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Po¿arowa wiedza
To ju¿ 31. raz – Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP og³osi³ Turniej Wiedzy
Po¿arniczej “M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.

Nastêpny numer “
G.C

h.”

Nastêpny numer “
G.C

h.”

4.04.2008 r.

4.04.2008 r.

NRNR 66 (670)(670) ROK XVI 21.03.2008ROK XVI 21.03.2008 CENACENA 1,30z³1,30z³

Z³ote
pary

Pañstwo Kur emanuj¹ radoœci¹ 
i szczer¹ ¿yczliwoœci¹. Wci¹¿
siê kochaj¹ i nie ukrywaj¹
swoich uczuæ.

Minê³o pó³ wieku, ale w oczach 
Pañstwa Kowalskich nadal skrz¹ siê
iskierki, które dla nich s¹ bardzo
wymowne.

29 marzec 2008
Park Piastowski, godz. 13.00

Miêdzynarodowe M³odzie¿owe Zawody w Kolarstwie Prze³ajowym
Pod patronatem Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej

****
30 marzec 2008

Park Piastowski, godz. 11.00
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Prze³ajowym Masters

Pod honorowym patronatem 
Wiceprezesa Rady Ministrów RP Grzegorza Schetyny

Serdecznie zapraszamy!



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* rozpoczêto prace przy budowie ul. £u¿yckiej.
Wykonawca przygotowuje teren pod now¹,
asfaltow¹ nawierzchniê. Roboty budowlane
obejm¹ tak¿e budowê wodoci¹gów i ruro-
ci¹gów do odprowadzania œcieków,

* wy³oniony drog¹ przetargu wykonawca,
rozpocz¹³ prace przy ogradzaniu rozbudo-
wywanej czêœæ cmentarza komunalnego,

* realizowany jest II etap wymiany stolarki
okiennej w Gimnazjum nr 2,

* trwaj¹ prace przy budowie trybun na sta-
dionie KS „Chojnowianka”. Zamontowano
ju¿ nowe siedziska, wykonawca przygotowuje
siê do postawienia barierek.

* w trakcie rozstrzygania jest przetarg nieogra-
niczony na wykonawcê ul. Rzemieœlniczej.
Zakres prac przy tej inwestycji obejmuje bu-
dowê sieci kanalizacji ogólnosp³awnej i na-
wierzchni ulicy. 

Wydzia³ GGiOŒ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie

informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 03.03.2008 r. do 24.03.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka nie-
zabudowana nr 53 po³o¿ona przy ul. Lu-
biñskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2008 r. 
Nr 27/2008),
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka
zabudowana nr 209/80 po³o¿ona przy 
ul. Drzyma³y w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca
2008 r. Nr 28/2008).
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 14.04.2008 r.

2) w dniach od 03.03.2008 r. do 24.03.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ka
nr 377/3 po³o¿ona przy ul. Samorz¹dowej
oraz dzia³ka nr 231/7 po³o¿ona przy ul. Z³o-
toryjskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 marca 2008 r.
Nr 29/2008).

3) w dniach od 05.03.2008 r. do 26.03.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ki
nr 222/21 i 222/22 po³o¿one przy ul. Kwia-
towej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 5 marca 2008 r. 
Nr 31/2008).

4) w dniach od 11.03.2008 r. do 31.03.2008 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o-
¿onych przy ul. Mickiewicza 1, ul. Legnic-
kiej 51, ul. Koœciuszki 11, ul. Drzyma³y 5 
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 11 marca 2008 r. Nr 33/2008),
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 21.04.2008 r.

Informacja o zamiarze 
likwidacji Filii nr 1 MBP
w Chojnowie

Na podstawie art.13 ust. 2 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Burmistrz
Miasta Chojnowa informuje o zamiarze likwi-
dacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie z dniem 30.06.2008 r.
Uzasadnienie:
Filia nr 1 – mieszcz¹ca siê w Chojnowie przy
ul. Sikorskiego 12 – zosta³a za³o¿ona w 1991 r.,
w celu u³atwienia mieszkañcom rozbudowywa-

