsze lekarstwo”. Warto pos³uchaæ 

i spotkaæ siê przy okazji ze znajomymi –

zachêcamy wszystkich zainteresowanych.

Suchy basen
Taki w Chojnowie jest tylko jeden. S³u¿y

zarówno do zabawy i rekreacji jak i do

leczenia ró¿nych schorzeñ. Mowa o ,,su-

chym basenie’’, który zamiast wody wy-

pe³niony jest plastikowymi pi³eczkami.

Basen zosta³ zakupiony w paŸdzierniku

ubieg³ego roku przez Miejskie Przedszkole

Nr 3 w Chojnowie. Pomys³odawczyni¹

zakupu by³a dyrektorka przedszkola pani

Iwona Faluta – Borys. Wczeœniej basen by³

w³asnoœci¹ Przychodni Rejonowej w Choj-

nowie, jednak ze wzglêdu na swoje nie-

wielkie rozmiary nie spe³nia³ powierzonej

mu funkcji.

W przedszkolu nie ma o tym mowy, basen

jest oblegany przez maluchy jako najwiêk-

sze Ÿród³o zabawy i rozrywki. Z basenu

jednak nie korzystaj¹ tylko przedszkolaki,

ale tak¿e dzieci i m³odzie¿ ze Stowarzy-

szenia Dzieci Niepe³nosprawnych, z któ-

rym wspó³pracuje dyrekcja przedszkola, 

a tak¿e Poradnia Psychologiczno – Peda-

gogiczna w Chojnowie, która zajmuje siê

wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

Jak wiêc widaæ ,,suchy basen’’ posiada

wiele ró¿nych funkcji i s³u¿y wielu lu-

dziom.

A co najwa¿niejsze jest on po³¹czeniem

tego co przyjemne i po¿yteczne.

I oby wiêcej takich odwa¿nych i niekon-

wencjonalnych pomys³ów na przysz³oœæ.

Œledzik w karnawale
Rozkrêci³ siê nam karnawa³. Nie ma co.

Przed nami wiêc bale œledzikowe. Taki bal

organizuje jak co roku, niezawodna ka-

wiarnia ,,Jubilatka’’. 17 lutego w atmos-

ferze dobrej zabawy, bêdzie mo¿na siê

wyszaleæ. Jest te¿ przedsprzeda¿ biletów.

I trzeba siê poœpieszyæ, bo akurat w tym

przypadku wolne miejsca znikaj¹ jak œnieg

w maju. Szczegó³owe informacje pod

numerem telefonu: 0-76-81-88-561.

ZAPRASZAMY!

No to jedziemy na koncert
Rozpoczê³y siê zimowe ferie. Na dzieñ

dobry, ta nieco starsza chojnowska m³o-

dzie¿, powinna wybraæ siê do Legnicy na

koncert. W tamtejszym Legnickim Cen-

trum Kultury bêdzie mo¿na zobaczyæ 

i oceniæ, jak prezentuj¹ siê zespo³y rocko-

we z miast s¹siaduj¹cych z naszym. 

Z Chocianowa pochodzi „Ostatni Krzyk

Mody”, natomiast z Lubina jest „Punkt

Kontrolny”. Oprócz nich zagra te¿ jaworski

„RWR Babilon Error” – bêdzie to mie-

szanka punkowego mixu hip-hopu i dance-

hollu. Gwiazd¹ sobotnich wystêpów bêdzie

jeleniogórski „Leniwiec”. 3 lutego od 

18-tej bêdzie wiêc siê dzia³o…

Wœród seniorów oœwiaty
24 stycznia, w Domu Chemika odby³o siê

spotkanie noworoczne seniorów chojnow-

skiej oœwiaty. W spotkaniu wziê³a udzia³

liczna grupa by³ych pracowników oœwiaty

miasta i gminy Chojnów – cz³onków ZNP.

Organizatorem spotkania by³a Oddzia³owa

Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zwi¹z-

ku Nauczycielstwa Polskiego w Choj-

nowie, która dzia³a od 16 lat. Uczestników

spotkania oraz zaproszonych goœci przywi-

ta³a Stanis³awa Janczyn – przewodnicz¹ca

Oddzia³owej Sekcji. Na zaproszenie orga-

nizatora odpowiedzia³ burmistrz Jan

Serkies, wicewójt gminy Wanda Chomi-

czewska, ks. dr. Krzysztof Bojko - pro-

boszcz parafii w Bia³ej i jednoczeœnie

duszpasterz nauczycieli oraz ks. Krzysztof

Zimnicki, który reprezentowa³ obie parafie

chojnowskie. Wœród zaproszonych goœci

by³a tak¿e Violetta Urban – cz³onek Za-
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rz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP, Ewa

Wiêcek –  prezes chojnowskiego oddzia³u

ZNP oraz El¿bieta Cichocka – wiceprezes.

Uroczystoœæ mia³a œwi¹teczn¹ oprawê

artystyczn¹, któr¹ przygotowali uczniowie

Gimnazjum Nr 2 pod kierunkiem pani

Izabeli Putyry. Przedstawienie jase³kowe 

z muzycznym t³em wprowadzi³o prawdzi-

wie œwi¹teczny nastrój, który towarzyszy³

uczestnikom o koñca spotkania.

Podczas uroczystoœci prezes Zarz¹du ZNP

w Chojnowie wrêczy³a list gratulacyjny 

i upominek Andrzejowi Przybyszowi –

d³ugoletniemu dyrektorowi i dzia³aczowi

Zwi¹zku, który z dniem 1 wrzeœnia 2006 r.

zakoñczy³ czynn¹ pracê zawodow¹. 

W imieniu Zarz¹du Oddzia³owej Sekcji
Emerytów i Rencistów przy ZNP w Choj-
nowie serdecznie dziêkujê:
Panu Janowi Serkiesowi – Burmistrzowi
Miasta za pomoc w przygotowaniu i zor-
ganizowaniu spotkania noworocznego
seniorów oœwiaty chojnowskiej, Panu
Miros³awowi Gêbali – Dyrektorowi
Gim-nazjum Nr 2 w Chojnowie, pani
Izabeli Putyrze oraz m³odzie¿y za przy-
gotowanie czêœci artystycznej, Pani
Wies³awie Majewskiej – za osobiste
zaanga¿owanie i wszelk¹ pomoc
fachow¹ w organizacjê spotkania.
Dziêkujê tek¿e Paniom sta¿ystkom z Urzê-
du Miasta oraz Kole¿ankom i Kolegom –

cz³onkom Zarz¹du Sekcji za zaanga¿o-
wanie i pomoc w przygotowaniu uroczys-
toœci.

Stanis³awa Janczyn – Przewodnicz¹ca

Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów

przy ZO ZNP w Chojnowie

BURMISTRZ MIASTA CHOINOWA

og³asza przetarg nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego 

po³o¿onego w Chojnowie:

- lokal u¿ytkowy – gara¿ przy ul. D¹browskiego 15 (teren by³ej

Stra¿y Po¿arnej)  Nr 1 o powierzchni 37,21 m2.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 9.02.2007 r. o godzinie 10.00 w siedzibie

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, sala nr 11, II piêtro.

Wadium w kwocie 100 z³otych nale¿y wp³acaæ w kasie Urzêdu Miejskiego do

godziny 9.45 dnia 9.02.2007 r.

Lokal – gara¿ przy ul. D¹browskiego 15 bêdzie mo¿na ogl¹daæ w dniu

8.02.2007 r. w godzinach 8.00 do 15.00, klucze znajduj¹ siê w Urzêdzie

Miejskim, pokój nr 13A, II piêtro.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przy-

czyny.

Dy¿ury Aptek w Chojnowie

w dni œwi¹teczne i niedziele

luty, marzec, kwiecieñ 2007

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

18.02.07, 25.03.07, 22.04.07

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

25.02.07, 01.04.07, 29.04.07

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

04.03.07, 08.04.07

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

04.02.07, 11.03.07, 09.04.07

Stokrotka - ul. Legnicka 15

11.02.07, 18.03.07, 15.04.07

Godziny dy¿urów:

- sobota: zwyk³e godziny otwarcia 

oraz 17:00 – 18:00

- niedziela lub œwiêto: 9:00 – 13:00 

oraz 17:00 – 18:00
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Styczniowa sesja dotyczy³a m.in. dzia³alnoœci

Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej i planów tego zak³adu

na bie¿¹cy rok.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej zarz¹dza 354 budynkami,  

z czego 76 stanowi zasoby miasta, pozosta³e

to budynki Wspólnot Mieszkaniowych.

G³ównym priorytetem remontowym tego za-

k³adu s¹ dachy i instalacje wodno-kanaliza-

cyjne. Prace w tym zakresie s¹ realizowane

sukcesywnie, w miarê mo¿liwoœci przedsiê--

biorstwa i w tym roku bêd¹ kontynuowane.

