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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG
* Rozstrzygniêto przetarg na wymianê na-

wierzchni ulicy ¯eromskiego wraz z chod-

nikami. Wy³oniono wykonawcê, który wkrót-

ce rozpocznie prace remontowe.

* Og³oszono przetarg na remont pokrycia

dachów segmentów A i B Szko³y Podsta-

wowej nr 4.

* Rozpoczêto wymianê starych opraw

oœwietlenia ulicznego na nowe energo-

oszczêdne lampy sodowe. Jest to konty-

nuacja rozpoczêtych w poprzednich latach

prac zwi¹zanych z oszczêdn¹ gospodark¹

energetyczn¹.

* Prowadzone s¹ prace pielêgnacyjno-kon-

serwacyjne p³yty boiska na stadionie spor-

towym przy ul. Ma³achowskiego. 

* 3 kwietnia rozpoczê³o siê zatrudnienie

kolejnych grup pracowników interwen-

cyjnych. Zorganizowano prace dla 10 bru-

karzy do wykonywania robót na chodni-

kach, 10 meliorantów do konserwacji cie-

ków wodnych i rzeki Skory i 3 sprz¹taczek

w obiektach podleg³ych Urzêdowi Miej-

skiemu.

Weryfikacji osób do zatrudnienia dokonano

wspólnie z Powiatowym Urzêdem Pracy 

i Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.

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

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomoœciami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

poz. 2603 ze zmianami/ Wydzia³ Gospo-

darki Gruntami i Ochrony Œrodowiska

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje

o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.

Urzêdu:

1) w dniach od 19.03.2007r. do 10.04.2007r.:

- wykazu lokalu u¿ytkowego przeznac-

zonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy,

znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym

przy ul. Legnickiej 17 (Zarz¹dzenie Bur-

mistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 marca

2007 r. Nr 23/2007).

2) w dniach od 19.03.2007r. do 10.04.2007r.:

- wykazu lokali mieszkalnych przezna-

czonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetar-

gowej na rzecz najemców, znajduj¹cych siê

w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnic-

kiej 93, 62, 46, 59, 25b, ul. Witosa 14, ul. Ko-

lejowej16, ul. £u¿yckiej 1, ul. Kiliñskiego 6,

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 19 marca 2007 r.Nr 22/2007).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo

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

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœ-

ciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia

30.04.2007r.

3) w dniach od 19.03.2007 r. do 10.04.2007r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka nr 35/3

po³o¿ona w obrêbie 2 miasta Chojnowa -

obok Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej (Za-

rz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 19 marca 2007 r. Nr 26/2007).

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo

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

i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœ-

ciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia

30.04.2007 r.

4) w dniach od 19.03.2007 r. do 10.04.2007r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka nr 22/12

po³o¿ona przy ul. Witosa w Chojnowie

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 19 marca 2007r. Nr 25/2007).

Kary za tabliczki
W zwi¹zku z licznymi uwagami ze strony

pracowników Pogotowia Ratunkowego 

i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dotycz¹cymi

braku prawid³owego oznakowania nieru-

chomoœci zabudowanych w tabliczki z nu-

merem porz¹dkowym i nazw¹ ulicy, infor-

muje siê, ¿e zgodnie z § 47b ustawy z dnia

17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i karto-

graficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

na w³aœcicielu nieruchomoœci ci¹¿y obo-

wi¹zek umieszczenia w widocznym miejscu,

na budynku lub ogrodzeniu, tabliczki 

z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci 

i nazw¹ ulicy oraz utrzymania jej w nale-

¿ytym stanie.

Nie wykonanie niniejszego obowi¹zku

podlega karze grzywny zgodnie z art. 64

ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykro-

czeñ ( Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 

z póŸniejszymi zmianami).

Gdzie ze zu¿ytym sprzêtem?
W szko³ach podstawowych i gimnazjach od

kilku miesiêcy prowadzona jest zbiórka

zu¿ytych baterii, które trafiaj¹ do specjalnie

w tym celu przygotowanych pojemników. 

Odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yty

sprzêt TV natomiast, przyjmowany jest na

terenie Chojnowskiego Zak³adu Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej przy 

ul. Kraszewskiego Nr 1 w ka¿dy ostatni

pi¹tek i sobotê miesi¹ca w godzinach pracy

zak³adu.

Podziêkowania
Urz¹d Miejski w Chojnowie serdecznie

dziêkuje:

* Panu Janowi Kryszczukowi i pracow-

nikom jego firmy PPUH „Jan Kryszczuk”

za nieodp³atne wykonanie bramy wjaz-

dowej na stadion miejski.

* Pani Rozalii Kêsik – w³aœcicielce Studia

„Synteza” za przekazanie na rzecz miasta

10 drzewek – œwierków iglastych, pomoc

przy nasadzeniach i codzienn¹ nad nimi

opiekê.

Uwaga w³aœciciele stad
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy

przypomina hodowcom byd³a o obowi¹zku

przestrzegania przepisów prawa w zakresie

handlu byd³em. 

Obowi¹zkiem hodowcy przy zakupie byd³a

jest sprawdzenie czy zakupione byd³o po-

chodzi ze stad urzêdowo wolnych od enzo-

otycznej bia³aczki byd³a, brucelozy byd³a 

i gruŸlicy byd³a poprzez za¿¹danie od sprze-

daj¹cego zaœwiadczenia lub kopii decyzji,

wydanej przez w³aœciwego dla miejsca

sprzeda¿y powiatowego lekarza wetery-

narii. Ponadto je¿eli w³aœciciel stada urzê-

dowo wolnego od w/w chorób, który nie

dochowa uprzednio wymienionych warun-

ków i wprowadzi do tego stada zwierzêta

pochodz¹ce ze stada zaka¿onego, wówczas

powiatowy lekarz weterynarii zgodnie 

z § 28 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych

wymagañ weterynaryjnych niezbêdnych do

uzyskania i zachowania uznania stada lub

gospodarstwa za urzêdowo wolne lub wol-

ne od chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 126, poz. 1058), musi zawiesiæ

uznanie stada za urzêdowo wolne od enzo-

otycznej bia³aczki byd³a, brucelozy byd³a

lub gruŸlicy byd³a.

opr. eg
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Dy¿ury Aptek w Chojnowie
w dni œwi¹teczne i niedziele 

kwiecieñ 2007

Pod S³oñcem - ul. Legnicka 16, tel. (076) 818-84-52 22.04.07

Salix - ul. Œciegiennego 8, tel. (076) 818-83-01 29.04.07

Melisa - ul. Kiliñskiego 36 16, tel. (076) 819-16-58 08.04.07

Farmed - ul. Szpitalna 6, tel. (076) 818-11-36 09.04.07

Stokrotka - ul. Legnicka 15 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

Zmiany w zasi³kach opiekuñczych 

Wa¿ne dla osób objêtych dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym
Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem z dnia 
6 marca 2007 r. (sygn. akt P 45/06 - Dz. U. 
z dnia 16 marca 2007 r. Nr 47, poz. 318)
orzek³, ¿e osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu
chorobowemu dobrowolnie maj¹ prawo do
zasi³ku opiekuñczego z tytu³u sprawowania
opieki nad chorym dzieckiem w wieku do
ukoñczenia 14 lat oraz innym chorym cz³on-
kiem rodziny. Trybuna³ przyj¹³, ¿e art. 32
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubez-
pieczenia spo³ecznego w razie choroby i ma-
cierzyñstwa w czêœci, w jakiej zawiera s³owo
“obowi¹zkowo”, jest niezgodny z Konsty-
tucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady realizacji wyroku TK:
1. Od daty opublikowania wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego tj. od 16 marca 2007 r.
prawo do zasi³ku opiekuñczego nabywaj¹
równie¿ ubezpieczeni, którzy s¹ objêci do-
browolnym ubezpieczeniem chorobowym
(m.in. osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia-
³alnoœæ i osoby z nimi wspó³pracuj¹ce, osoby
pracuj¹ce na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia). 
2. Wyrok TK oznacza, ¿e osoby objête do-
browolnym ubezpieczeniem chorobowym
nabywaj¹ prawo do zasi³ku opiekuñczego 
z tytu³u opieki nad chorym dzieckiem w wie-
ku do ukoñczenia 14 lat oraz innym chorym
cz³onkiem rodziny. Nie maj¹ natomiast pra-
wa do zasi³ku opiekuñczego z tytu³u sprawo-
wania opieki nad zdrowym dzieckiem w
wie-ku do ukoñczenia lat 8 tak jak osoby
podlegaj¹ce obowi¹zkowo ubezpieczeniu
choro-bowemu.
3. Ubezpieczeni, którym przed dniem og³o-
szenia wyroku TK odmówiono prawa do
zasi³ku opiekuñczego, maj¹ prawo docho-
dzenia wyp³aty zasi³ku.
4. W sprawach o wyp³atê zasi³ku opiekuñ-
czego zakoñczonych decyzj¹ ostateczn¹, od
której nie zosta³o wniesione odwo³anie do 