nego osiedla Kiliñskiego dostêpu do ksi¹¿ek.
W latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³ rozwój
czytelnictwa we wszystkich placówkach choj-
nowskiej biblioteki publicznej. Znacz¹cy wzrost
liczby czytelników i wypo¿yczeñ zwi¹zany
by³ przede wszystkim z rozwojem rynku wy-
dawniczego po 1989 r., jego bogat¹ ofert¹,
sytuacj¹ demograficzn¹, zmian¹ programów 
i lektur szkolnych oraz zwiêkszeniem liczby
kszta³c¹cych siê osób. W latach 1999 – 2001
z us³ug biblioteki korzysta³o rokrocznie 4500
czytelników, w tym 1200 w Filii nr 1. W ci¹gu
dwóch lat – od 2005 r. do 2007 r. - liczba
czytelników filii spad³a z 1000 czytelników
do 500, czyli o 50 %.
Bior¹c pod uwagê dane statystyczne dotycz¹ce
wskaŸników czytelnictwa, jak równie¿ bardzo
dobre warunki lokalowe nowej siedziby 
biblioteki mieszcz¹cej siê od 2006 r. w budynku
Centrum Edukacyjnego przy Placu Zam-
kowym 2, utrzymanie dzia³alnoœci Filii nr 1
nie ma wystarczaj¹cego spo³ecznego uzasad-
nienia. Tym bardziej, ¿e warunki i poziom
obs³ugi u¿ytkowników s¹ zdecydowanie lepsze
w siedzibie biblioteki, ni¿ w filii. 
Ponadto, czêœæ czytelników filii jest zapisa-
nych równie¿ do Oddzia³u dla Dzieci i M³o-
dzie¿y, czy Dzia³u dla Doros³ych funkcjonu-
j¹cych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
Placu Zamkowym 2. Dzia³y te, ze wzglêdu na
posiadan¹ powierzchniê u¿ytkow¹, po zlik-
widowaniu filii przejm¹ jej ksiêgozbiór i wy-
posa¿enie oraz rozszerz¹ dotychczasow¹ ofertê
dostarczania ksi¹¿ek osobom niepe³nospraw-
nym do domu.
Natomiast pracownik filii zostanie przeniesiony
do macierzystej jednostki.

Zajêcia w Parasolu

Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno-Rehabi-
litacyjny “Niebieski Parasol” w Chojnowie
zaprasza na zajêcia z promocji zdrowia 
w zakresie:
* bóli krêgos³upa,
* oty³oœci,
* bóli stawów,
* wybranych sposobów walki ze stresem oraz
innych dolegliwoœci.
Zajêcia rozpoczynaj¹ siê dnia 05.04.2008 r. 
o godzinie 8.00 na terenie oœrodka. Wiêcej
informacji pod nr tel. 076 81 88 256 w godz.
od 7.00 - 15.00 lub osobiœcie.

PIT-y w Chojnowie

Wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d Miejski w po-
rozumieniu z Urzêdem Skarbowym w Leg-
nicy, 7 marca uruchomi³ punkt przyjmowania
zeznañ podatkowych. W ka¿dy pi¹tek 
w godz. 8.00 – 15.00 mieszkañcy Chojnowa
mog¹ z³o¿yæ druki rozliczeñ w pokoju nr 3 na
parterze.
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Orzeczenie s¹du
S¹d Rejonowy w Z³otoryi Wydzia³ VI Grodzki
og³asza, i¿ Jan Lewicki ur. 01/06/1952 w Nie-
dŸwiedzicach, s. Micha³a i Genowefy zosta³
skazany wyrokiem S¹du Rejonowego w Z³otoryi
z dnia 07/01/2008 r. za pope³nienie przestêpstwa
z art. 178a §2 kk i 244 kk w zw. z art. 11§2 kk;
na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11§3 kk;
art. 69 §1 i 2 kk i art. 70 §1 pkt. 1 kk pole-
gaj¹cego na tym, ¿e w dniu 26 paŸdziernika
2007 roku w miejscowoœci NiedŸwiedzice
kierowa³ rowerem po drodze publicznej,
bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci, maj¹c 0,56mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu, pomimo
orzeczonego przez S¹d Rejonowy w Z³otoryi
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów na okres od
22.05.2007 r. do 22.05.2008 r. na karê 2 lata
pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na
okres 5 lat, œrodek karny w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych na
okres 5 lat, œwiadczenie pieniê¿ne w kwocie
300,00 z³. na cel spo³eczny.