Na najbli¿sze miesi¹ce zaplanowano m.in.

dalsz¹ renowacjê elewacji budynków w ryn-

ku, remonty instalacji gazowych, budowê 

i przebudowê trzonów piecowych, roboty

murarskie, tynkarskie i malarskie.

Oprócz gospodarki mieszkaniowej CHZGKiM

zajmuje siê produkcj¹ wody na cele komu-

nalne i w tym zakresie prowadzone s¹ daleko

zakrojone prace maj¹ce na celu modernizacjê

zdawczych sieci zasilaj¹cych. W zakresie

kompetencji przedsiêbiorstwa jest tak¿e eks-

ploatacja oczyszczalni œcieków i eksploata-

cja sk³adowiska odpadów komunalnych.

Radni zapoznali siê tak¿e z dzia³alnoœci¹

M³odzie¿owej Rady Miejskiej. Sprawozdanie

z dwuletniej kadencji pierwszej w historii

naszego miasta rady m³odzie¿y zda³a jej prze-

wodnicz¹ca Justyna Serkies (szerzej na ten

temat w artykule „Historyczna rada”)

Sprawozdanie 1/2007 z pracy Burmistrza

Miasta Chojnowa w okresie od dnia 

28 grudnia 2006 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-

czego m.in.:

1. W wyniku przetargów:

- podpisano umowê na utrzymanie terenów

zielonych w roku 2007 i 2008 z firm¹ ACER

z Lubina - na kwotê 165.666 z³,

- wynajêto gara¿ przy ul. D¹browskiego 15.

2. Zasiedlono 19 lokali socjalnych w budynku

przy ul. Z³otoryjskiej 13 a i b.

3. Dokonano koñcowych odbiorów robót

chodnikowych wykonanych w 2006 r.

4. Przeprowadzono równanie dróg grunto-

wych na terenie miasta: ul. £u¿ycka, ul. Bro-

niewskiego, ul. Matejki, ul. Rejtana, podwór-

ka: ul. Witosa – ul. Kolejowa, ul. Bielawska,

ul. Grodzka przy targowisku.

5. Przeprowadzono interwencyjny od³ów

psów.

6. Zakoñczono budowê boiska wielo-

funkcyjnego przy ul. Ma³achowskiego – wy-

konawca zg³osi³ obiekt do odbioru.

7. Przygotowano specyfikacjê istotnych wa-

runków zamówienia do przetargów na wy-

mianê stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1,

na wymianê nawierzchni ulicy ¯eromskiego

wraz z chodnikami oraz na remont pokrycia

dachów budynku A i B w Szkole Podsta-

wowej Nr 4 w Chojnowie.

8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej przyzna³ dofinan-

sowanie – dotacja (24.700 z³) i po¿yczka

(24.700 z³) na budowê ruroci¹gu t³ocznego

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami

i Ochrony Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale

mieszkalne przy zastosowaniu 92% i 95%

bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 10.707 z³.

2. W wyniku przetargów ustnych nieograni-

czonych sprzedano:

- lokal u¿ytkowy w budynku wielolokalowym

przy ul. Legnickiej 38   - za kwotê 146.400 z³,

- nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹

przy ul. Parkowej za kwotê 307.700 z³,

- nieruchomoœæ gruntow¹ na rzecz dotychcza-

sowych u¿ytkowników wieczystych pod pa-

wilonem przy ul. Paderewskiego za kwotê

1.130 z³.

3. Przeprowadzono przetarg ustny nieograni-

czony na sprzeda¿:

- nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Okrzei

przeznaczonej dla funkcji przemys³owej ob-

jêtej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej – zakoñczony wy³onieniem

nabywcy oraz zawarto warunkow¹ umowê

sprzeda¿y, gdy¿ prawo pierwokupu przy-

s³uguje Zarz¹dzaj¹cemu Legnick¹ Specjaln¹

Stref¹ Ekonomiczn¹.
4. Przygotowano i podano do publicznej

wiadomoœci og³oszenia o przetargach na

sprzeda¿:

- nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczo-

nej pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-

dzinn¹ o powierzchni 822 m2, po³o¿onej przy

ul. Z³otoryjskiej,

- siedmiu dzia³ek pod zabudowê gara¿ami

przy ul. Parkowej,

- dzia³ki o powierzchni 30 m2 pod zabudowê

gara¿em przy ul. Legnickiej (teren obok by³ej

oczyszczalni œcieków),

- na dzier¿awê gruntu na targowisku miej-

skim o powierzchni 6,75 m2 z przeznacze-

niem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej.

5. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu:

- w odniesieniu do dzia³ki po³o¿onej przy ul.

Asnyka o powierzchni 1333 m2 przeznaczo-

nej pod zabudowê jednorodzinn¹, stanowi¹cej

w³asnoœæ osoby fizycznej za cenê 24.393,90

z³, a zbywanej na rzecz mieszkañca Choj-

nowa.

6. Gmina przejê³a w³asnoœæ 5 studni wier-

conych ujêcia wody we wsi Piotrowie wraz 

z sieci¹ wodoci¹gow¹ o d³ugoœci 2 km od

Syndyka masy upad³oœci „KAZ-DOLZA-

MET” S.A. za zaleg³oœci podatkowe wobec

Gminy.

7. Wydano 3 decyzje na przekszta³cenie

prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo

w³asnoœci na kwotê 2.176 z³.

8. Wydano decyzjê na podzia³ nieruchomoœ-

ci:

- przy ul. Przelot 4 – dz. nr 129 stanowi¹cej

w³asnoœæ osoby fizycznej w celu wydzielenia

dzia³ki budowlanej.

9. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drze-

wostanem:

- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 3

drzew gatunku topola przy ul. Fabrycznej dla

osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 

3 szt.,

- wydano dla firmy PHU INA Andrzej No-

wak decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 4 szt.

drzew gatunku klon przy ul. Zielonej z obo-

wi¹zkiem nasadzenia 4 szt. 

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich

m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 81 wnios-

ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

rozpatrzono 45 wniosków, przyznaj¹c dodatki

mieszkaniowe na kwotê 5.831,45 z³, (wydano

42 decyzje pozytywne i 3 decyzje negatyw-

ne). Za miesi¹c styczeñ 2007 wyp³acono do-

datki mieszkaniowe na kwotê 66.225,70 z³.

2. Dowody osobiste: wydano 218 dowodów

osobistych.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano:

- 25 decyzji administracyjnych,

- 2 zaœwiadczenia do œlubu zagranic¹,

- 6 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.

2. Sporz¹dzono:

- 2 akty urodzenia,

- 12 aktów ma³¿eñstw,

- 8 aktów zgonów.

3. Za³atwiono:

- 4 sprawy korespondencji konsularnych,

- 72 sprawy z biurem ewidencji ludnoœci 

i USC,

- 155 wniosków o wydanie odpisów z akt 

stanu cywilnego.

4. Sprawdzono oko³o 250 wniosków o wy-

danie dowodu osobistego.

5. Zorganizowano 5 jubileuszy d³ugoletniego 

po¿ycia ma³¿eñskiego.

Na  V  sesji
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Kadencja pierwszej M³odzie¿owej Rady

Miejskiej dobieg³a koñca. 25 stycznia, na

sesji Rady Miejskiej Chojnowa przewod-

nicz¹ca MRM Justyna Serkies zda³a do-

ros³ej radzie sprawozdanie z niemal

dwuletniej dzia³alnoœci. Nastêpnego dnia

w urzêdzie cz³onkowie M³odzie¿owej

Rady Miejskiej pierwszej kadencji odby-

li swoje ostatnie posiedzenie. By³o to

spotkanie podsumowañ i podziêkowañ. 

- Jako, ¿e byliœmy pierwsz¹ Rad¹, nie

by³o nam ³atwo – powiedzia³a J. Serkies.

- Uda³o nam siê jednak przetrzeæ wiele

œcie¿ek, wypracowaæ w³asny styl pracy 

i zrealizowaæ nasze projekty.

Spotkaliœmy siê z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹

wielu osób, dlatego dzisiaj im wszystkim

serdecznie dziêkujemy. Szczególnie

naszej opiekun-ce pani Ma³gorzacie

Potaczale i pani Marii Zawiœlañskiej –

inspektorowi UM z Biura Rady.

Symbolicznym wyrazem wdziêcznoœci

dla m³odych radnych by³y pami¹tkowe

statuetki i dyplomy, które ze s³owami

uznania i serdecznymi podziêkowaniami

wrêczy³ m³odzie¿y burmistrz Jan Serkies

i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan

Skowroñski.