s¹du, zastosowanie ma przepis art. 145a
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Na podstawie tego przepisu osobom, które
wyst¹pi¹ z wnioskami o wyp³atê zasi³ku
opiekuñczego w terminie 1 miesi¹ca od dnia
wejœcia w ¿ycie orzeczenia TK tj. do 16
kwietnia 2007 r., prawo do tego zasi³ku
bêdzie ustalone ponownie. 
5. W sprawach, które zosta³y zakoñczone
prawomocnym orzeczeniem s¹du, ma nato-
miast zastosowanie przepis art. 4011 oraz art.
407 § 2 Kodeksu postêpowania cywilnego.
Zgodnie z tymi przepisami, prawo do zasi³ku
opiekuñczego nale¿y ustaliæ ponownie, je¿eli
z wnioskiem w tej sprawie ubezpieczony
wyst¹pi w terminie 3 miesiêcy od dnia wejœ-
cia w ¿ycie orzeczenia Trybuna³u Konstytu-
cyjnego tj. do 16 czerwca 2007 r. 
W tych przypadkach prawo do zasi³ku opie-
kuñczego bêdzie ustalone ponownie za okres
od dnia 1 wrzeœnia 1999 r. (tj. od daty obowi¹-
zywania ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.).
6. W razie zg³oszenia przez ubezpieczonego
wniosku po up³ywie ww. terminów, prawo
do zasi³ku opiekuñczego za okres przed dniem
og³oszenia wyroku TK nie mo¿e zostaæ usta-
lone ponownie. 
7. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego ma
zastosowanie tak¿e do ubezpieczonych, którzy
przed dniem og³oszenia wyroku nie wystê-
powali z wnioskiem o wyp³atê zasi³ku opie-
kuñczego i w zwi¹zku z tym w ich sprawie
nie by³a wydawana przez ZUS decyzja. 
W takiej sytuacji, je¿eli ubezpieczony prze-
d³o¿y niezbêdne dokumenty potwierdzaj¹ce
niemo¿noœæ wykonywania pracy z powodu
koniecznoœci sprawowania opieki za okres
przed 16 marca 2007 r., prawo do zasi³ku
opiekuñczego bêdzie ustalone ponownie.
Data og³oszenia wyroku TK bêdzie potrakto-
wana jako dzieñ, w którym usta³a przeszkoda
uniemo¿liwiaj¹ca zg³oszenie roszczenia 
o zasi³ek opiekuñczy. W takim przypadku
wyp³ata zasi³ku opiekuñczego nast¹pi za
okres przed dniem og³oszenia wyroku TK,
je¿eli wniosek w tej sprawie zostanie zg³o-
szony przed up³ywem 6 miesiêcy od daty
og³oszenia wyroku, tj. do 17 wrzeœnia 2007 r. 

8. Wyp³ata zasi³ku opiekuñczego nast¹pi bez
odsetek.

Dokumenty potwierdzaj¹ce objêcie œwiad-
czeniobiorców ubezpieczeniem zdrowot-
nym, na podstawie których mog¹ oni
korzystaæ ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej:

Emeryci i renciœci
Legitymacja w formie plastikowej karty, któr¹
ZUS wydaje od 2006 r. jest dokumentem
potwierdzaj¹cym status emeryta - rencisty 
i jednoczeœnie dokumentem potwierdzaj¹cym
fakt objêcia œwiadczeniobiorcy ubezpiecze-
niem zdrowotnym. Legitymacja jest wa¿na 
z dowodem to¿samoœci œwiadczeniobiorcy.
Osobom, które maj¹ ustalone prawo do wiê-
cej ni¿ jednego œwiadczenia, wydawana jest
tylko jedna legitymacja: np. dla emerytów
uprawnionych równoczeœnie do renty z ty-
tu³u choroby zawodowej wydawana jest legi-
tymacja z numerem i symbolem emerytury.

Osoby pobieraj¹ce zasi³ki lub œwiadczenia
przedemerytalne nie dostaj¹ legitymacji
Osoby, które pobieraj¹ zasi³ki lub œwiadcze-
nia przedemerytalne na rachunki bankowe, 
w celu potwierdzenia zg³oszenia do ubezpie-
czenia zdrowotnego pos³uguj¹ siê
odcinkiem, który zosta³ im przes³any we
wrzeœniu 2006 r. po raz ostatni. Dokument
ten umo¿liwia ko-rzystanie ze œwiadczeñ
opieki zdrowotnej do wrzeœnia 2007 r.
Osoby, które œwiadczenia otrzymuj¹ przeka-
zem pocztowym - dla nich podstaw¹ do ko-
rzystania z opieki zdrowotnej jest odcinek
dostarczany ka¿dego miesi¹ca lub, niezale¿-
nie od odcinka, zaœwiadczenie potwierdza-
j¹ce fakt zg³oszenia do ubezpieczenia zdro-
wotnego. Zaœwiadczenie to jest wa¿ne przez
okres 6 miesiêcy od daty wystawienia przez
ZUS. Po up³ywie tego czasu nale¿y zwróciæ
siê do ZUS po nowe zaœwiadczenie.

El¿bieta Kurek

Rzecznik Prasowy 

Oddzia³u ZUS w Legnicy

Wszystkim uczestnicz¹cym
w pogrzebie 

œp. Wandy Wyciszkiewicz, 

zmar³ej w wieku 80 lat 
31 marca 2007r., 

podziêkowania sk³ada 

wnuk Rafa³ z rodzin¹. 

ZUS informuje...
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W
ybór Karola Wojty³y w 1978

roku na papie¿a obwieszczony

œwiatu s³owami ,,Habemus

papam” przy-jêliœmy z uczuciem ogromnej

radoœci i dumy. Oto Polak u kresu drugiego

tysi¹clecia za-siad³ na Stolicy Piotrowej.

Jak pokaza³ czas by³ to pod ka¿dym wzglê-

dem pontyfikat wy-j¹tkowy naznaczony

charyzmatyczn¹ osobo-woœci¹ Papie¿a-

Polaka.

Jego formacja duchowa przypad³a na trud-

ny okres w dziejach Polski i polskiego Koœcio³a.

Niebagateln¹ rolê w kszta³towaniu Jego

postawy odegra³ niezapomniany Prymas

Tysi¹clecia - kardyna³ Stefan Wyszyñski.

Jak¿e wymowny i zarazem symboliczny by³

moment spotkania tych dwóch wielkich po-

staci Koœcio³a w dniu ingresu na stopniach

bazyliki Œw. Piotra. Oprócz chwil wznios³ych

i radosnych pamiêtamy owe tragiczne zda-

rzenie, które mia³o miejsce 13 maja 1981

roku - zamach na ¿ycie umi³owanego pa-

pie¿a. Zamach, który wstrz¹sn¹³ œwiatem 

i pogr¹¿y³ nas w smutku i niepokoju o ¿ycie

Jego Œwiêtobliwoœci. Bliskie s¹ nam wizyty

Jana Paw³a II w kraju. 

Te niezapomniane s³owa wypowiedziane 

w Warszawie: ,,Niech zst¹pi Duch Twój i od-

mieni oblicze ziemi, tej ziemi”. Entuzjastycz-

nie przyjête, ile¿ dodawa³y nam si³ i na-

dzieji. Pielgrzymki do Polski, tak bardzo

oczekiwne, by³y zawsze wielkimi wydarze-

niami, gromadz¹cymi rzesze wiernych. Napa-

wa³y nas otuch¹, pomaga³y wytrwaæ, sk³a-

nia³y do refleksji. Jego homilie przepojone

trosk¹ o cz³owieka, robotnika, pokrzyw-

dzonych i uciemiê¿onych nale¿¹ do najcen-

niejszych przemyœleñ we wspó³czesnej myœli

spo³ecznej. Ten niestrudzony Pielgrzym g³o-

si³ nie tylko Ewangeliê w ró¿nych zak¹tkach

œwiata, ale niós³ pociechê, chorym i stra-

pionym, dawa³ nadziejê najubo¿szym, czês-

to wyrzuconym poza nawias spo³eczeñstwa.

Wci¹¿ mamy w pamiêci Jego bezpoœrednie,

pe³ne serdecznoœci kontakty z ludŸmi wszys-

tkich wyznañ, narodowoœci, ras i stanów.

Spo³eczny wymiar nauki Jana Paw³a II, to

pochylenie siê nad ka¿dym cz³owiekiem,

budzi najwy¿szy szacunek i stanowi o wiel-

koœci Jego pontyfikatu.

2 kwietnia 2005 roku ten wielki papie¿ 

i cz³owiek stan¹³ przed Tronem £aski, koñ-

cz¹c swoje ziemskie pielgrzymowanie. Jego

odejœcie odebraliœmy jak po¿egnanie z naj-

bli¿sz¹ i najukochañsz¹ osob¹.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Re-

gionalne zbiega siê z zakoñczonym ju¿ kolej-

nym etapem procesu beatyfikacyjnego. Spon-

tanicznie wyra¿ane przez t³umy wiernych na

placu Œw. Piotra w dniu pogrzebu Jana

Paw³a II ¿yczenie ,,Santo subito” jest coraz

bli¿sze spe³nienia.
Jan Serkies

(tekst - wydawnictwo do wystawy)

W drug¹ rocznicê œmierci Jana Pawa³a II

Muzeum Regionalne w Chojnowie przygo-

towa³o specjalnie na tê okazjê dwie wys-

tawy poœwiêcone osobie niezapomnianego

Papie¿a-Polaka. Pierwsza z nich to wystawa

medalierstwa zatytu³owana: ,,Na spot-kanie

cz³owieka. Jan Pawe³ II w sztuce me-dalier-

skiej”. Eksponaty udostêpni³ kolek-cjoner z

Wa³brzycha pan Adam Tyszer. Na wystaw-

ie zgromadzono 222 medale wyemitowane

w latach 1979 - 2005. Ekspozycjê medali

uzupe³nia wystawa rysunków wykonanych

o³ówkiem autorstwa Zbigniewa Ha-

likowskiego. Wszystkie powsta³y w 2006

roku w ci¹gu zaledwie paru miesiêcy. Te

niezwyk³e portrety dokumentuj¹ niejako

kolejne lata ¿ycia papie¿a.

Wystawa potrwa do koñca kwietnia.