Nowy kurs PKS
10 marca PKS S.A o/Lubin uruchomi³o nowy
kurs relacji:
Chojnów - Strefa Hormman Krzywa 515

- powrót Strefa Hormman Krzywa - Chojnów 615

- Chojnów - Strefa Hormman Krzywa 1315

- powrót Strefa Hormman Krzywa - Chojnów 1415

Istnieje mo¿liwoœæ uruchomienia dowozu
pasa¿erów na II zmiany. 
Kontakt 076-81-888-476, ceny konkurencyjne.

Odpowiadaj¹c na apel
Urz¹d Miejski w Chojnowie, dbaj¹c o przy-
rodê naszego regionu, przy³¹cza siê do apelu
Starostwa Powiatowego w Legnicy o zachowa-
nie istniej¹cej bioró¿norodnoœci w przyrodzie. 
Nieustaj¹cy rozwój cywilizacyjny postêpuj¹cy
w naszym powiecie wp³ywa negatywnie na
œrodowisko naturalne. Wiele zasobów przy-
rodniczych niestety przeznacza siê pod zagos-
podarowanie rolnicze, inwestycje przemys³o-
we i zwi¹zan¹ z nimi infrastrukturê techniczn¹.
Zmniejsza to przestrzeñ ¿yciow¹ wystêpuj¹cych
na tych terenach gatunków roœlin i zwierz¹t,
które niemog¹c siê przystosowaæ do nowych
warunków, czêsto gin¹. W wyniku wymarcia
jakiegokolwiek gatunku nieodwracalna zmiana
bioró¿norodnoœci prowadzi do utraty stabil-
noœci ekosystemu.
Bezustannie zanieczyszczamy wody œciekami
komunalnymi, rolniczymi, przemys³owymi, 
a nawet radioaktywnymi. Do tego degradacyjny
wp³yw na œrodowisko wodne ma nap³yw wód
z intensywnie nawo¿onych pól uprawnych,
traktowanych pestycydami ha³d przemys³owych
i wysypisk œmieci. Przez owe zanieczyszcze-
nia wiele gatunków fauny i flory wodnej cierpi,
os³abiaj¹c swoj¹ aktywnoœæ. 
Bezzw³ocznie nale¿y podj¹æ dzia³ania zapobie-

gaj¹ce procesowi degradacji bioró¿norodnoœci
w przyrodzie. Nale¿y zatem promowaæ syste-
my produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodo-
wiska, zachowanie ró¿norodnoœci biologicz-
nej siedlisk pól naturalnych, w tym zasobów
genetycznych w rolnictwie. Powinno siê równie¿
dbaæ o zachowanie i odtwarzanie elementów
krajobrazu rolniczego o znaczeniu ochron-
nym oraz kulturowym i wci¹¿ podnosiæ
œwiadomoœæ ekologiczn¹ wœród spo³ecznoœci.
W naszym regionie szczególnie powinniœmy
dbaæ o zachowanie bioró¿norodnoœci poniewa¿,
obecnie jest ona zadowalaj¹co du¿a. Dziêki
temu mamy mo¿liwoœæ po¿ytecznej eksploatacji
natury. Przyk³adem wykorzystania przyrody
jest np. wierzba - bez niej nie by³oby aspiryny,
natomiast bez cisa nie wymyœlonoby leku
przeciwnowotworowego. 

Sprawa na telefon
Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 bur-
mistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny dy¿ur
pod numerem (076) 818-82-85 lub 818-86-77.

Rada informuje
W ka¿dy wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00,
przewodnicz¹cy rady miejskiej – Jan Sko-
wroñski przyjmuje interesantów w biurze
rady, pokój nr 4. W ka¿dy czwartek natomiast,
w godzinach 11.00-12.00, w tym samym miejs-
cu przyjmuje wiceprzewodnicz¹cy Józef Kulas.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- marzec, kwiecieñ, maj, czerwiec 

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452 13.04.08, 04.05.08, 01.06.08, 
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301 23.03.08, 20.04.08, 11.05.08, 08.06.08, 
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 24.03.08, 27.04.08, 18.05.08, 15.06.08, 
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 30.03.08, 01.05.08, 22.05.08, 22.06.08, 
5. Apteka ,,Stokrotka”: 06.04.08, 03.05.08, 25.05.08, 29.06.08, 