M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa

rozpoczê³a swoj¹ pracê w marcu 2005

roku. Okres 22 miesiêcy, to niewiele na

dzia³alnoœæ Rady, MRM ma jednak

czym siê pochwaliæ.

- W paŸdzierniku 2005 roku wziêliœmy

udzia³ w warsztatach prowadzonych

przez animatorów z Centrum Edukacji

Obywatelskiej. Celem tych warsztatów

by³o przygotowanie nas do realizacji

w³asnych projektów. Efektem tych zajêæ

by³o nasze przyst¹pienie do ogólnopol-

skiego programu M³odzi Obywatele

Dzia³aj¹ z projektem organizacji koncer-

tu charytatywnego.

W listopadzie 2005 roku wspieraliœmy

Gimnazjum nr 2 w zbiórce darów na

rzecz dzieci z misji w Kamerunie, w któr¹

zaanga¿owa³y siê inne chojnowskie

szko³y.

Nasi przedstawiciele brali udzia³ w ob-

chodach 10-lecia Europejskiego Forum

M³odzie¿y - organizacji pozarz¹dowej,

która wspiera rozwój m³odych ludzi. Jej

projekty skierowane s¹ w szczególnoœci

do m³odzie¿y z mniejszych miast i wsi.

Umo¿liwia ona m³odzie¿y wyjazd na

wolontariat zagraniczny, wymiany m³o-

dzie¿owe czy studiowanie za granicami

naszego kraju.

W czerwcu 2006 roku w Warszawie

uczestniczyliœmy w Ogólnopolskich Pre-

zentacjach Programu M³odzi Obywatele

Dzia³aj¹. 

Kolejn¹ nasz¹ inicjatyw¹ by³a przepro-

wadzona wspólnie z chojnowsk¹ policj¹

akcja znakowania rowerów, a kilka

miesiêcy póŸniej, kolejny koncert pn.

„M³odzi-M³odym”.

O naszych poczynaniach rozmawialiœmy

tak¿e podczas spotkania z kandydatami

do MRM nastêpnej kadencji.

Zapoznaliœmy ich z trybem pracy rady,

statutem M³odzie¿owej Rady Miejskiej,

zadaniami radnych.

Nasza dwuletnia kadencja zaowocowa³a

realizacj¹ wielu projektów. By³ to dla

nas, czas intensywnej pracy, czas spot-

kañ z wieloma ludŸmi, którzy s³u¿yli nam

pomoc¹, spotkañ z rówieœnikami, którzy

pragn¹ aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu

miasta, ale tak¿e czas bezpoœrednich

spotkañ z mechanizmami demokracji. 

W pewnym sensie uda³o nam siê zapisaæ

w lokalnej historii. 

- Dwa lata aktywnej dzia³alnoœci do-

wiod³y, ¿e m³odzie¿ m¹drze dokona³a

wyboru g³osuj¹c na tych w³aœnie ludzi –

powiedzia³a koordynator MRM

Ma³gorzata Potacza³a. - Mimo, ¿e by³ to

debiut œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e rada

sprawdzi³a siê doskonale w swojej roli.

Dla mnie samej to te¿ by³a lekcja

demokracji i nowe doœwiadczenie.

Przetarte szlaki i doœwiadczenia, pierwsi

radni udostêpniaj¹ teraz swoim nastêp-

com, którzy wkrótce zajm¹ ich miejsca -

wybory ju¿ 15 lutego.

eg

Historyczna  rada



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 3/6436

Chojnowskie grupy artystyczne wielokrotnie

dostarczaj¹ naszej gazecie tematów. Zespo³y

taneczne, teatralne, muzyczne czy wreszcie

wokalne przoduj¹ niemal na ka¿dych

przegl¹dach, konkursach i turniejach.

Nagrod¹ s¹ nie tylko laury, ale tak¿e

zaproszenia na goœcinne wystêpy, poza-

konkursowe pokazy i tym podobne. Nie

inaczej by³o podczas VI Przegl¹du Kolêd 

i Pastora³ek w Legnicy. Uczniowie Szko³y

Podstawowej nr 4 w Chojnowie co roku

prezentuj¹ siê na przegl¹dzie i wracaj¹ 

z niego z wysokimi lokatami. Tym razem

jednak zaskoczyli publicznoœæ, jury i sami te¿

byli nieco zdziwieni - Chojnów wygra³ we

wszystkich kategoriach.

Opiekun wykonawców Zenon Chmielewski

zapewnia, ¿e nie by³o to ³atwe:

- Przyje¿d¿amy tu co roku, od pierwszej edy-

cji. Obserwujemy jak roœnie poziom i liczba

uczestników, dlatego przygotowania do tego

(i ka¿dego innego) konkursu wymagaj¹ coraz

wiêcej pracy, uwagi i zaanga¿owania.

Ma³gosia Haniecka, która startowa³a w

grupie najm³odszych solistów pokona³a 25

innych kolêdników. W grupie starszej

Chojnów znalaz³ siê na dwóch pierwszych

pozycjach – najwy¿ej oceniono Agnieszkê

Mi³uch, drug¹ lokatê wyœpiewa³a sobie

Sylwia Œwiat³owska. 

Szkolny chór, który tu¿ przed konkursem

przyj¹³ nazwê Allegro, zdobywaj¹c pierwsze

miejsce potwierdzi³ wysoki poziom

wokalnego przygotowania naszych korcza-

kowców.

- Benedykt Ksi¹dzyna - prezes Zarz¹du

Towarzystwa „Pro Simfonica”, dyrygent

Legnickiej Orkiestry Symfonicznej i jed-

noczeœnie przewodnicz¹cy jury zaprosi³

nasz¹ szko³ê do ogólnopolskiego programu

„Œpiewaj¹ca Polska” – wyjaœnia Z. Chmie-

lewski. – To du¿e wyró¿nienie. Program

wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofi-

nansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekê

metodyczn¹ nad pedagogami kieruj¹cymi

chórami. „Œpiewaj¹ca Polska” obejmie 300

wybranych szkó³ z ca³ej Polski, wœród nich,

byæ mo¿e, znajdzie siê tak¿e chojnowska

„czwórka”.

Dodatkow¹ atrakcj¹ dla naszych wykonaw-

ców by³y wywiady dla lokalnej telewizji

Dami i emisja ich wystêpów. 

eg

Ta impreza przyci¹ga do Miejskiego Domu

Kultury t³umy. Organizatorzy maj¹ problem 

z usadowieniem goœci, ale nikt nie narzeka,

bo tego dnia na scenie najbli¿si ogl¹daj¹,

czêsto debiutanckie, wystêpy swoich naj-

m³odszych pociech.

Dzi-Wnu, to styczniowa impreza dedyko-

wana dziadkom i babciom. Ich wnuki przez

kilka tygodni przygotowuj¹ siê do tego œwiê-

ta. Potem, „na deskach” zazwyczaj wszystko

idzie wed³ug scenariusza, ale spontanicznoœæ

kilkulatków za nic ma dyscyplinê i wyuczone

regu³ki – stoj¹c przed statywem, w œwietle

reflektorów artystyczne dusze same rw¹ siê

do popisów. Salwy œmiechu, ³zy wzruszenia,

gromkie brawa i wspólne prze¿ywanie

scenicznych wystêpów towarzysz¹ wszys-

tkim przez kilkadziesi¹t niezapomnianych

minut. 

Widowisko rozpoczê³y dzieci z Ochronki

Sióstr S³u¿ebniczek. Barwne jase³ka przy-

pomnia³y wydarzenia sprzed ponad dwóch

tysiêcy lat i klimat niedawnych rodzinnych

œwi¹t. Ró¿norodny program artystyczny ze

œpiewem, tañcem i recytacj¹ przygotowa³o

Przedszkole nr 1. Okolicznoœciowe wierszy-

ki, piosenki o zaletach babci i dziadka oraz

energiczne podrygi zachwyci³y nie tylko

seniorów.

Na zakoñczenie, spektakl teatralny w wyko-

naniu uczniów Szko³y Podstawowej nr 4 pt.

„Calineczka”. Kolorowe kostiumy, ¿ywa 

akcja i „zawodowe” aktorstwo dope³ni³y

œwi¹tecznego prezentu.

- Moje wnuki mieszkaj¹ daleko, poza

Chojnowem – mówi pan Edward, dziadek

trójki wnucz¹t. – Ale z wielk¹ przyjemnoœci¹

przychodzê tu z ¿on¹. W ubieg³ym roku

namówi³a nas s¹siadka, w tym nikt nie musia³

namawiaæ.

- Wystêpy dzieci zawsze mnie wzruszaj¹ –

wyjaœnia pani Zofia, babcia Klaudii. – Kiedy

wœród nich widzê w³asn¹ pociechê, ³zy same

nap³ywaj¹ do oczu. 