***

O godzinie 20.00 mieszkañcy naszego

miasta spotkali siê na Mszy œw. w intencji

Jana Paw³a II, któr¹ rozpoczêto s³owno-mu-

zycznym spektaklem przygotowanym przez

chojnowsk¹ m³odzie¿. O godzinie 21.37 –

godzinie œmierci naszego Ojca – wierni za-

œpiewali Papie¿owi jego ulubion¹ „Barkê”.

opr. eg
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Kiedy 8 stycznia zespó³ teatralny „Czwórka”

oraz cz³onkowie samorz¹du uczniowskiego

SP-4 goœcili w Warszawie na zaproszenie

Polskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego,

zarz¹d Stowarzyszenia zaproponowa³ nam

zorganizowanie I Ogólnopolskiego Sejmiku

Samorz¹dów Uczniowskich Szkó³ i

Placówek Korczakowskich. Termin wyznac-

zono na marzec 2007 r. Wyzwanie ogromne,

jednak podjêliœmy siê tego zadania. 

30 marca do Szko³y Podstawowej nr 4 w Choj-

nowie zjechali cz³onkowie samorz¹dów ucz-

niowskich 16 placówek, m.in. z Bielska-Bia-

³ej, Chojny Szczeciñskiej, W¹growca, Borzê-

ciczek, Warszawy. Has³o przewodnie spotka-

nia to: Budujemy demokratyczny i bezpiecz-

ny œwiat. G³ównym celem sejmiku by³o stworze-

nie wspólnych elementów regulaminów samo-

rz¹dów uczniowskich szkó³ i placówek kor-

czakowskich w kwestii szerzenia idei Janusza

Korczaka, zw³aszcza samorz¹dnoœci. 

Uczniowie pracowali w 5 grupach warsztato-

wych, w sk³ad których wchodzili reprezentanci

ka¿dej placówki. Nad prac¹ komisji czuwali

koordynatorzy – nauczyciele z SP-4 w Chojno-

wie. Ka¿da z grup zajmowa³a siê inn¹ dziedzin¹

dzia³alnoœci samorz¹dów uczniowskich:

- ustalenie wspólnego terminu i przebiegu

wyborów do rad samorz¹dów uczniowskich,

- ustalenie wspólnego terminu obchodów

Œwiêta Patrona,

- wypracowanie modelu Korczakowca i kry-

teriów przyznawania medalu,

- konkurs „Szko³a z Korczakiem” – ustalenie

terminu nadsy³ania i kryteriów oceny sprawoz-

dañ z dzia³alnoœci samorz¹dów uczniowskich

dotycz¹cej szerzenia idei Janusza Korczaka –

przyznanie szkole certyfikatu,

- wspólne formy popularyzacji postaci i

myœli Janusza Korczaka.

Kiedy dzieci pracowa³y w komisjach, dyrek-

torzy przyjezdnych placówek i opiekunowie

samorz¹dów uczestniczyli w wyk³adzie p. Barbary

Mróz (wiceprzewodnicz¹ca PSK) pt. „Korczak

a samorz¹dnoœæ”. 

Podczas pracy w komisjach reprezentanci

poszczególnych placówek opowiadali o pra-

cy SU w swoich szko³ach. Na zakoñczenie

ka¿da komisja wypracowa³a wnioski, które

przewodnicz¹cy przekazywali podczas sesji w

Urzê-dzie Miejskim w Chojnowie. Sesjê

prowadzi³ – jak przysta³o na imprezê

Korczakowsk¹ – król Maciuœ I (uczeñ SP-4).

Uchwa³a zosta³a podjêta iloœci¹ 67 (na 71)

g³osów. Kopiê dokumentu przekazano prze-

wodnicz¹cej Za-rz¹du Polskiego

Stowarzyszenia Korczakow-skiego – prof.

Jadwidze Biñczyckiej. 

Po intensywnej pracy przyszed³ czas na

relaks. Uczniowie chojnowskiej „Czwórki”

przygotowali dla goœci koncert pt. „Dla

Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku”. 

CChhoojjnnoowwsskkaa    ppaajjddookkrraaccjjaa

Uchwa³a nr 1/2007

Ogólnopolskiego sejmiku samorz¹dów

uczniowskich szkó³ i placówek 

korczakowskich

z dnia 30 marca 2007 r.

(wyci¹g)

§ 2

Ustala siê, ¿e wybory do rad samorz¹dów

uczniowskich w placówkach korczakowskich

przebiegaæ bêd¹ 1 czerwca lub 21 listopada. 

1. Wybory s¹ tajne i bierze w nich udzia³ ca³a

spo³ecznoœæ uczniowska.

2. Ka¿de wybory poprzedza 5-dniowa kampa-

nia wyborcza.

§ 3

Ustala siê, ¿e ka¿da placówka obchodziæ bêdzie

Œwiêto Patrona w dniu wa¿nym dla ¿ycia danej

placówki.

§ 4

W ka¿dej placówce co roku przyznawany jest

medal Korczakowca Roku dla ucznia, który

spe³nia warunki okreœlone w protokole komisji

(za³. do uchwa³y). 

1. Uczeñ, który zdobêdzie tytu³ Korczakowca

Roku, bêdzie nagradzany medalem. 

§ 5

Placówki korczakowskie popularyzuj¹ postaæ

i myœli swojego patrona m.in. poprzez:

- obchody Œwiêta Patrona,

- dzia³alnoœæ Ko³a Korczakowskiego,

- wyznaczenie miejsca poœwiêconego kulty-

wowaniu tradycji korczakowskich w szkole,

- organizacja imprez i konkursów, w których

udzia³ bior¹ ró¿ne placówki korczakowskie,

- prowadzenie aktualnoœci korczakowskich

(np. gazetki, strony internetowe),

- wspó³praca z innymi placówkami korcza-

kowskimi.

§ 6

Placówki korczakowskie nadsy³aj¹ do komisji

konkursu „Szko³a z Korczakiem” sprawozda-

nia z dzia³alnoœci samorz¹dów uczniowskich

dotycz¹ce szerzenia idei Janusza Korczaka. Termin

nadsy³ania sprawozdañ ustala siê na 31 maja

ka¿dego roku.

Na zakoñczenie dnia uczestnicy spotkania

wziêli udzia³ w rozgrywkach sportowych

przygotowanych przez nauczycieli wf z SP-4.

Dru¿yny stanowili cz³onkowie samorz¹dów z

ró¿nych placówek, co wp³ynê³o na jeszcze

wiêksz¹ integracjê dzieci. 

Wszyscy uczestnicy sejmiku wyjechali 

z Chojnowa bardzo zadowoleni. 

Impreza nie by³aby tak udana bez ogromnego

zaanga¿owania wielu nauczycieli Szko³y

Podstawowej nr 4 w Chojnowie, a tak¿e Rady

Rodziców.

Opiekun Samorz¹du Uczniowskiego

Szko³y Podstawowej nr 4

Anna Denisiak

Zdjêcia: Kacper Andreasik i Bartosz Strama
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Najliczniejsz¹ grupê stanowili tradycyjnie soliœci.

13 osób ze szkó³ podstawowych i 15 z gimna-

zjów wype³ni³o œpiewem dwie z trzech

ods³on V Regionalnego Konkursu Piosenki

Dzieciêcej „Rozœpiewane nutki”. Od zwycza-

jowo uwa-¿anych za dziecinne, poprzez ever-

greeny typu „ChodŸ, pomaluj mój œwiat”, a¿

po rapuj¹c¹ „Mrówkê Bogo-Jogo” widzowie i

jurorzy mieli okazjê obejrzeæ (i wys³uchaæ)

ca³kiem szero-kie spektrum wokalnych

prezentacji.

W kat. solistów szkó³ podstawowych nagro-

dzono ostatecznie: Ma³gorzatê Cybulsk¹ za

„Œwiat bez twarzy” (I miejsce), Karolinê Serkies

za piosenkê „Masz wiadomoœæ” (II miejsce) 

i Matyldê Czinar, która zaprezentowa³a „Weso³e

miasteczko” (III miejsce). Jurorzy zadecydo-

wali te¿ o przyznaniu wyró¿nieñ najm³od-

szym uczestnikom tej kategorii – Kamili

Juzak, Kacprowi Eckowi i Arkadiuszowi Wawro.

Wœród solistów z gimnazjów najwiêksze

uznanie jury wzbudzi³a Maja Grzeœkowiak,

która utworem „Szklane domy” wyœpiewa³a 

I nagrodê. II miejsca przyznano ex aequo

Joannie Kowalewskiej („Tyle do mnie dróg”)

i Magdalenie Kozyrze („Budzi mnie mi³oœæ”).

Wreszcie z trzeci¹ nagrod¹ w tej kategorii

zszed³ ze sceny Mariusz Jureczko (piosenka

„Do ko³yski”). Tu równie¿ by³y wyró¿nienia.

Za piosenki: „Zakochani, zamotani” i „Kartka

z wyspy Kos” nagrodzono odpowiednio

Klaudiê Brejan i Malwinê Barczyck¹.

Znacznie mniejszy aplauz jurorów wzbudzi³y

prezentacje zespo³ów i chórów. Jedynie wy-

ró¿nienie dla chóru „Allegro” ze Szko³y

Podstawowej nr 4 w Chojnowie warte jest

podkreœlenia.

V Regionalny Konkurs Piosenki Dzieciêcej

„Rozœpiewane nutki” pokaza³, ¿e tak jak do

niedawna tañcem, tak aktualnie równie¿

œpiewem Chojnów mocno stoi. II miejsce

wœród solistów szkó³ podstawowych, I i III

miejsce wœród wykonawców z gimnazjów 

i wreszcie wspomniane dopiero co wyró¿nie-

nie dla chóru dowodz¹, ¿e u nas „œpiewaæ

ka¿dy mo¿e...”