Wszystkim uczestnicz¹cym w ostatniej drodze 

œp. Beaty Sobczak 

oraz zak³adowi pogrzebowemu 
p. Józefa Chudziaka i p. Doro¿yñskim 

- w³aœcicielom kwiaciarni podziêkowania sk³ada
Henryk Sobczak z rodzin¹

Zdrowych i weso³ych
Œwi¹t Wielkanocnych
obecnym i przysz³ym
klientom

sk³adaj¹

w³aœciciele 
Drukarni UNIFOT



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 6/6704

Warto pamiêtaæ o tradycjach

Mazurek wielkanocny 

Ciasto:
2 i pó³ szklanki
m¹ki krupczat-
ki, 3/4 szklan-
ki cukru, 250 g
m a r g a r y n y ,
4 ¿ó³tka, 4 ³y¿-
ki mleka, p³aska ³y¿eczka proszku do pie-
czenia, kilka kropli aromatu migda³owego

Masa:
puszka mleka skondensowanego s³odzonego,
powid³a œliwkowe lub d¿em niskos³odzony,
100 g orzechów w³oskich

Do dekoracji: 
p³atki migda³owe

1. Z tej iloœci sk³adników wychodz¹ dwa ma-
zurki upieczone w tortownicy. Najpierw nale¿y
ugotowaæ puszkê mleka. Puszka powinna byæ
ca³kowicie zakryta wod¹ i musi siê gotowaæ na
ma³ym ogniu ok. trzy godziny. Mleko przed
otwarciem nale¿y dobrze wystudziæ.
2. M¹kê wymieszaæ z proszkiem i cukrem,
posiekaæ z margaryn¹, dodaæ mleko, ¿ó³tka 
i aromat, a potem szybko zagnieœæ ciasto.
3. Ciasto w³o¿yæ na pó³ godziny do lodówki,
nastêpnie wylepiæ nim nat³uszczon¹ formê
tortownicy, formuj¹c niewysoki brzeg. Ciasto
piec w 200 stopniach ok. 25 minut.
4. Upieczone ciasto posmarowaæ cienko po-
wid³ami, posypaæ pokrojonymi orzechami,
posmarowaæ mas¹ z puszki, a na koniec po-
sypaæ p³atkami migda³ów.

Babka Wielkanocna 

4 jajka , 1/2 szklanki m¹ki tortowej, 1/2 szk-
lanki m¹ki ziemniaczanej, szklanka cukru,
budyñ œmietankowy, 2 ³y¿eczki proszku do
pieczenia, 250 ml majonezu, t³uszcz do wys-
marowania formy (mas³o, margaryna) 

Przygotowanie:
Jajka umyj, oddziel bia³ka od ¿ó³tek, bia³ka
ubij, wolno dodawaj cukier, a na koñcu ¿ó³t-
ka, dodaj m¹kê, nastêpnie budyñ w proszku 
i proszek do pieczenia, po³¹cz z majonezem.
Wszystko delikatnie wymieszaj. Formê przed
w³o¿eniem ciasta, wysmaruj t³uszczem. Piecz
oko³o 1 godziny w temperaturze 200-180 oC.

Pascha na Wielkanoc

75 dag twarogu, 3 ¿ó³tka, 25 dag cukru
pudru, 15 dag bakalii, 1 galaretka wiœniowa,
konfitury z truskawek lub wiœni

1. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem na parze. Twaróg
zemleæ i przetrzeæ przez sito, dodaæ do kremu
z ¿ó³tek i razem utrzeæ na puszyst¹ masê . 
2. Bakalie op³ukaæ i rozdrobiæ, po³¹czyæ 
z twarogow¹ mas¹. Galaretkê rozpuœciæ 
w 1 szkl. wody, ostudziæ.
3. Rozetrzeæ z 2 ³y¿kami sera, po³¹czyæ z ca³¹
mas¹ serow¹, wymieszaæ. Masê wlaæ do
op³ukanego zimn¹ wod¹ naczynia, wyrównaæ
powierzchniê. Udekorowaæ owocami z konfi-
tury, mo¿na u³o¿yæ na wierzchu biszkopty,
w³o¿yæ do lodówki.