Imprezie towarzyszy³a wystawa portretów

babæ i dziadków autorstwa dzieci z Ochronki

Sióstr S³u¿ebniczek. 21 wizerunków senio-

rów w oczach najm³odszych, odbieranych

przez najstarszych, wzbudzi³y wiele emocji. 

I chocia¿ zainteresowani z trudem odnajdy-

wali swoje podobizny, bez w¹tpienia, ekspo-

zycja ujawni³a kilka artystycznych talentów.

DDzzii-WWnnuu
ZZaabbaawwnniiee,,  kkoolloorroowwoo  ii  wwzzrruusszzaajj¹¹ccoo

S¹ najlepsi

Trzecia edycja Dzi-Wnu ju¿ za nami, ale

wdziêcznoœæ i mi³oœæ wnuków pozostanie

jeszcze na d³ugo…

eg
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APEL DO MIESZKAÑCÓW!
Wymieniasz meble lub sprzêt AGD, masz zbêdn¹ odzie¿, chcesz wspomóc

potrzebuj¹c¹ rodzinê? Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym czego ci zbywa.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ,,Barka’’ wspólnie z redakcj¹ ‘’G.Ch.’’

prosi o wsparcie dzia³añ na rzecz chojnowskich rodzin.

Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy do osób potrzebuj¹cych.

Dary s¹ przyjmowane w ka¿dy pi¹tek w godz. 18.00 – 19.00 w sto³ówce

przy ul. Drzyma³y 4 (dawna sto³ówka MPGKiM)

kontakt tel. (076) 818-66-84

Poszukujemy pó³ek, rega³ów, szafek typu komoda.

W sobotê, 20 stycznia mia³a miejsce nie-

zwyk³a uroczystoœæ.

Tego dnia burmistrz miasta Chojnowa Jan

Serkies, wrêczy³ Bronis³awie i Stefanowi

Gawronom okolicznoœciowe medale przyz-

nane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski

za 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. Dok³adnie

czcigodni jubilaci obchodzili 58. rocznicê

zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego i 60 rocznicê

œlubu koœcielnego czyli szmaragdowo – dia-

mentowe gody. 

W nie³atwych czasach chojnowskiemu ma³-

¿eñstwu przysz³o ¿yæ w m³odoœci. Okupacja

hitlerowska, a po zakoñczeniu II wojny œwia-

towej w ich rodzinnej miejscowoœci Beres-

mianach (obecnie Ukraina) fala represji

wobec ludnoœci polskiej, sprawi³y, ¿e m³o-

dzieñcze lata przerodzi³y siê w chroniczny

stan strachu o w³asne ¿ycie i bezpieczeñstwo.

Wiara jednak czyni cuda. St¹d te¿ ta wspania-

³a d³ugowiecznoœæ po¿ycia ma³¿eñskiego. 

Pañstwo Gawronowie doczekali siê 7 dzieci 

(4 córki i 3 synów), 19 wnuków, 7 prawnu-

ków oraz 1 praprawnuka. 

Niech wiêc ten artyku³ bêdzie swoist¹ lekcj¹

dla obecnego pokolenia. Z roku na rok liczba

rozwodów w naszym kraju roœnie, a przecie¿

w zwi¹zku ma³¿eñskim ¿yje siê na dobre i na

z³e.

p.m.

Wanda i Bogus³aw Macha³a w paŸdzierniku

obchodzili 60.lecie swojego ma³¿eñstwa.

Taki sta¿ zdarza siê rzadko. Nie dziwi wiêc

fakt, ¿e ma³¿onkowie i ich najbli¿si posta-

nowili tê donios³¹ uroczystoœæ œwiêtowaæ nie

tylko w gronie rodzinnym, ale tak¿e oficjal-

nie w chojnowskim Urzêdzie Stanu

Cywilnego, gdzie nigdy wczeœniej nie

obchodzono takie-go jubileuszu.

20 stycznia, po 60 latach, diamentowe ma³-

¿eñstwo ponownie zatem stanê³o przed kie-

rownikiem USC. Zamiast œlubnych obr¹czek,

które Pañstwo Macha³a w³o¿yli sobie na

palce ponad pó³ wieku temu, burmistrz mias-

ta w imieniu prezydenta RP odznaczy³ ich

me-dalami za d³ugoletnie, zgodne po¿ycie.

Ten symboliczny order jest skromnym, ale

bez w¹tpienia wa¿nym podziêkowaniem za

trud wychowania dzieci, wieloletni¹ pracê 

i oddanie – rodzinie, miastu, krajowi…

Poznali siê w Sulikowie – gminie po³o¿onej

niedaleko Chojnowa. Tam mia³y miejsce

pierwsze randkowe spotkania, tam po raz

pierwszy siê poca³owali, tam rozkwita³a ich

m³odzieñcza mi³oœæ, tam siê pobrali. Do

Chojnowa trafili kilka lat póŸniej i na d³ugie

lata zwi¹zali z nim swoje ¿ycie. Pani Wanda

zatrudni³a siê w papierni, pan Bogus³aw 

w firmie budowlanej.

- ¯yliœmy jak wiêkszoœæ rodzin – opowiada

pani Wanda. – Dom, praca, praca, dom. M¹¿

czêsto wyje¿d¿a³ s³u¿bowo w ró¿ne rejony

Dolnego Œl¹ska, ciê¿ko pracowa³ w bran¿y

budowlanej, ja po godzinach pracy zajmowa-

³am siê dzieæmi i domem.

Szeœædziesi¹t wspólnie spêdzonych lat minê³o

niepostrze¿enie. Dziœ ze wzruszeniem

wspominaj¹ lata m³odoœci, narodziny pier-

wszego, potem drugiego dziecka, przypomi-

naj¹ sobie ich pierwsze kroki, pierwsze

s³owa, szko³y. Równie emocjonuj¹ca by³a

chwila kiedy zostali „dziadkami”, potem

kolejny raz i kolejny…Doczekali siê 6 wnu-

cz¹t i 7 prawnucz¹t i dziœ to o nich myœl¹

najczêœciej.

- Rodzina rozjecha³a siê po ca³ej Polsce –

dodaje pan Bogus³aw, - ale wiemy, ¿e

wszyscy ¿yj¹ dobrze i dobrze im siê uk³ada.

To nas najbardziej cieszy.

¯ycie ich nauczy³o, ¿e w ma³¿eñstwie wa¿ne

jest zrozumienie, tolerancja i przyjaŸñ. Ka¿dy

problem rozwi¹zywany wspólnie, dzielenie

siê troskami i obowi¹zkami, to, zdaniem

Niezwyk³y

Diamentowa para

pañstwa Macha³a recepta na zgodne i trwa³e

po¿ycie. 

- Problemy, których w ¿yciu nie brakuje –

twierdz¹ oboje - scalaj¹ rodzinê, wzmacnia-

j¹ j¹ i hartuj¹. Warto te¿ pamiêtaæ o dro-

biazgach, które sprawi¹ przyjemnoœæ naszej

drugiej po³owie, a dodaj¹c do tego sza-

cunek, mamy gotow¹ receptê na mocny

zwi¹zek, który, jak tylko Bozia da zdrowie,

dotrwa, tak jak nasz, diamentowych godów.

Dziœ najwiêksz¹ trosk¹ jubilatów jest

zdrowie, które coraz czêœciej wymaga inter-

wencji lekarza i farmaceutyków. ¯yczymy

wiêc dostojnej parze jak najwiêcej zdrowia,

jak najmniej trosk i kolejnych okr¹g³ych

rocznic.

eg
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Firma "P.P. PARTNER"  Przemys³aw Pud³o

Witamy Pañstwa!

Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ 

œwiadczonych przez nas us³ug w zakresie:

* pranie dywanów

* pranie wyk³adzin

* czyszczenie tapicerki samochodowej i meblowej

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

* sprz¹tanie pobudowlane

* sprz¹tanie biur, obiektów handlowych i innych

Kontakt: 59-225 Chojnów, ul. Legnicka 34/1

Siedziba firmy: Goliszów 65

tel. (076) 818-66-79; kom.0886-471-614 lub 0788-009-291

Festiwal Piosenki i Tañca pn. „Œpiewam 

i tañczê” zorganizowany przez Gimnazjum 

nr 2, to impreza z³o¿ona z dotychczasowych

dwóch konkursów – formacji tanecznych 

i wystêpów wokalnych.

Pierwszy fina³ nowego turnieju odby³ siê 

w Miejskim Domu Kultury 27 stycznia.

„Emdek” tego dnia „pêka³ w szwach”.