S.H.

Jubileusz nutekJubileusz nutek

Tegoroczna edycja „Rozœpiewanych nutek” zgromadzi³a wyj¹tkowo liczn¹ repre-
zentacjê m³odych wokalistów, zespo³ów i chórów. Co prawda ze zg³oszonych 
53 wykonawców ostatecznie na scenie chojnowskiego domu kultury zaprezen-
towa³a siê tylko 40., ale i tak jury mia³o pe³ne rêce (uszy?) roboty.

Mariola Malik

Joanna Kowalewska

Emila Kowalewska

Mariusz Jureczko

Kamila Juzak

Kacper Eckowiak

Chór Allegro - SP4 Chojnów
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2 kwietnia Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Choj-

nowie otworzy³ na oœcie¿ drzwi w swoich pla-

cówkach zachêcaj¹c do odwiedzin wszystkich

gimnazjalistów. Ka¿dy, kto jeszcze nie zadecy-

dowa³ o swojej przysz³oœci mia³ tego dnia

mo¿liwoœæ zapoznania siê z funkcjonowaniem

dzia³aj¹cych tu techników, liceum i szkó³

zawodowych. 

O ka¿dej ze szkó³, jej tradycjach, wyk³adowcach

i atmosferze najwiêcej mo¿na siê by³o dowie-

dzieæ od uczniów, którzy chêtnie opowiadali 

o szkolnych zwyczajach, zajêciach dydaktycz-

nych i pozalekcyjnych. 

Kampania promocyjna polega³a nie tylko na

prezentacji wizerunku placówek i opowieœciach

ich uczniów - zachêt¹ mia³ byæ tak¿e s³odki

poczêstunek przygotowany przez m³odzie¿

klas o profilu piekarniczo-cukierniczym, która

czêstowa³a wypiekami swoich pracodawców –

pana Kupczyka i Pana Kryszczuka.

„Dzieñ Otwartych Drzwi” to z pewnoœci¹ zna-

komita okazja do bli¿szego kontaktu ze szko³¹,

rozmowy z nauczycielami i uczniami. Drzwi

jednak nie zamknê³y siê z koñcem tego dnia.

S¹ nadal otwarte dla ka¿dego, kto pragnie ksz-

ta³ciæ siê w Powiatowym Zespole Szkó³.

Otwarte drzwi

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿awnego - 170,00 z³

(w tym VAT 22 %).

Wadium - 34,00 z³.

Okres dzier¿awy – 3 lata.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 maja 2007 r. o godz 1100 w lokalu nr 11

znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.

W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne,

je¿eli wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu lub na konto Urzêdu Miejskiego w

Chojnowie Nr 55864400000001490620000040 Bank Spó³dzielczy

w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium do dnia 30  kwietnia  2007 r.

Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny

wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,

tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³. 

Wp³acone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli oso-

ba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od

daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.

Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od  zawarcia umowy

w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po

zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie

uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przy-

czyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w  pok. nr 12 tut. Urzêdu

lub telefonicznie pod numerem 076 818-66-80.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a 

drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów

o pow. 6,00 m2, po³o¿onego na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej z przeznaczeniem

na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).
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P
odczas soboru nicejskiego 

w 325 roku ustalono, ¿e

Wielkanoc bêdzie siê

obcho-dziæ w pierwsz¹ niedzielê

po pierwszej wiosennej pe³ni

Ksiê-¿yca. Wielkanoc jest wiêc

œwiê-tem ruchomym: mo¿e

wypaœæ najwczeœniej 22 marca, a

naj-póŸniej 25 kwietnia. Ostatnio

niektóre œrodowiska chrzeœci-

jañskie postuluj¹ ustanowienie

Wielkanocy, jako œwiêta sta³ego.

Wiemy bowiem dzisiaj, ¿e Jezus

móg³ zostaæ ukrzy¿owany 7 kwiet-

nia 30 roku, lub - co znacznie

mniej prawdopodobne - 3 kwiet-

nia 33 roku. W zwi¹zku z tym zna-

my prawdopodobn¹ datê zmar-

twychwstania, to jest 9 kwietnia

30 roku. Kwestia ta by³a przed-

miotem obrad II Soboru Waty-

kañskiego.

Wielka Niedziela jest pierwszym

dniem wielkanocnego okresu

œwi¹tecznego zwanego oktaw¹

wielkanocn¹.

Z obchodami œwi¹t wielkanoc-

nych zwi¹zanych jest wiele zwy-

czajów ludowych (z których czêœæ

wywodzi siê ze staros³owiañskie-

go œwiêta Jarego): œniadanie wiel-

kanocne, pisanki, œwiêcone, œmi-

gus-dyngus, dziady œmigustne,

Rêkawka, Emaus, walatka, z kur-

kiem po dyngusie, Siuda Baba,

wieszanie Judasza, pogrzeb ¿uru

i œledzia, pucheroki, palma wiel-

kanocna, Jezusek Palmowy.

Tylko niewielka czêœæ obrzêdów

jest nam znana i kultywowana do

dziœ. Poznajmy zatem te mniej

popularne.

Dziady œmigustne
Zwyczaj ten wystêpuje na terenie

po³udniowej Ma³opolski i zwi¹-

zany jest ze wsi¹ Dobra ko³o Li-

manowej.

W nocy z Niedzieli na Poniedzia-

³ek Wielkanocny pojawiaj¹ siê

owiniête w s³omê maszkary, zwa-

ne dziadami œmigustnymi. Twarze

ukryte maj¹ za futrzanymi mas-

kami, osmolonymi poñczochami,

z wyciêciami na oczy i nos. Nie

odzywaj¹ siê, wydaj¹ tylko pom-

ruki, tr¹bi¹ na blaszanym ro¿ku.

Gestykuluj¹c, prosz¹ o datki, po-

lewaj¹ wod¹. Z tradycj¹ t¹ zwi¹-

zana jest legenda, która opowiada

o tym, jak przed wiekami do wios-

ki przybyli jeñcy z niewoli tatar-

skiej. Tatarzy obciêli im jêzyki,

zmasakrowali twarze. Odziani 

w ³achmany, otuleni s³om¹, szukali

pomocy. Mieszkañcy przyjêli

ich, a na pami¹tkê tego wydarze-

nia wieœ nazywa siê Dobra.

Rêkawka
Rêkawka zwi¹zana jest z legend¹

o kopcu Kraka, usypanym przez

lud po œmierci króla. Tradycja

podaje, ¿e ziemiê noszono w rê-

kawach, st¹d kopiec nazwano

Rêkawk¹. Na kopcu Kraka 

w trzeci dzieñ œwi¹t wielkanoc-

nych (wtorek by³ kiedyœ równie¿

dniem œwi¹tecznym) odbywa³ siê

odpust, z którego szczytu zamo¿-

ni krakowianie zrzucali bieda-

kom i ¿akom krakowskim, zebra-

nym u stóp wzgórza, resztki ze

œwi¹tecznego sto³u: chleb, wêdli-

nê, gotowane jajka, jab³ka, orze-

chy, ciasta, s³odycze oraz drobne

monety.

Sam Ÿród³os³ów Rêkawki nie po-

chodzi raczej od Kraka, jak mówi

ludowa tradycja, ale nawi¹zuje

do kultu zmar³ych: w jêzyku

czeskim zachowa³ siê wyraz rakov

co oznacza trumnê, a w serbskim

s³owo raka, czyli grób. Do prze-

jawów czci oddawanej zmar³ym

nale¿a³o miêdzy innymi zrzuca-

nie ze wzgórza pokarmów i monet.

Siuda Baba
Tradycja ta nawi¹zuje do wiosen-

nych obrzêdów s³owiañskich 

i ma swe Ÿród³o w legendzie o po-

gañskiej œwi¹tyni na Lednicy.

Kap³anka, która strzeg³a w niej

ognia, wychodzi³a raz do roku na

wiosnê w poszukiwaniu nastêp-

czyni. Wybrana przez ni¹ dziew-

czyna mog³a siê wykupiæ, ale

jeœli nie by³o jej na to staæ, zajmo-

wa³a miejsce w œwi¹tyni. Siuda

Baba jest czarna od sadzy, bo

przez ca³y rok pilnowania ognia

nie wolno jej by³o siê myæ.

Zwyczaj ten obecnie zachowa³

siê jedynie w okolicach Krakowa,

tradycyjnie co roku widowisko

Siudej jest wystawiane w Ponie-

dzia³ek Wielkanocny we wsi

Lednicy Górnej ko³o Wieliczki.

Siuda Baba chodzi od domu do

domu w towarzystwie Cygana

oraz grupy krakowiaków w ludo-

wych strojach. Najpierw krako-

wiacy odœpiewuj¹ piosenkê, a pod

jej koniec wchodzi Siuda Baba 

z Cyganem i czerni¹ twarze i rêce

domowników czarn¹ mazi¹ 

z sadzy.

Pogrzeb ¿uru 

i œledzia
Po¿ywienie wielkopostne najczêœ-

ciej ogranicza³o siê do ¿uru i œle-

dzi. Nie jedzono nie tylko miêsa 

i t³uszczów roœlinnych, ale rów-

nie¿ nabia³u i cukru. Kiedy wiêc

Wielki Post dobiega³ koñca, tra-

dycj¹ w Wielki Pi¹tek wieczorem

lub w Wielk¹ Sobotê rano by³

tzw. pogrzeb ¿uru i œledzia. Wyno-

szeniu z domu œledzia i ¿uru to-

warzyszy³y ¿artobliwe przyœpiew-

ki i okrzyki. Œledzia, wyciêtego 

z drewna lub tektury, wi¹zano na

grubym powrozie i na wierzbie

wieszano nad drog¹. By³a to

symboliczna kara dla powie-

szonego za szeœciotygodniowy

post. Natomiast garnek z ¿urem

zakopywano poza wsi¹. W kra-

kowskiem dodatkowo zakopywa-

no garnek z popio³em, co ozna-

cza³o koniec pokuty.