Mazurek bakaliowy z czekolad¹

Ciasto: 
1 i 1/2 szklanki (25 dag) m¹ki, 18 dag mas³a,
1/2 szklanki (10 dag) cukru, 2 ¿ó³tka, szczyp-
ta soli

Polewa: 
25 dag gorzkiej czekolady, szklanka œmietany
kremówki, 2 ³y¿ki likieru pomarañczowego,
³y¿ka mas³a, 2 ³y¿ki cukru pudru

Bakalie: 30 dag migda³ów, orzechów pekan,
w³oskich i laskowych, garœæ suszonych œli-
wek bez pestek, po 5 dag suszonych fig 
i moreli, 5 dag du¿ych rodzynek

Z podanych sk³adników zagnieœæ ciasto,
owin¹æ foli¹ i wstawiæ na 30 minut do lodówki.
Ciasto cienko rozwa³kowaæ, wylepiæ p³ask¹,
nat³uszczon¹ blachê. Piec 20-25 minut w temp.
190°C. 
Polewa: czekoladê po³amaæ na ma³e kawa³ki,
rozpuœciæ w k¹pieli wodnej. Dodaæ cukier puder,
mas³o, œmietankê. Wymieszaæ. Zdj¹æ czekoladê
z ognia, wlaæ likier. Dok³adnie wymieszaæ.
Bakalie: orzechy i migda³y upra¿yæ na suchej
patelni. Rodzynki, figi, morele sparzyæ na sitku.
Na wystudzonym cieœcie roz³o¿yæ niepo-
siekane bakalie. Polaæ p³ynn¹ polew¹ czeko-
ladow¹. Odstawiæ do zastygniêcia.

Znu¿eni zim¹ z coraz wiêksz¹ têsknot¹ wygl¹damy
wiosny. W pierwsz¹ niedzielê po wiosennej pe³ni

nadchodzi wreszcie barwna i radosna Wiel-
kanoc. Najstarsze i najwa¿niejsze œwiêto
w kalendarzu chrzeœcijañskim, obcho-
dzone na pami¹tkê mêki, œmierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa. Od wieków
temu wydarzeniu towarzysz¹ bogate

tradycje i obrzêdy ³¹cz¹ce w sobie elementy religijne, takie jak:
Wielki Post, czy Wielki Tydzieñ oraz ludow¹ obyczajowoœæ nios¹c¹ ze
sob¹ zwyczaje, np. "topienia ¿uru" symbolizuj¹ce po¿egnanie z po-
stem. Poza tymi dwoma aspektami Wielkanocy, bez w¹tpienia, œwiêto
jest zwiastunem nadchodz¹cej wiosny, wraz z któr¹ budzi siê do ¿ycia
przyroda. Nie bez znaczenia, wiêc najwa¿niejsz¹ ikon¹ tych¿e œwi¹t
jest jajko, bêd¹ce wyrazem nowego ¿ycia.
Ju¿ od œredniowiecza Wielki Tydzieñ rozpoczyna Niedziela Palmowa
zwana równie¿ Kwietn¹ lub Wierzbn¹. Przed wiekami stanowi³a pre-
ludium siedmiodniowego okresu œcis³ego postu i umartwiania na
pami¹tkê mêczeñstwa Jezusa. Dziœ jest czasem duchowego oczyszczenia
i przygotowania do œwi¹t. Wszyscy doskonale znamy zwi¹zany z tym
dniem zwyczaj wykonywania barwnych palemek wielkanocnych,
bêd¹cych wyrazem odradzaj¹cego siê ¿ycia. Œwiêcenie ich natomiast
zapewnia, zgodnie z tradycj¹, powodzenie przez ca³y rok.
Obrzêdy wielkanocne pochodz¹ g³ównie z obyczajowoœci ludowej
uzale¿nionej od regionu Polski, w którym wystêpuj¹. Ju¿ sam okres
przedœwi¹tecznych porz¹dków, wed³ug zwyczajów ludowych, ma
znaczenie symboliczne, bowiem dziêki niemu wymiatamy z mieszkania
zimê, a wraz z ni¹ wszelkie z³o i choroby. Znacznie bardziej widowisko-
wym sposobem po¿egnania postu jest "wieszanie œledzia". W wielu
regionach Polski z radoœci¹ przybijano rybê do drzewa za to, ¿e przez