Uczniowie tej szko³y nie tylko licznie wziêli

udzia³ w szkolnej rywalizacji, ale t³umnie

przybyli oklaskiwaæ swoich kolegów.

A by³o czym siê zachwycaæ. M³odzie¿, która

samodzielnie przygotowa³a ka¿dy uk³ad

choreograficzny i prezentacje wokalne

wykaza³a siê niezwyk³¹ pomys³owoœci¹ 

i wbrew pozorom, dojrza³oœci¹. Ka¿dy wys-

têp by³ przemyœlany, starannie przygotowany

i na wysokim poziomie. Grupy tañcz¹ce

pokaza³y ró¿ne formy tañca, wokaliœci ubar-

wiali swoje wystêpy t³em choreograficznym.

Klasy przygotowa³y siê technicznie, zadba³y

tak¿e o swój wizerunek. Niebanalne stroje,

czêsto szyte przez wspieraj¹ce imprezê bab-

cie, mamy i ciocie dope³ni³y wspania³ego

obrazu muzycznego widowiska.

Festiwal mia³ swój przewodni temat – klimat

popularnego onegdaj krymina³u „Ró¿owa

Pantera”. Z tym filmem chojnowsk¹ imprezê

³¹czy³ motyw muzyczny i z pewnoœci¹ naras-

taj¹ce napiêcie. Niecierpliwoœæ wykonawców

i publicznoœci oczekuj¹cych na werdykt

próbowano z³agodziæ wystêpami poza-

konkursowymi, ale wejœcie na scenê jury,

by³o t¹ chwil¹, na któr¹ czekano najbardziej.

I ten moment by³ pocz¹tkiem koñca. Po

og³oszeniu wyników impreza przesz³a

bowiem do historii i na kolejn¹ trzeba nam

czekaæ okr¹g³y rok.

Gratulujemy wykonawcom i koordynatorom

imprezy: paniom Ma³gorzacie Potaczale,

Gra¿ynie Kizymie i Danucie Górskiej – festi-

wal by³ na medal!

eg

Wyniki konkursu wokalnego
1 miejsce klasa IIa
2 miejsce klasa IIIb
3 miejsce klasa IIIc

Wyniki konkursu tanecznego
1 miejsce klasa IIIf
2 miejsce klasa IIIb
3 miejsce klasa IIb

Nagroda Publicznoœæ klasa IIb

Z Ró¿ow¹ Panter¹ w tle



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 3/643 9

Karnawa³ to okres zimowych zabaw 

i balów. Tradycj¹ Przedszkola Nr 1 jest

organizowanie w karnawale zabawy

tanecznej dla dzieci. W tym roku Wielki

Bal Karnawa³owy odby³ siê 24 stycz-

nia, bal ten okaza³ siê przys³owiowym

‘’strza³em w dziesi¹tkê’’. Dzieci prze-

brane w ró¿nokolorowe stroje od sa-

mego rana wprost szala³y w rytm nie

tylko dzieciêcych przebojów. Klowni

RICO I RUPHERT pe³ni¹cy rolê wo-

dzirejów organizowali konkursy,

zabawy i korowody, w których ochoczo

bra³y udzia³ wszystkie przedszkolaki.

Ponadto prowadz¹cy bal zadbali o efek-

ty specjalne w postaci wystrza³ów

kolorowymi serpentynami, bañkami

mydlanymi i spadaj¹cego z sufitu sre-

brnego deszczu. Pl¹sy i tañce trwa³y

ca³y dzieñ, uczestnicy radoœnie skakali

w rytm muzyki, a w miêdzyczasie

robiono pami¹tkowe zdjêcia. Ma³e ‘’co

nieco’’ przygotowane dla wszystkich

bawi¹cych siê to ciasta, ciasteczka,

cukierki, owoce oraz s³odki soczek. 

Po tak cudownym balu zosta³y

dzieciom wspomnienia i niezapomniane

wra-¿enia, jak równie¿ pami¹tki w

postaci œmiesznych gad¿etów otrzy-

manych od klownów.

Wichura jaka przesz³a nad Polsk¹ w nocy z 18 na 19 stycz-

nia wyrz¹dzi³a wiele szkód materialnych w kraju,

zabra³a ¿ycie trzem osobom, wiele rani³a.

W Chojnowie na szczêœcie ofiar nie by³o, mieliœmy

natomiast po³amane drzewa, drobne zniszczenia 

i ba³agan na mieœcie.

Chojnowska stra¿ wyje¿d¿a³a tej nocy 32 razy, g³ównie

do interwencji dotycz¹cych w³aœnie drzew. By³y tak¿e

zg³oszenia zerwanych linii energetycznych i jeden przy-

padek zerwania dachu w Bia³ej.

Ponadto odnotowano zniszczenie

wiaty przy sklepie „Smyk”, tablicy

informacyjnej przy ul. Kraszew-

skiego, wiatr pozrywa³ kilka nie-

wielkich reklam, wybi³ szybê w bu-

dynku urzêdu gminy, poczyni³ te¿

szkody na chojnowskiej nekro-

polii.

Kilka dni póŸniej dotar³a do nas zima w pe³nej krasie.

Nadrabiaj¹c wielotygodniowe zaleg³oœci zasypa³a

Chojnów utrudniaj¹c ruch pieszy i samochodowy.

Chojnowska policja odnotowa³a w tym kilka kolizji, 

a zdarzenia na drogach prowadz¹cych do Chojnowa

powodowa³y korki, w których zmotoryzowani stali

nawet kilka godzin.

Mimo, ¿e przysz³a póŸno, nie rozpieszcza nas Pani

Zima. Sypie œniegiem, chlapie deszczem, porywa wiatra-

mi i co tu du¿o mówiæ, przygnêbia… Nadziejê przynosi

mijaj¹cy czas – z ka¿d¹ godzin¹ przybli¿aj¹cy nas do

wiosny i upragnionego lata. Co jednak tegoroczne pory

roku nam przynios¹ coraz trudniej przewidzieæ.

eg

Zimowa  aura CO S£YCHAÆ 
W PRZEDSZKOLU
MIEJSKIM NR 1
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Nigdzie na œwiecie kolêdy i pastora³ki nie

maj¹ tak szczególnego znaczenia, jak w zwy-

czaju polskich obchodów Bo¿ego Naro-

dzenia. 

18 stycznia w Lubomierzu ju¿ po raz 8 odby³

siê Festiwal Kolêd i Pastora³ek zorgani-

zowany przez Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-

c¹cych i Zawodowych w Lubomierzu.

Konkurs odbywa³ siê w murach by³ego

zespo³u klasztornego. Tegoroczny przegl¹d

mia³ wyj¹tkowy charakter. Po raz pierwszy

wziê³y w nim udzia³ zespo³y z³o¿one z osób

niepe³nosprawnych zrzeszonych w sto-

warzyszeniach, m.in. z Polkowic, Leœnej,

Mirska i Chojnowa. Nasze miasto reprezen-

towa³y dzieci z klasy specjalnej Szko³y

Podstawowej nr 4 i uczestnicy Warsztatu

Terapii Zajêciowej. 

Wykonawcy prezentowali siê tu w dwóch

kategoriach - soliœci i chóry.

W organizacjê imprezy zaanga¿owali siê

tak¿e miejscowi harcerze, g³ównie harcerki,

które z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ opiekowa³y siê

uczestnikami.

Wszyscy m³odzi artyœci wykazali siê ogrom-

nym zaanga¿owaniem i starannym przygo-

towaniem. Publicznoœæ i jury zaskoczeni byli

poziomem i wyrazem artystycznym wys-

têpów. Zarówno soliœci jak i grupy wokalne

zadziwili nie tylko wspania³ymi g³osami,

interpretacj¹ i muzycznym przygotowaniem,

ale tak¿e strojami, które w wielu przypadkach

oddawa³y treœæ wykonywanych utworów. 

Nagrod¹ dla uczestników konkursu by³y nie

tylko owacje, dyplomy i nagrody, ale tak¿e

wspania³a wycieczka po zabytkach Lubo-

mierza. Zespó³ klasztorny, który kryje wiele

tajemnic i miejsc, nie zawsze udostêpnianych

turystom, by³ g³ówn¹ atrakcj¹.

Ogromne wra¿enie na zwiedzaj¹cych zrobi³a

historia z dziur¹ w sklepieniu koœcio³a pw.

Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Saternusa,

która zosta³a zachowana z czasów II wojny

œwiatowej. Zrzucona tu przez nieprzyjaciela

bomba, wpad³a w samo serce koœcio³a nie

czyni¹c ¿adnych powa¿nych szkód. Równie

ciekawe by³y oszklone trumny z relikwiami

œwiêtych Benigmusa i Wiktora, a tak¿e ukryta

za o³tarzem kaplica z bogatym wystrojem

rokokowym.