Wieszanie Judasza
Ten zwyczaj nawi¹zuje do his-

torii zmartwychwstania Chrys-

tusa, przypominaj¹c o zdradzie

Judasza. Ale jest to te¿ schrystia-

nizowana forma topienia Marzan-

ny, która wyros³a z pogañskich

obrzêdów powitania wiosny.

Widowisko rozpoczyna³o siê 

w Wielki Czwartek noc¹ (w niek-

tórych regionach ju¿ w Wielk¹

Œrodê), koñcz¹c siê nastêpnego

dnia po po³udniu. Kuk³a przed-

stawiaj¹ca Judasza by³a s¹dzona,

a nastêpnie wieszana na wie¿y

koœcielnej. W Wielki Pi¹tek str¹-

cano Judasza z wie¿y, a nastêp-

nie bito, szarpano, w³óczono po

wsi. Na koniec podpalon¹ kuk³ê

wrzucano do rzeki czy stawu.

Tradycja Judasza do dziœ zacho-

wa³a siê w Pruchniku.

opr. eg

Ÿród³o wikipedia

WWiieellkkaannoocc  -  zzwwyycczzaajjee  zzaappoommnniiaannee
Wielkanoc to najstarsze i najwa¿niejsze œwiêto chrzeœci-
jañskie upamiêtniaj¹ce zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Poprzedzaj¹cy j¹ tydzieñ, stanowi¹cy okres wspominania
najwa¿niejszych dla wiary chrzeœcijañskiej wydarzeñ, nazy-
wany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego
tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Pi¹tek, Wielka
Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane s¹ jako
Triduum Paschalne.
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3 marca w Instytucie Chemii Uniwersytetu

Wroc³awskiego odby³y siê zawody fina³owe

z zakresu chemii konkursu „ zDolny Œl¹zak

Gimnazjalista”.

W zmaganiach wziê³o udzia³ 31 gimnazjalis-

tów z Dolnego Œl¹ska, wœród nich Krzysztof

Bartkowski uczeñ klasy IIIe Gimnazjum

Nr 2 w Chojnowie.

Do fina³u Krzysztof przygotowywa³ siê pod

czujnym okiem pani Ma³gorzaty Potacza³y

nauczyciela chemii w Gimnazjum Nr 2.

M³odzi chemicy stanêli przed nie lada wyzwa-

niem. W ci¹gu dwóch godzin musieli wyka-

zaæ siê sprawn¹ prac¹ w laboratorium chemicz-

nym, gdy¿ rozwi¹zanie 5 zadañ fina³owych

wymaga³o samodzielnego przeprowadzenia

doœwiadczeñ, sformu³owania obserwacji,

wniosków i wykonania obliczeñ.

Jako chemik Krzysztof spisa³ siê znakomicie.

Zaj¹³ II miejsce zdobywaj¹c 56 punktów na

60 mo¿liwych. Taki wynik zapewni³ mu tytu³

laureata konkursu „zDolny Œl¹zak Gimnazja-

lista” z zakresu chemii.

29 marca w Filharmonii Wroc³awskiej pod-

czas uroczystej gali Krzysztof Bartkowski

otrzyma³ z r¹k kuratora dolnoœl¹skiego pa-

mi¹tkowy medal oraz dyplom laureata, który

uprawnia go do zwolnienia z czêœci matema-

tyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjal-

nego. Krzysztof ma tak¿e wolny wstêp do

dowolnej szko³y ponadgimnazjalnej. 

(poma)

zDOLNY  ŒL•ZAK  KRZYSZTOF

W obecnoœci ok. 100 reprezentantów szkó³ 

z ró¿nych stron kraju uczestnicz¹cych w Ogól-

nopolskim Sejmiku Szkó³ i Placówek Kor-

czakowskich w Szkole Podstawowej nr 4

przedstawiciele Fundacji Banku Zachodniego

WBK S.A. wrêczyli Stowarzyszeniu Rodzin

Katolickich przy parafii pw. Œw. Ap. Piotra 

i Paw³a czek w wysokoœci 5500 z³ na œwi¹-

teczne paczki i zakup obuwia dla najbardziej

potrzebuj¹cych wsparcia dzieci.

Bank Dzieciêcych Uœmiechów trzeci raz

wspiera programy pomocy dla dzieci realizo-

wane przez Stowarzyszenie. Przyznana dota-

cja pos³u¿y te¿ jako wk³ad w³asny Stowa-

rzyszenia w podjêtych dzia³aniach we wspó³-

pracy z powiatowym Centrum Rodziny w Leg-

nicy o pozyskanie funduszy na prezenty dla

osieroconych dzieci z powiatu legnickiego.

W imieniu obdarowanych dzieci serdecznie

dziêkujê Zarz¹dowi Fundacji Banku Za-

chodniego WBK S.A. w Chojnowie, Pracow-

nikom Banku oraz wszystkim dotychcza-

sowym Darczyñcom za dar serca na rzecz dzieci.

¯yczê wraz z innymi cz³onkami Stowarzy-

szenia zdrowych, radosnych Œwi¹t Wielka-

nocnych oraz sukcesów na polu ekonomicz-

nym i w dzia³alnoœci charytatywnej.

St. Repa

CCCCzzzzeeeekkkk     nnnnaaaa     œœœœwwwwiiii êêêê ttttaaaa

  

Czcigodni  Ksiê¿a
Z okazji dnia kap³añskiego ¿yczymy, by Jezus
– Najwy¿szy kap³an by³ si³¹ w przezwyciê¿aniu
codziennych trudnoœci i darzy³ swym b³ogo-
s³awieñstwem na ka¿dy dzieñ kap³añskiego
¿ycia, a Maryja Matka Zawierzenia otacza³a
sw¹ macierzyñsk¹ opiek¹.
Z wyrazami szacunku i pamiêci w modlitwie 
- Parafianie.

  

Wiele radoœci, du¿o zdrowia, spokoju i mi³oœci
nie tylko od œwiêta CCzzyytteellnniikkoomm  GGaazzeettyy  CChhoojj-
nnoowwsskkiieejj  ¿¿yycczzyy  RReeddaakkccjjaa..

  

Spokojnych, zdrowych, pogodnych Œwi¹t
Wielkanocnych oraz smacznego jajka ¿yczy
radna powiatu Zuzanna £uczak.

* **  ¯yc z e n i a   ***

22 marca w SP nr 4 odby³ siê Konkurs Czytel-

niczy „Piêknie czytam”. W tym roku przebie-

ga³ on pod has³em „Popo³udnie z Muminkiem”.

Ten tradycyjny ju¿ konkurs zgromadzi³

liczn¹ publicznoœæ, która z ogromnym zaan-

ga¿owaniem wspiera³a jego uczestników, no-

minowanych do konkursu przez zespo³y kla-

sowe i wychowawców. 

Zg³oszono 22 uczniów z 11 klas I – III startu-

j¹cych w trzech kategoriach wiekowych. Uczest-

nicy czytali wylosowane wczeœniej teksty,

bêd¹ce fragmentami lubianych i popularnych

wœród uczniów ksi¹¿ek o Muminkach duñ-

skiej pisarki Tove Janson.

Oprawê artystyczn¹ imprezy stanowi³y pio-

senki o Muminkach wyœpiewane przez uczen-

nice z klasy III a i IV c. Tegoroczny scena-

riusz konkursu opracowa³y i prowadzi³y pa-

nie Maria Lepka i Bo¿ena Szarek. 

Godny odnotowania jest fakt zaprezentowa-

nia przez m³odych adeptów sztuki czytania,

wysokiego i wyrównanego poziomu w zakre-

sie techniki i interpretacji tekstu. W zwi¹zku

z tym jury mia³o twardy orzech do zgryzienia

przy ustalaniu werdyktu. Po burzliwych nara-

dach sk³ad sêdziowski og³osi³ wyniki, które

przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

KLASY I

I miejsce – Grzegorz Olszewski z klasy I a

II miejsce – Gabriela Kur z klasy I a

III miejsce – Mateusz Butryn z klasy I c

Wyró¿nienie – Mateusz Sku³a z klasy I d

KLASY II

I miejsce – Piotr Lizak z klasy II c

II miejsce – Kacper Dudek z klasy II b

III miejsce – Aleksandra Najda z klasy II a

KLASY III

I miejsce – Kamila Go³¹b z klasy III b

II miejsce – Natalia Chowaniec z klasy III a

III miejsce – Agata Kaleta z klasy III d

Wyró¿nienie – Daria Jaros³awska z klasy III

Wyró¿nienie – Mateusz Gniewczyñski

z klasy III c.

mb

POPO£UDNIE  Z  MUMINKIEM
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Wyklejane, wycinane, zdobione haftem krzy¿ykowym,

koralikami, piórami, tkanin¹, w³óczk¹ i bibu³¹ - kartki

okolicznoœciowe, g³ównie wielkanocne, mo¿na by³o

ogl¹daæ i nabyæ podczas dorocznego kiermaszu ozdób

œwi¹tecznych, jaki mia³ miejsce w minion¹ sobotê 

w kawiarence MDK.