Po tej duchowej uczcie, uczestnikom zaser-

wowano wspania³¹ wojskow¹ grochówkê, 

a grupa chojnowska zwiedzi³a jeszcze lubo-

mierskie muzeum Kargula i Pawlaka. Wœród

nietypowych filmowych eksponatów, m³o-

dzie¿ odnalaz³a wiele takich, które zapamiê-

ta³a z telewizyjnej emisji serialu, ale naj-

ciekawsze by³y opowieœci kustosza, który

17 stycznia Miejskie Przedszkole Nr 3 odwiedzi³y

wró¿ki, piraci, czarodzieje, znane postaci z bajek –

oczywiœcie wszyscy ci goœcie to nasze dzieci, które

dziêki swoim ukochanym rodzicom mog³y na jeden

dzieñ przeobraziæ siê w ulubion¹ baœniow¹ postaæ.

Ale oprócz dzieci w naszym przedszkolu zjawili siê

najprawdziwsi piraci, którzy ,,porwali” dzieci do

zabawy. By³y: korowody, wê¿e, poci¹gi oraz konkurs

tañca, który odby³ siê pod bacznym okiem dzieci, 

w wykonaniu pañ. By³ te¿ s³odki poczêstunek i pa-

mi¹tkowe zdjêcia.

Dzieñ Babci i Dziadka to ju¿ tradycja w naszym

przedszkolu. Dzieci od d³u¿szego czasu przygo-

towywa³y siê do tej uroczystoœci. Pilnie uczy³y siê

wierszy, piosenek oraz z pomoc¹ pañ wykonywa³y

drobne upominki. Nadszed³ wreszcie ten d³ugo

wyczekiwany dzieñ – w przedszkolu zjawili siê goœ-

cie – ukochani Dziadkowie. Dzieci stanê³y na

wysokoœci zadania, o czym mo¿na s¹dziæ po grom-

kich oklaskach jakie otrzyma³y od swoich Dziadków.

Na koniec ca³usom, wspólnym pozowaniom do zdjêæ

nie by³o koñca.

,,Babciu, Dziadku coœ Wam dam

Jedno serce, które mam

A w tym sercu ró¿y kwiat

Babciu, Dziadku ¿yj 100 lat!”

Po kilku miesiêcznej przerwie kawiarnia “Jubilatka” wznowi³a wieczorki muzyczne.

Na pierwszy ogieñ posz³a boles³awiecka formacja “59-70QUARTET”. Specjalizuje

siê ona w tzw. gatunku fussion-jazz. To fuzja ró¿nych gatunków rockowych utrzy-

manych w ramach jazzu. Styl to dla dosyæ specyficznego s³uchacza. Pozwala on jed-

nak przemyciæ dosyæ uniwersalne treœci muzyczne. A samym muzykom na dowolne

interpretacje oraz aran¿acje poszczególnych standartów œwiatowego rocka.

Przypomnijmy mo¿e, ¿e za³o¿ycielem tego zespo³u s¹ dwaj chojnowianie: gitarzysta 

i wokalista Dariusz Sobañski oraz basista - Ireneusz Matys. Poniewa¿ dawno nie by³o

w “Jubilatce” takiej imprezy w sobotni wieczór 20 stycznia, œci¹gnê³y t³umy cho-

jnowian. D³ugo te¿, nie trzeba by³o

czekaæ, ¿eby parkiet zape³ni³ siê od

wiruj¹cych par. Jeszcze raz okaza³o siê,

¿e klubowe imprezy mo¿na dobrze

sprzedaæ. Umiarkowana cena biletów- 

5 z³ oraz szeroko pojêta konsumpcja,

napewno œci¹gnie ludzi. Gdy min¹

zimowe ferie nale¿y pójœæ wiêc za

ciosem i zaprosiæ kolejn¹ kapelê.

Najlepiej bluesrockow¹. Bo jak pokazuje

przyk³ad The Twisters, przy takich ryt-

mach to by³ dopiero luz - blues.

Piotr Misikiewicz

Foto Bogdan Misikiewicz

P.S.

A teraz dobra wiadomoœæ dla fanów

grupy The Twisters. Zespó³ doszed³ do

siebie po roszadach personalnych. Sk³ad

siê ju¿ ustabilizowa³ i intensywnie

æwiczy. Nie wykluczone, ¿e wtym roku

zawita do „Jubilatki”.

mówi³ o sekretach krêcenia filmu. Niesamo-

wita by³a np. historia sceny przy p³ocie,

kiedy to Pawlak z Kargulem obcinaj¹ rêkawy

koszul i t³uk¹ garnki. Okazuje siê, ¿e do tej

kilkuminutowej sceny zu¿yto 80 koszul i

ca³y wóz garnków.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy

licz¹, ¿e za rok spotkaj¹ siê w podobnym

gro-nie i podobnej atmosferze.

chojnowska grupa kolêdników

Kolêdowanie  w  Lubomierzu

Zabawa karnawa³owa w
Przedszkolu Nr3

Dzieñ Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr3

“Muzyczny wieczorek w Jubilatce”
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4 stycznia reprezentacje Gim-

nazjum nr 1 w pi³ce siatkowej

wziê³y udzia³ w Mistrzostwach

Powiatu Ziemskiego, który

odby³ siê w Mi³kowicach. Ry-

walami naszych zawodniczek 

i zawodników by³y reprezen-

tacje Gimnazjum nr 2 w Choj-

nowie oraz miejscowe gim-

nazjum. Pierwsze rozpoczê³y rywalizacjê dziewczyny, które w pier-

wszym meczu uleg³y gospodyniom 0:2, natomiast w drugim spotkaniu

tzw „ derby Chojnowa” pokona³y Gimnazjum nr 2 2:1, ostatecznie zaj-

muj¹c drugie miejsce. Awans do nastêpnej rundy uzyska³y niepokonane

dziewczyny z Mi³kowic.

Mêska reprezentacja rozpoczê³a rywalizacjê od spotkania z „dwójk¹”.

Nasi ch³opcy, bêd¹cy od pocz¹tku faworytami zawodów, bez problemu

rozprawili siê z lokalnym rywalem 2:0. Kolejnym krokiem do koñ-

cowego zwyciêstwa by³ mecz z gospodarzami. Podobnie jak w pierw-

szym meczu ch³opcy pokazali siatkówkê na wysokim poziomie i w ³ad-

nym stylu pokonali reprezentacjê gimnazjum z Mi³kowic. 

Zajmuj¹c pierwsze miejsce mêska reprezentacja awansowa³a do kolejnej

fazy rozgrywek , które odby³y siê 12 stycznia w Gimnazjum nr 1 w Choj-

nowie. W mistrzostwach podstrefy legnickiej goœciliœmy reprezentacje

Gimnazjum w Wilkowie oraz Gimnazjum nr 1 z Legnicy. Bezape-

lacyjnie najlepsz¹ dru¿ynê zaprezentowa³ Wilków, który pokona³

pozosta³e ekipy. Niestety „ jedynka” z Chojnowa w decyduj¹cym meczu

przegra³a ze swoj¹ imienniczk¹ z Legnicy 1:2 i zaprzepaœci³a awans do

dalszej fazy rozgrywek.

KAT Andrzej Tracz

20 stycznia odby³ siê Noworoczny Turniej

Tenisa Sto³owego o Puchar Dyrektora Gim-

nazjum nr 1 mgr Andrzeja B³aszczaka.

Zawody odby³y siê w dwóch kategoriach:

szko³y podstawowe oraz gimnazja. Na salê

gimnastyczn¹ przy ulicy Reymonta 1 przy-

byli tenisiœci z czterech szkó³: SP nr 3, SP 

nr 4, SP Okmiany i Gimnazjum nr 1.

W grupie gimnazjalistów puchar zdoby³

Wojciech Wozowczyk, doznaj¹c jednej po-

ra¿ki. Bezkonkurencyjny w kategorii szkó³

podstawowych by³ Jaros³aw Sochacki z SP

nr 3, który zakoñczy³ turniej z kompletem

zwyciêstw.

Ostateczna klasyfikacja

Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe

ufundowane przez burmistrza Jana Serkiesa 

Andrzej Rusiecki nauczyciel Gimnazjum nr 1

Klub Sportowy ,,Chojnowianka’’ – trampkarze bior¹ udzia³ w roz-

grywkach halowych pi³ki no¿nej. Uczestnikami jest 8 dru¿yn

okrêgu legnickiego. Kolejno ka¿da z tych dru¿yn organizuje 

u siebie turniej. Dotychczas odby³y siê 4 turnieje. Pozosta³e

odbêd¹ siê po feriach. W trakcie przerwy dru¿yna naszych trampkarzy wyjedzie

na obóz pi³karski do Borowic k/Karpacza, sponsorowany przez rodziców.