- Wystawa prac ma nie tylko promowaæ lokalnych twór-

ców – wyjaœnia dyrektor MDK Stanis³aw Horodecki –

ale i stworzyæ mo¿liwoœæ nabycia niecodziennych, ory-

ginalnych œwi¹tecznych akcesoriów, które mog¹ zdobiæ

nasz dom, b¹dŸ byæ prezentem dla bliskich.

Obok œwi¹tecznych kartek wystawiano tu tak¿e stroiki,

zdobione jajka, palmy wielkanocne, witra¿yki i inne

ozdoby zachwycaj¹ce kolorystyk¹ i projektami.

Wœród autorów by³y dzieci z chojnowskiej œwietlicy

socjoterapeutycznej, Ochronki Sióstr S³u¿ebniczek

Dêbickich, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 i nr 4,

niepe³nosprawni z Warsztatu Terapii Zajêciowej i osoby

prywatne – m.in. Anna Wójcik i Justyna Koziar.

Twórców, organizatorzy wystawy bêd¹cej jednoczeœ-

nie prezentacj¹ prac konkursowych, nagrodzili po-

chlebnym s³owem i drobnymi upominkami. Najbar-

dziej jednak wymown¹ nagrod¹ by³o zainteresowanie

odwiedzaj¹cych wystawê i sprzeda¿ swoich prac,

choæby za symboliczn¹ kwotê.
eg

ŒŒŒŒwwwwiiii¹¹¹¹tttt eeeecccczzzznnnnyyyycccchhhh
oooozzzzddddóóóóbbbb��cccczzzzaaaarrrr

Dzia³aj¹cy od pocz¹tku tego roku przy

chojnowskim domu kultury Klub Seniora

ma ju¿ za sob¹ pierwsze woja¿e. W nie-

dzielê 25 marca cz³onkinie klubu wyruszy-

³y na podbój pa³acu w £omnicy, a œciœlej

na zapoznanie siê z ofert¹ „Salonu wio-

sennego”, jaki tradycyjnie przed wielka-

noc¹ w pa³acowych salach i na b³oniach

organizuje w³aœcicielka, baronowa von Kuster.

Pogoda dopisa³a, humory równie¿, a ¿e 

z wyprawy uda³o siê te¿ przywieŸæ nieco

oryginalnych ozdób, które z pewnoœci¹

okrasz¹ œwi¹teczne sto³y, wiêc wszyscy

zgodnie uznali pierwszy wyjazd Klubu

Seniora za udany.

s.h.

„Dzieci dzieciom”
G³ównym celem akcji „Ca³a Polska czyta

dzieciom”, w której uczestniczy nasze

przedszkole, jest codzienne czytanie

dzieciom utworów literatury dzieciêcej.

Czêsty kontakt z literatur¹ naszym przed-

szkolakom zapewniaj¹ tak¿e zajêcia

teatralne, które odbywaj¹ siê u nas dwa

razy w tygodniu.

Teatr jest dla dzieci rzeczywistoœci¹ wy-

j¹tkow¹, w której wszystko mo¿e siê

zdarzyæ, a odtwórca roli ma okazjê reali-

zowaæ swoje marzenia, by staæ siê kimœ

innym. Wprowadzenie dzieci w œwiat

sztuki poprzez zabawy teatralne przy-

nosi im wiele korzyœci, rozwija wyobraŸ-

niê, doskonali mowê, która stajê siê wy-

razista i melodyjna, sprzyja umuzykal-

nieniu, rozwija p³ynnoœæ ruchów oraz

zwiêksza poczucie w³asnej wartoœci. Jest

równie¿ okazj¹ do wspania³ej zabawy,

daj¹cej wiele satysfakcji. Udzia³ dzieci

w odtwarzaniu treœci utworu sk³ania je

do zapamiêtywania, koncentrowania

uwagi na okreœlonej dzia³alnoœci, kul-

turze mówienia i zachowania siê.

W zwi¹zku z obchodami „Dni teatru” 

w naszym przedszkolu 29 marca odby³o

siê przedstawienie pt.: „Dzieci dzieciom”.

Dzieci ze starszych grup wiekowych

(„Kubusie” i „Smerfy”) przygotowa³y 

i przedstawi³y pozosta³ym przedszko-

lakom utwory literackie: „Goœcie”- L. Krze-

mienieckiej, „Zaj¹czki”, „Deszczyk”-

D. Gellner, „SpóŸniony s³owik”- J. Tuwi-

ma oraz „¯uk” i „Na straganie”- J. Brzech-

wy. Mali aktorzy wykazali siê ogromn¹

kreatywnoœci¹ i talentem, który doceni³a 

i nagrodzi³a gromkimi brawami publicznoœæ.

„Kiermasz œwi¹teczny”
„Œwi¹teczny kiermasz prac dzieciêcych”

to ju¿ tradycja w naszym przedszkolu.

Dlatego te¿ przed nadchodz¹cymi Œwiê-

tami Wielkanocnymi w holu przedszkol-

nym zosta³a zorganizowana wystawa

prac naszych milusiñskich, które w dniach

30.03- 04.04 mo¿na by³o kupowaæ. Oczy-

wiœcie organizacjê takiego kiermaszu

poprzedzi³o szereg dzia³añ: zapoznanie

dzieci z tradycjami i symbolami zwi¹za-

nymi ze Œwiêtami Wielkanocnymi, pra-

cami plastyczno- technicznymi w po-

szczególnych grupach oraz udzia³ dzieci

w warsztatach artystycznych, które od-

bywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w ci¹-

gu ca³ego roku szkolnego. W wyniku

tych¿e dzia³añ na kiermaszu znalaz³y

siê niepowtarzalne rêkodzie³a dzieciêce

wykonane ró¿nymi, ciekawymi tech-

nikami, które na pewno bêd¹ oryginaln¹

ozdob¹ w wielu domach. Dzieci dziêki

uczestniczeniu w takim przedsiêwziêciu

mia³y okazjê wykorzystaæ swój natural-

ny potencja³ twórczy, ale równie¿ zaro-

bi³y pieni¹¿ki, które zostan¹ przezna-

czone na uatrakcyjnienie obchodów Dnia

Dziecka w naszym przedszkolu.

CO  S£YCHAÆ  W  PRZEDSZKOLUCO  S£YCHAÆ  W  PRZEDSZKOLU
MIEJSKIM  NR1?MIEJSKIM  NR1?

Klub    na    salonach

¿ycz¹
dzieci  i  pracownicy

Przedszkola  Miejskiego  Nr  1
w  Chojnowie

ZZddrroowwyycchh,,  rraaddoossnnyycchh  
ii  ssppookkoojjnnyycchh

ŒŒwwii¹¹tt  WWiieellkkaannooccnnyycchh
CCzzyytteellnniikkoomm  

GGaazzeettyy  CChhoojjnnoowwsskkiieejj
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Zatrzymani 

* funkcjonariusze Komisariatu Policji

w Chojnowie zatrzymali sprawców

kradzie¿y kabla telekomunikacyjnego

na szkodê Telekomunikacji Polskiej S.A.

w Legnicy. Trwa szacowanie strat.

* na gor¹cym uczynku zatrzymano

sprawców kradzie¿y 46 ton kostki bru-

kowej wartoœci 3680 z³otych w Budzi-

wojowie, któr¹ z³odzieje za pomoc¹

³adowarki „fadroma” ³adowali na

samochód ciê¿arowy i naczepê.

* zatrzymano dwóch m³odzieñców

mieszkañców Chojnowa, którzy swoj¹

agresjê po wypiciu alkoholu wy³ado-

wali na szybie wystawowej sklepu

Kolporter. Straty wynosz¹ 500 z³ na

szkodê Sieci Kolporter. Sprawcy spêdzili

noc w legnickiej Izbie WytrzeŸwieñ.

***
Komisariat Policji w Chojnowie przy-

pomina o akcji policji pod nazw¹

„STOP 24”, gdzie wszyscy chêtni mo-

g¹ oznakowaæ swoje samochody.

Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ siê do

Komi-sariatu Policji w Chojnowie 

w godzinach 8.00 – 22.00, gdzie po

krótkiej rejestracji ich samochód zostanie

oznakowany.

Fakt przyst¹pienia do programu polega

na deklaracji uczestnictwa w³aœciciela

pojazdu w programie, a zg³oszenie sa-

mochodu dokonuje siê poprzez nakle-

jenie znaku, który posiada symbolikê

programu na przedniej i tylnej szybie

od wewn¹trz pojazdu.

Naklejka z napisem fluoryzuj¹cym jest

dobrze widoczna w sztucznym oœwiet-

leniu na zewn¹trz samochodu. Pojazd

tak oznakowany znajduj¹cy siê w ruchu

w godzinach, które w³aœciciel zadekla-

rowa³ jako czas nieu¿ywania pojazdu,

wzbudzi podejrzenie, ¿e mo¿e byæ

skradziony. Fakt ten zobliguje policjan-

tów do zatrzymania pojazdu, kontroli 

i sprawdzenia to¿samoœci kieruj¹cego.

Komisariat Policji w Chojnowie apelu-

je równie¿ do wszystkich w³aœcicieli

czworonogów, które zanieczyszczaj¹

chodniki, skwery i zieleñce, o to, ¿eby

wzmo¿yli nadzór nad swoimi ukocha-

nymi pieskami ró¿nej maœci i wielkoœci,

gdy¿ za brak nadzoru nad swoim pu-

pilem poniesie odpowiedzialnoœæ

finansow¹. 

,,Jubilatka zaprasza”

Z ksi¹¿ki
wydarzeñ kp

Nie zasypuje gruszek w popiele formacja 

59-79QUARTET.