Zarz¹d i trener dziêkuje rodzicom za wspó³pracê i wsparcie finansowe. 

• Jeœli ktoœ podaje siê za pracownika

administracji, organizacji charytaty-

wnej, Unii Europejskiej itp., zanim

go wpuœcisz, zadzwoñ do organiza-

cji, na któr¹ siê powo³uje i spytaj,

czy taki cz³owiek mia³ Ciê odwiedz-

iæ. Zawsze ¿¹daj dokumentu

potwierdzaj¹cego to¿samoœæ, ogl¹-

daj go bardzo dok³adnie.

• Pamiêtaj, ¿e tego typu (prawdziwe)

wizyty s¹ poprzedzone odpowiednim

komunikatem, np. og³oszeniem na

klatce schodowej, poinformowaniem

przez spó³dzielniê lub wspólnotê

mieszkaniow¹. Przy czym b¹dŸ

ostro¿ny przy zawiadomieniach tele-

fonicznych. Przecie¿ dzwoniæ mo¿e

oszust…

• Nie wierz w nag³e, troskliwe wizyty

bli¿ej nieokreœlonych przyjació³

sprzed lat, znajomych, b¹dŸ kolegów

cz³onków rodziny. Najczêœciej s¹ to

oszuœci, którzy chc¹ wejœæ do twego

domu i – zwyczajnie - Ciê okraœæ.

• Pamiêtaj, ¿e oszuœci czêsto prosz¹

o mo¿liwoœæ pozostawienia informa-

cji dla s¹siadki. Gdy pójdziesz po

kartkê i d³ugopis, oni mog¹ wejœæ do

twojego mieszkania. 

• Bardzo czêsto oszuœci – dzia³aj¹c

we dwóch – prosz¹ o sprawdzenie

np. przewodów wentylacyjnych, lub

kuchenki. Jeden bêdzie ci towarzy-

szy³ odwracaj¹c uwagê od drugiego,

który w tym czasie bêdzie okrada³

mieszkanie. 

• B¹dŸ ostro¿ny kupuj¹c od obnoœ-

nych sprzedawców. Zdarza siê, ¿e

podczas prezentacji dywanu, odku-

rzacza lub innych przedmiotów, gin¹

twoje pieni¹dze i bi¿uteria.

• B¹dŸ szczególnie ostro¿ny jeœli

osoba odwiedzaj¹ca ¿¹da pieniêdzy

np. pierwszej raty, b¹dŸ zaliczki.

Pamiêtaj, ¿e zawsze mo¿esz zap³aciæ

póŸniej np. przelewem lub na pocz-

cie.

• Jeœli ju¿ wpuœcisz oszustów do

œrodka, dok³adnie zapamiêtaj ich

twarze i jak najwiêcej szczegó³ów 

z ich ubioru. Nie reaguj panicznie.

Jeœli bêd¹ wiedzieæ, ¿e ich zdemas-

kowa³eœ, mog¹  zrobiæ Ci krzywdê.

Najlepiej idŸ pod pozorem po¿y-

czenia pieniêdzy do s¹siada i tam

dyskretnie poproœ go o zawiadomie-

nie policji. Jeœli nie masz takiej

mo¿liwoœci po wyjœciu oszustów

dzwoñ na policjê. Pamiêtaj, ¿e lepiej

straciæ pieni¹dze ni¿ ¿ycie.

• Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœ-

ci poproœ o pomoc s¹siada.

Towarzystwo osób trzecich zwykle

p³oszy z³odzieja.

Policja radzi

B¹dŸ ostro¿ny gdy ktoœ puka do drzwi
Ch³opcy na medal

Oszuœci wykorzystuj¹ ró¿ne sposoby, by wzbogaciæ

siê kosztem nieostro¿nych osób. Podaj¹ siê za

cz³onków rodziny, pracowników administracji,

instytucji pañstwowych, organizacji charytaty-

wnych... Cel jeden – okraœæ. Najczêœciej wi¹¿e siê

to z wejœciem do mieszkania. Wiedz¹c to, ³atwiej jest siê zabezpieczyæ.

Policja radzi co zrobiæ, by nie paœæ ofiar¹ oszustów.

TTrraammppkkaarrzzee  nnaa  oobboozziiee

RReepprreezzeennttaaccjjaa  mmêêsskkaa::
Arek Stanek – kapitan, Dawid
Szpanek, Kamil Siejka, Mariusz
K¹dzio³ka, Wojtek Wozowczyk,
Marcin Czarnecki, Arek Szpa-nek,
Dawid Trocki, Ksawery Dominiak,
opiekun: Andrzej Tracz.

RReepprreezzeennttaaccjjaa  ¿¿eeññsskkaa::
Ewa Panasiuk, Renia Zwierz,
Justyna Fundanicz, Klaudia
Liczbiñska, Rozalia Œlizga, Na-talia
Bujakiewicz, Simona Pie-trzak,
opiekun W³odzimierz Zatorski.

Noworoczny Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar 

Dyrektora Gimnazjum nr 1

Zwyciêzca w kategorii Gimnazja

Wojciech Wozowczyk

GIMNAZJA

1.Wozowczyk Wojciech

2.Dryga³o Dawid

3.Sadkowski Bogdan

4.Sroka Sebastian

5.Sochacki Krzysztof

SZKO£Y PODSTAWOWE

1. Sochacki Jaros³aw SP 3

2. Malec Szymon SP Okmiany

3. Kryñski Igor SP 4

4. Konopnicki Patryk SP 4

5. Janiga Piotr SP 4

6. Homêtowski £ukasz SP 4
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46; 

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

“POD SKRZYD£AMI ANIO£ÓW”
Zapraszamy na wystawê 
prac plastycznych cz³onków 
OGRODU TWÓRCZOŒCI 
dzia³aj¹cego przy SP nr 4 wykonanych 
pod kierunkiem Gra¿yny Koœnik 
(Plac Zamkowy 2).

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Annie M.G. Schmidt - “MINU”

Tytu³owa Minu jest doœæ niezwyk³a. Czy jest

kotk¹ czy jednak dziewczynk¹? Ciep³a i zabaw-

na ksi¹¿eczka rekomendowana dla dzieci od lat 8.

Autorka ksi¹¿ki, holenderska pisarka w 1988 r.

otrzyma³a z r¹k Astrid Lindgren najwa¿niejsz¹

nagrodê literatury dzieciêcej – Nagrodê Hansa

Christiana Andersena. 

Na œwiecie najbardziej znan¹ jej ksi¹¿k¹ jest

w³aœnie “Minu”, która zosta³a przet³umaczona

m.in. na jêzyk francuski, niemiecki, angielski,

hiszpañski, japoñski.

Jacqueline Wilson - “MALOWANA MAMA”

Poruszaj¹ca, zapadaj¹ca g³êboko w pamiêæ

opowieœæ dla kilkunastolatków. To historia

dzieci, które musz¹ dorosn¹æ zbyt wczeœnie,

rzecz o mi³oœci i trosce. Napisa³a j¹ angielska

pisarka, wielokrotnie nagradzana autorka

Dziewczynki z walizkami, Podwójnej roli, Z³ych

dziewczyn i wielu innych ksi¹¿ek.

Dzia³ dla Doros³ych:

Denise Chapman Weston, Mark S.Weston -

“CO  DZIEÑ  M•DRZEJSZE: 365 gier 

i zabaw kszta³tuj¹cych charakter, wra¿liwoœæ

i inteligencjê emocjonaln¹ dziecka”

Autorzy podsuwaj¹ mnóstwo pomys³ów na

proste zabawy i gry edukacyjne, które pomog¹

rodzicom w przekazaniu dzieciom podsta-

wowych wartoœci moralnych oraz w nauce

wspó³¿ycia w grupie rówieœników. Podpo-

wiadaj¹, jak rozwijaæ wa¿ne cechy charakteru

dziecka: wra¿liwoœæ i pew-noœæ siebie, otwar-

toœæ na innych i od-

wagê, œwiadomoœæ

moraln¹ i twórcze

myœlenie. Doradzaj¹,

jak sprawiæ, aby te-

raz i w przysz³oœci

³atwiej mu by³o

dokonaæ w³aœciwych

wyborów.

Jamie Doran, Piers

Bizony -

“ G W I E Z D N Y

BOHATER: praw-

da i legenda o

Juriju Gagarinie”

W tej biografii po raz pierwszy opowiedziana

zosta³a prawda o drodze, jak¹ przeby³ – od

wiejskiego ch³opca po bo¿yszcze wiwatuj¹cych

t³umów – o póŸniejszym upadku, gdy z trudem

wytrzymywa³ napór nag³ej s³awy, o jego

rozczarowaniu sw¹ ojczyzn¹, a tak¿e o kulisach

jego tajemniczej œmierci w wieku zaledwie 34

lat. Dziêki lekturze tej ksi¹¿ki czytelnik bêdzie

móg³ poznaæ tak¿e fascynuj¹ce szczegó³y œciœle

tajnego radzieckiego programu kosmicznego –

jego zdobycze, triumfy i pora¿ki. 

17 stycznia w Mejskiej Bibliotece Publicznej

odby³o siê z inicjatywy legnickiego ko³a

Polskiego Towarzystwa Biblioterapeu-

tycznego spotkanie poœwiêcone osobom

niepe³nosprawnym. Oprócz cz³onków ko³a

uczestniczyli w nim bibliotekarze z bibliotek

szkolnych i publicznych oraz inni zaproszeni

goœcie. W ramach spotkania dr Ma³gorzata B.

Siemie¿, wspó³organizatorka powsta³ego 

w 2001 r. Dolnoœl¹skiego Oœrodka Osób

Twórczych we Wroc³awiu wyg³osi³a

prelekcjê pt.”Twórczoœæ osób niepe³no-

sprawnych jako ich droga samorealizacji”.

Jedn¹ z istotnych potrzeb cz³owieka jest jego

samorealizacja wyra¿ana poprzez twórczoœæ.

Zdaniem prelegentki, twórczoœæ spe³nia

ogromn¹ rolê, zw³aszcza wœród osób nie-

pe³nosprawnych, gdy¿ realizacja jej, jak 

i efekt koñcowy, przynosi satysfakcjê, daj¹c

poczucie bycia kimœ, bycia potrzebnym.

Pozwala ona nie tylko na zagospodarowanie

czasu, ale czêsto staje siê punktem wyjœcia do

budowania dialogu ze œwiatem, do komu-

nikowania wewnêtrznych doznañ i pragnieñ.

Wype³nia np. te obszary aktywnoœci, których

z przyczyn zdrowotnych osoba niepe³no-

sprawna nie mo¿e realizowaæ. Staje siê

szlakiem, drog¹, na której mo¿e siê ona 

w pe³ni odnaleŸæ, bywa nawet form¹ samore-

alizacji dla konkretnej jednostki. Tezê swo-

jego wyk³adu Ma³gorzata Siemie¿ udowad-

nia³a przedstawiaj¹c trzy sylwetki niepe³no-

sprawnych twórców wroc³awskich: znanego

grafika Waleriana Konachowicza - przy-

kutego od  kilkudziesiêciu lat do wózka

inwalidzkiego, malarza Jacka Orzechow-

skiego - upoœledzonego fizycznie i umys³owo

w lekkim stopniu, oraz nie¿yj¹cego ju¿ poety

Tadeusza Geniusza - patrona Dolnoœl¹skiego

Oœrodka Osób Twórczych, który chorowa³ na

atetozê, czyli niezbornoœæ ruchów.

Po prelekcji nast¹pi³a dyskusja dotycz¹ca

sytuacji osób niepe³nosprawnych w naszej

lokalnej spo³ecznoœci. Opieraj¹c siê na

swoim zawodowym doœwiadczeniu m.in.

g³os zabra³a Agnieszka Barszczyk, nauczy-

cielka klasy specjalnej z Gimnazjum nr 2.

Zwróci³a uwagê na odpowiedni sposób po-

dejœcia do uczniów niepe³nosprawnych.

Na zakoñczenie spotkania, cz³onkowie

Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycz-

nego, któremu przewodniczy Regina Wiêc-

³aw, zaproponowali utworzenie gabinetu bib-

lioterapeutycznego w siedzibie Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Anna Kopyra, Agnieszka Tworzyd³o

““SSaamm  ssoobbiiee  wwyykkuujjêê  bbooggaattyy  kksszzttaa³³tt  dduucchhaa......””
Tadeusz Geniusz



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 3/643 13

Sprzedam po³owê
dochodowej piekarni 
w Jerzmanowicach 30,

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

Wiadomoœæ: 
tel. 0506-122-081

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom jednorodzinny przy ul. Spa-
cerowej 5. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-38.

Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze 68 m2 na
mniejsze, najlepiej komunalne o podobnym

standardzie na parterze lub Ip. 

Wiadomoœæ: tel. 0605-358-099.

Zamieniê w³asnoœciowe, 2.pokojowe
mieszkanie w nowym budownictwie, o pow.

50 m2, przy ul. Paderewskiego na wiêksze 

w starym budownictwie lub domek jednoro-

dzinny w Chojnowie. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 819-13-51 lub 0602-645-953.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe 48 m2,
2 pokoje, IIIp., po kapitalnym remoncie, na

wiêksze lub kupiê mieszkanie 2 lub 3.poko-

jowe. Wiadomoœæ: tel. 0660-561-644.

US£UGI
Uczennica trzeciej klasy liceum ogólno-

kszta³c¹cego udziela korepetycji w zakresie

szko³y podstawowej i gimnazjum – tanio!

Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

OG£OSZENIA DROBNE

PPHU CALLAPPHU CALLA
Zak³ad Pogrzebowy R. SzymañskiZak³ad Pogrzebowy R. Szymañski

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

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

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

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

us³ugi, wyp³acamy resztê od nale¿nego zasi³ku pogrzebowego.

Telefon ca³odobowy:

(076) 819-63-53 – biuro

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

Zak³ad us³ug pogrzebowych
Józef Chudziak 

w Chojnowie, ul. Legnicka 22 

œwiadczy kompleksowe 

wykonywanie pochówków

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

kom. 0601-146-831.

Makija¿e na karnawa³, studniówkê, na co dzieñ i od œwiêta –

absolwentka studium wiza¿u i stylizacji – atrakcyjne ceny.

Wiadomoœæ: tel. 0508-069-356.

Studentka pomo¿e w nauce przedmiotów humanistycznych,

szczególnie j. angielskiego na poziomie szko³y podstawowej 

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

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. 

Wiadomoœæ: tel. 0964-876-456 po godz. 17.00.

Sprzedam telewizor Philips 21 cali z dŸwiêkiem przestrzen-

nym, p³aski kineskop, zadbany z 2004r, cena 400 z³.

Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.

Sprzedam ogródek dzia³kowy ko³o wodospadu o pow. 4 ary

– 3/4 trawnik, piaskownica, huœtawka. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-14-47.
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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 70

Policja – 997; 076 818 86 80

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70

Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00

Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83

Informacja PKP – 076 866 95 42

Informacja PKS – 076 818 84 76

Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 143 831

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 818 83 70

Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14



Nagrody do wygrania w sklepach:Nagrody do wygrania w sklepach:

Sklep, Rynek 34;
Sklep, Rynek 40;
Cukiernia, ul. Kolejowa 26;
Piekarnia, ul. Legnicka 54;
Sklep “Tata i ja”, ul. Wojska Polskiego;
Sklep “Tata i ja”, ul. Legnicka 9;

XXII II     KKOONNKKUURRSS

WWAALLEENNTTYYNNKKOOWWYY
GGGG³³³³óóóówwwwnnnnaaaa
nnnnaaaaggggrrrrooooddddaaaa

--     rrrroooowwwweeeerrrr
ggggóóóórrrrsssskkkkiiii

zapraszaj¹  do  wziêcia  udzia³uzapraszaj¹  do  wziêcia  udzia³u
w  corocznym  konkursiew  corocznym  konkursie

z  okazji  Dnia  Zakochanychz  okazji  Dnia  Zakochanych

LLLLoooossssyyyy    bbbbêêêêdddd¹¹¹¹    

wwww    ssssppppeeeeccccjjjjaaaallllnnnnyyyycccchhhh

wwwwaaaalllleeeennnnttttyyyynnnnkkkkoooowwwwyyyycccchhhh

cccciiiiaaaasssstttteeeecccczzzzkkkkaaaacccchhhh....

KKKKaaaa¿¿¿¿ddddyyyy    lllloooossss    

ttttoooo    aaaattttrrrraaaakkkkccccyyyyjjjjnnnnaaaa

nnnniiiieeeessssppppooooddddzzzziiiiaaaannnnkkkkaaaa!!!!

ZZaakk³³aadd    CCuukkiieerrnniicczzoo--PPiieekkaarrnniicczzyy
SSttaanniiss³³aaww    KKrryysszzcczzuukk

oorraazz    GGaazzeettaa    CChhoojjnnoowwsskkaa

Z  Ró¿ow¹  Panter¹  w  tle DDzzii --WWnnuu
zzaabbaawwnniiee,,     kkoolloorroowwoo

ii     wwzzrruusszzaajj¹¹ccoo