Po udanej imprezie w Centrum Edukacyj-

nym, tym razem po raz kolejny swoje goœ-

cinne progi u¿yczy³a zespo³owi kawiarnia

,,Jubilatka”.

Tam w³aœnie w sobotê 14 kwietnia, odbêdzie

siê ,,Wieczorek muzyczny”.

Przy klimatach funky, jazzu i bluesa, bêdzie

mo¿na spêdziæ mi³o ten wieczór. Pocz¹tek

imprezy godzina 19.00, Cena biletów - 5 z³.

Szykuje siê nam nieprawdopodobne wydarzenie

muzyczne. 

W sobotê 21 kwietnia wytrawni melomani, 

z pewnoœci¹ wybior¹ siê do pobliskiej Legnicy. 

W tamtejszym Legnickim Centrum Kultury,

bêdzie mia³ miejsce koncert zespo³u KULT,

którego zbytnio chyba przedstawiaæ nie trzeba.

Wystêpy tej grupy zawsze przyci¹gaj¹ ogromne

rzesze ludzi. I tak jest ju¿ od ponad 20 lat. 

W zwi¹zku z powy¿szym prowadzona jest ju¿

przedsprzeda¿ biletów.

Mo¿na je nabyæ tak¿e w naszym Miejskim Domu

Kultury, w cenie 20 z³ - codziennie w biurze od

8.00 do 15.30. Koncert bêdzie mia³ miejsce na

dziedziñcu LCK.

Organizatorzy spodziewaj¹ siê przybycia nawet

1000 osób z ca³ego kraju. Œledz¹c internetowe

fora to ca³kiem mo¿liwe.

Pocz¹tek koncertu o godzinie 19.00.

Tak wiêc w sobotê koncentrujemy na KULCIE.

pm

Urz¹d Miejski w Chojnowie og³asza kon-

kurs w dwóch kategoriach: na opraco-

wanie znaku graficznego (logo) oraz

has³a promuj¹cego Miasto Chojnów.

Celem konkursu jest wytypowanie do

realizacji projektów, które stan¹ siê wi-

zytówk¹ Miasta Chojnowa.

Projekty powinny dawaæ mo¿liwoœæ ich

wszechstronnego wykorzystania na dru-

kach firmowych, wizytówkach, bilbor-

dach, banerach, reklamach œwietlnych,

gad¿etach, medalach, pucharach oraz roz-

maitych formach przestrzennych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adre-

sowany do osób powy¿ej 14 roku ¿ycia.

Prace mog¹ byæ realizowane zarówno

indywidualnie jak i zespo³owo. W dowol-

nej technice i z wykorzystaniem wielu

kolorów. Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ

kilka projektów.

Projekty mo¿na dostarczaæ osobiœcie do:

Urzêdu Miejskiego w Chojnowie 

ul. Pl. Zamkowy 1 pok. nr 6 

lub poczt¹ na adres jw. 

Konkursowe prace nale¿y sk³adaæ w nie-

przekraczalnym terminie do 15 maja

2007 r. (w przypadku przesy³ek pocz-

towych decyduje data stempla poczto-

wego). Na zwyciêzców w ka¿dej kate-

gorii czekaj¹ atrakcyjne nagrody g³ówne.

Szczegó³owych informacji udziela 

p. Renata Andreasik 

pod numerem tel. (076) 818-66-84.

ZPWP "DOLPAP"
sp. z o.o.

w Chojnowie,
producent wyrobów papierowych 

poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu

Wymagania:

* wykszta³cenie minimum œrednie (preferowana

osoba z wykszta³ceniem wy¿szym lub student),

* prawo jazdy kat.B,

* dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego,

* ³atwoœæ w nawi¹zaniu kontaktów,

* mile widziane doœwiadczenie w sprzeda¿y B2B.

Oferujemy:

* ciekaw¹ pracê w stabilnej firmie,

* sta³e wynagrodzenie + premiê uzale¿nion¹ od

efektów pracy,

* mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane ofert¹ pracy

prosimy o przes³anie listu motywacyjnego oraz

CV na adres:

zarzad@dolpap.pl

lub poczt¹:

ZPWP "DOLPAP" sp. z o.o.

ul.Okrzei 6, 59-225 Chojnów
Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych.

Na koncert 
KULTU Konkurs 

na logo
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W opinii fachowców nasza dru¿yna mia³a byæ tzw. rycerzem rundy

wiosennej.

Realia pi³karskie pokaza³y jednak, ¿e wcale ró¿owo tak nie jest.

Pocz¹tek by³ jednak obiecuj¹cy.

Na inauguracjê rozgrywek klasy okrêgowej, „Chojnowianka” na

wyjeŸdzie pokona³a dru¿ynê Konfeksu Legnica 3:2.

W drugim meczu na w³asnym boisku dru¿yna niestety uleg³a Nysie

Wiadrów 0:1, mimo, ¿e w pewnym momencie grali nawet z przewag¹

jednego zawodnika.

Có¿, gdy siê bardzo chce -  wychodzi jak zwyle.

W ubieg³¹ sobotê 31 marca nasza jedenastka goœci³a na boisku Stali

Chocianów.

Dru¿yna ta okupuje dolne czêœci tabeli. Pad³ bezbramkowy remis co

mo¿na uznaæ za pora¿kê. Brak skutecznoœci przy stuprocentowych

okazjach, to g³ówny mankament naszych pi³karzy.

W ubieg³ym sezonie na boisku szala³ bramkostrzelny napastnik -

Krzysztof Kowalczyk. Nieobecnoœæ tego pi³karza w tej rundzie to

spore os³abienie.

Po œwi¹tecznej przerwie przyje¿d¿a do nas dru¿yna Zawiszy Serby.

Mimo wszystko po trzech kolejkach, ,,Chojnowianka” plasuje siê na

wysokiej 5 pozycji.

Miejmy wiêc nadziejê, ¿e w nastêpnych meczach, przyjd¹ kolejne

wygrane.

Niejako w cieniu pierwszej dru¿yny swoje rozgrywki toczy „Choj-

nowianka II”.

W klasie B VI grupy legnickiej nasi s¹ wiceliderem. W niedzielê 

1 kwietnia dosz³o do spotkania na szczycie. Przyjecha³ lider Czarni

Rokitki. Po wyrównanej grze, pad³ remis 2:2. Pozycje obu dru¿yn

zosta³y wiêc utrzymane.

A do lidera nasze or³y trac¹ zaledwie jeden punkt.

p.m.

Klasa okrêgowa - Legnica

1. W¹sosz 18 49 47-16

2. Jawor 18 36 37-17

3. Wiadrów 18 32 31-30

4. Szczedrzykowice 18 30 36-39

5. Chojnów 18 30 27-28

6. Legnica 18 30 38-34

7. Chobienia 18 29 43-27

8. Arkon 18 26 34-28

9. Kochlice 18 26 38-39

10. Rudna 18 23 35-39

11. G³ogów 18 22 37-42

12. Serby 18 21 27-39

13. Zamet 18 20 28-27

14. Rokitki 18 16 30-31

15. Chocianów 18 9 17-50

16. Góra 18 4

18-68

Liga Dolnoœl¹ska Grupa VI - okrêg legnicki

1. Rokitki 13 35 46-13

2. Chojnów 14 34 66-20

3. Bia³a 14 30 45-27

4. Krzywa 14 28 55-25

5. Michów 14 26 45-26

6. Radziechów 13 21 43-34

7. NiedŸwiedzice 14 20 41-31

8. Witków 14 17 43-44

9. Okmiany 14 17 25-51

10. Budziwojów 14 13 20-36

11. Konradówka 14 13 23-45

12. Goliszów 14 4 21-45

13. Zamienice 14 3 10-86

,,Graj¹ w kratkê”

6 maja w Miejskim Domu Kultury odbêdzie

siê Otwarty Turniej Szachowy o Mis-

trzostwo Miasta Choinowa na 2007 rok.

Zg³oszenia telefoniczne przyjmuje p. Jerzy

Pud³o tel. (076) 81 87 287 lub tel. kom. 510

941 015 do dnia 06.05.2007 r. Dodatkowe

zg³oszenia przed rozpoczêciem turnieju do

godziny 945 na miejscu gry.

Przy zapisach obowi¹zuje wpisowe: seniorzy

15,00 z³, juniorzy: 5,00 z³, cz³onkowie sekcji

szachowej MDK „DANY” Chojnów oraz

dzieci urodzone w 1996 roku i m³odsze s¹

zwolnione z op³acania wpisowego.

Rozgrywki odbywaæ siê bêd¹ systemem

szwajcarskim - 9 rund, tempo gry 2 x 15 minut

na partiê, przepisy gry wg Kodeksu Szacho-

wego PZSzach.

Organizator zapewnia sprzêt szachowy oraz

nagrody pieniê¿ne, rzeczowe i dyplomy.

Otwarcie turnieju zaplanowano na godzinê

10, zakoñczenie na 17.

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibi-

ców, a wiêcej szczegó³ów pod wskazanymi

powy¿ej numerami telefonów.

W maju szachowe
mistrzostwaMamy mistrza!!! 

Tym okrzykiem zakoñczyli sezon ligowy 

w KLAPSie m³odzi siatkarze UKS Gim-

Team Gimnazjum nr 1. W ostatnich trzech

meczach dru¿yna przygotowywana przez

Andrzeja Tracza odnios³a trzy zwyciêstwa,

pokonuj¹c Gimnazjum z Wilkowa oraz dwie

dru¿yny z Gimnazjum nr 1 w Z³otoryi. Run-

dê rewan¿ow¹ nasz zespó³ zakoñczy³ bez

straty punktu, staj¹c siê najwiêksz¹ niespo-

dziank¹ KLAPSa. Reprezentacja Gimnazjum

nr 1, pozostawiaj¹c w tyle dru¿yny ze Z³oto-

ryi, Œwierzawy, Wilkowa udowodni³a, ¿e

ciê¿k¹ prac¹ mo¿na dorównaæ zespo³om 

z oœrodków, które maj¹ wiêksze tradycje

siatkarskie ni¿ Chojnów.

Uks Gim-Team – Gimnazjum w Wilkowie

3:1 (20, 15,- 15, 14)

Gimnazjum nr 1 w Z³otoryi - Uks Gim-Team

0:3 (21, 12, 14)

Gimnazjum nr 1 w Z³otoryiII - Uks Gim-Team
0:3 (14, 17, 14)

Sk³ad dru¿yny: Arek Stanek – kapitan,

Wojtek Wozowczyk, Mariusz K¹dzio³ka,

Dawid Szpanek, Dawid Trocki, Ksawery

Dominiak, Kamil Siejka, Krystian Wencel,

£ukasz Klucznik, Marcin Czarnecki.

Trener Andrzej Tracz

KAT

UWAGA!!! KLAPS!!!
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MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 076-818-86-21

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

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

ALLELUJA, ALLELUJA!
Zapraszamy na wystawê kartek œwi¹tecz-

nych “Alleluja, Alleluja” wykonanych

przez cz³onków grupy OGRODY TWÓR-

CZOŒCI przy SP 4 pod kierunkiem p. Gra-

¿yny Koœnik.

DZIÊKUJEMY
Za podarowanie ksi¹¿ek: p. Paw³owi ¯urawiec-

kiemu, p. Agnieszce Wasilewskiej, p. Barbarze

Zaj¹c, p. Stanis³awie Haniszewskiej, p. £u-

kaszowi Kryszczukowi, p. El¿biecie Ho³o-

wacz, p. Witoldowi £osek, p. Julii Bandziak,

p. Bo¿enie Delost, p. Tomaszowi Michal-

czeni, p. W³adys³awie Osesik, p. Jadwidze

Marciniec, p. Jolancie Œwiêtojañskiej, p. Hance

Król, p. W³adys³awie Wiszniowskiej, p.

Jerzemu Piêtkiewiczowi, p. El¿biecie Synowiec,

p. Ewie Stempel.

WUTEZETKA W BIBLIOTECE
W czytelni Dzia³u dla Doros³ych udostêp-

niamy Gazetê Chojnowsk¹ i WuTeZetkê -

gazetê uczestników Warsztatu Terapii Za-

jêciowej w Chojnowie.

DYSKUSYJNY KLUB KSI•¯KI
W bibliotece powstaje Dyskusyjny Klub

Ksi¹¿ki. Wszystkich zainteresowanych

serdecznie zapraszamy. 

Szczegó³owe informacje - Anna Kopyra,

Dzia³ dla Doros³ych.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Ma³gorzata Podugorni - “WIERSZE

O IMIONACH”
Jednym z pierwszych psikusów, zwykle zas-

kakuj¹cych cz³owieka do póŸnej staroœci, jest

jego imiê - niezale¿nie od indywidualnych

preferencji i gustu. O jego potencjale i tajem-

nicach w sposób poetycki, niepozbawiony

po-czucia humoru oraz literackiego dystansu

opowiada autorka niniejszej lektury.

Dzia³ dla Doros³ych:

Micha³ Komar - “W£ADYS£AW

BARTOSZEWSKI: SK•D PAN

JEST?: wywiad rzeka”
Cudem uratowany z Oœwiêcimia, uczestnik

Powstania Warszawskiego, Polak ratuj¹cy

¯ydów, wiêzieñ PRL-u, szef dyplomacji w III RP,

znakomity uczony - profesor Bartoszewski

opowiada o ca³ym swym d³ugim i niezwyk-

³ym ¿yciu, a obdarzony jest fotograficzn¹

pamiêci¹. Jego historia osobista pe³na zas-

kakuj¹cych wydarzeñ, osób s³awnych i boha-

terów stopi³a siê z ponadczasowymi refleksja-

mi na temat naszej racji stanu, katolicyzmu,

tolerancji, skomplikowanych wyborów

moralnych, politycznych i ludzkich.

Wojciech Majewski - “MAREK

GRECHUTA: portret artysty”
Znakomity jazzman Wojciech Majewski - na

tle biografii artysty - opisa³ jego twórczoœæ.

Muzyczna wiedza i doœwiadczenie autora

oraz rozmowy z samym Markiem Grechut¹

sprawi³y, ¿e powsta³ niezwyk³y przewodnik

po jego dokonaniach. O swojej wspó³pracy 

z twórc¹ Korowodu opowiadaj¹ tacy artyœci,

jak Jan Kanty Pawluœkiewicz, Krystyna Janda

i Grzegorz Turnau. Ca³oœæ uzupe³niaj¹ foto-

grafie, po raz pierwszy publikowane obrazy

Marka Grechuty i p³yta koncertowa z nie-

wydanym do tej pory zapisem wystêpów na

festiwalach w Krakowie i Opolu.

13 i 14 kwietnia 2007

-godz.17.00

"Dlaczego nie!"
Bilety: 13 z³

(Polska, 2007), Komedia roman-

tyczna, czas 94 min.

re¿yseria: Ryszard Zatorski, sce-

nariusz: Jan Kwiatkowski

OBSADA:

Anna Cieœlak, Maciej Zakoœciel-

ny, Ma³gorzata Ko¿uchowska,

Anna Przybylska, Tomasz Kot,

Agnieszka Warchulska, Joanna

Jab³czyñska.

Ma³gosia podejmuje odwa¿n¹

decyzjê - z odleg³ej prowincji

przyje¿d¿a do Warszawy, by

tutaj studiowaæ i odmieniæ swoje

szare ¿ycie. Ukoñczenie studiów

na ASP, znalezienie ciekawej 

i dobrze p³atnej pracy - oto cel

Ma³gosi. Ju¿ po studiach, z mnóst-

wem pomys³ów i poczuciem

w³asnej kreatywnoœci próbuje

szczêœcia w agencji reklamowej.

Ale to zupe³nie inny œwiat, do

którego dostêp nie jest ³atwy.

Na-wet dla ambitnej dziew-

czyny....

***

20 i 21 kwietnia 2007

- godz.17.00 

"Artur i Miminki"
bilety: 13 z³

Francja -film fantasy, familijny

re¿yseria i scenariusz: Luc Besson,

muzyka: Eric Serra

Animowana adaptacja powieœci

Luca Bessona z g³osami gwiazd

muzyki - Madonny, Davida Bowie,

Snoop Doga. 10-letni Artur staje

oko w oko z bezwzglêdnym przed-

siêbiorc¹, pragn¹cym zagarn¹æ

piêkny dom babci ch³opca. Za-

danie uratowania domu jest

trudne, ale Artur liczyæ mo¿e na

pomoc Miminków. Jego dziadek,

który zagin¹³ przed laty w tajem-

niczych okolicznoœciach, zo-

stawi³ mu ksiêgê ze wskazówk¹

jak trafiæ do niezwyk³ej krainy

malutkich stworków...

-  KINO  -
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“GAZETA CHOJNOWSKA” 

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84

fax: (076) 818-75-15,  

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

http://www.chojnow.net.pl

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 

w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia

Grzeœkowiak, 

wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska,  

Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  

Druk: Agencja Wydawnicza “ARGI” s.c., 

ul. Klimasa 6, 50-515 Wroc³aw
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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 143 831

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 818 83 70

Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

DOMY MIESZKANIA LOKALE

Kupiê lokal w centrum Chojnowa. Wia-

domoœæ: tel. 0608-697-472.

US£UGI

Lekarz internista – wizyty domowe. Wiado-

moœæ: tel. 0604-501-675.

PRACA

Firma „Protyl-Serwis” sp. z o.o. w Okmia-

nach zatrudni mechaników samochodowych.

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-70-93.

Apteka Leków Gotowych w Boles³awcu

zatrudni magistra farmacji na ca³y lub pó³

etatu. Wiadomoœæ: tel. 0601-974-452.

INNE

Dzia³ki budowlane w Chojnowie - 30

z³+22% VAT za 1m2. Wiadomoœæ: tel. 0694-

8 7 6 - 4 5 6

po godz. 16.00.

Tanio sprzedam garnitur komunijny na

wzrost 140 cm. Wiadomoœæ: tel. 0692-158-726.

Sprzedam piec c.o. 0.8 KW na gwarancji,

cena do uzgodnienia. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-13-02.

OG£OSZENIA DROBNE Firma Alken Sp. z o.o., 
przyjmie do pracy osoby

na stanowiska:

- KADROWA;
wymagania: znajomoœæ przepisów prawa pracy,

doœwiadczenie na podobnym stanowisku.

- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:
wymagania: minimum œrednie wykszta³cenie.

- KIEROWCA;
wymagania: prawo jazdy kategorii E + C.

- PRACOWNIK PRODUKCYJNY
mê¿czyŸni i kobiety. 

CV i podanie nale¿y kierowaæ na adres:
Firma Alken Sp. z o.o

Rokitki 79a
59-226 Chojnów, tel. 76 819 66 22

e-mail: alken@alken.pl

³azienki, glazurnictwo,

panele,

remonty mieszkañ,

ocieplenia budynków,

hydraulika,

sufity podwieszane,

malowanie,

tapetowanie,

szpachlowanie,

oraz inne prace budowlane

"Alles" - us³ugi ogólnobudowlane

Edward Zieliñski

przyjmie zlecenia na prace budowlane

Kontakt - tel. 607-207-940; 
(076) 819-18-89
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