40 dni "wypiera³a" miêso z jad³ospisu. Wielka Sobota nios³a ze sob¹
zwyczaje kierowane g³ównie do dziewcz¹t, bowiem, która kobieta tego
dnia umy³a twarz w wodzie, pochodz¹cej z gotowania jaj na pisanki,
rzekomo, pozbywa³a siê w ten sposób wszelkich mankamentów urody.
Na pó³nocy Polski na Warmii spotkamy siê ze zwyczajem, który polega
na paleniu kuk³y "Judosza". Obrzêd ma symbolizowaæ oczyszczenie 
i uwolnienie od grzechu. Na Podhalu natomiast popularne jest, by do
koszyka ze œwiêconk¹ prócz wêdliny, chleba i jajek wk³adaæ owoce
egzotyczne takie jak: kiwi, pomarañcze i banany.
Najbardziej popularnym obrzêdem wielkanocnym, obchodzonym 
w poniedzia³ek, jest "œmigus - dyngus". W tym czasie oblewaæ mo¿na
by³o wszystkich i wszystko na znak obmycia z grzechu. Zmoczone
tego dnia panny, wed³ug przes¹du, mia³y wiêksze szanse na rych³e
zam¹¿pójœcie. Jedynym obejœciem od przemoczenia by³o odkupienie
siê barwn¹ pisank¹, wrêczaj¹c j¹ kawalerowi. W po³udniowej czêœci
Ma³opolski mo¿emy napotkaæ inn¹ formê obchodzenia tego zwyczaju.

W okolicach Krakowa znane s¹ "dziady œmi-
gustne", s³omiane poczwary owiniête w po-
szarpane materia³y, które ukazuj¹ siê w nocy
z niedzieli na poniedzia³ek, wymuszaj¹c ofiary
pieniê¿ne, oblewaj¹c wod¹ niechêtnych.
Tradycje wielkanocne s¹ bardzo mi³ym akcen-
tem œwi¹t, ³¹cz¹cym w sobie wynios³e ele-
menty wiary i zwyk³¹, prost¹, ludzk¹ radoœæ
ze Zmatwychwstania Jezusa. Wiele zwyczajów
niestety zanika, dlatego warto je znaæ i kulty-
wowaæ, bowiem naród bez tradycji traci swoj¹
odrêbnoœæ i to¿samoœæ, a œwiêta magiczny
charakter. 

AK
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Najtrudniejszy pierwszy krok
Chodzili razem do szko³y. On jej z tego okresu
nie pamiêta, ona nie zwraca³a wówczas uwagi
na rówieœników. Mijali siê na szkolnym kory-
tarzu, nie przypuszczaj¹c, ¿e wkrótce ich
œcie¿ki po³¹cz¹ siê i bêd¹ razem przez nastêp-
nych piêædziesi¹t lat.
Janina i Mieczys³aw Kur 8 marca, w choj-
nowskim Urzêdzie Stanu Cywilnego zostali
uhonorowani medalem przyznanym przez
Prezydenta RP za d³ugoletnie, zgodne po-
¿ycie ma³¿eñskie. 

Rok 1956, wieœ Boguchwa³y, powiat Mor¹g.
W sobotnie popo³udnia m³odzie¿ spotyka³a
siê tu na potañcówce. Na wielu z nich bawili
siê te¿ Janina i Mieczys³aw, ale m³ody ch³opak
nigdy nie mia³ odwagi poprosiæ do tañca tê
weso³¹, œliczn¹ dziewczynê. Kiedyœ ich spoj-
rzenia spotka³y siê i na krótk¹ chwilê zastyg³y.
To by³ dla niego znak. Ich pierwszy taniec
by³ pocz¹tkiem wielkiej wzajemnej mi³oœci,
która wbrew powszechnym opiniom, z ka¿dym
rokiem pog³êbia³a siê, ros³a, dojrzewa³a.
Pobrali siê w ma³ym koœció³ku na Mazurach.
W Chojnowie znaleŸli siê za spraw¹ przyjació³.
Mieczys³aw nie móg³ znaleŸæ w okolicy za-
trudnienia, a znajomi z Boles³awca zachêcali
do przyjazdu na Dolny Œl¹sk. Przyjecha³ tu sam,
a kiedy mia³ ju¿ pracê i mieszkanie do³¹czy³a
do niego Janina. W ich nowym, skromnym domu
urodzi³a siê pierwsza córka, potem druga i syn.

Dziœ dziel¹ radoœci i smutki swoich pociech, s¹
wa¿nymi cz³onkami powiêkszaj¹cej siê
rodziny. 

Pañstwo Kur emanuj¹ radoœci¹ i szczer¹
¿yczliwoœci¹. Wci¹¿ siê kochaj¹ i nie ukry-
waj¹ swoich uczuæ.
- Prawdziwa mi³oœæ nie wygasa – mówi p. Janina
– To ona pozwala przetrwaæ te trudniejsze
chwile i pokonywaæ trudy ¿ycia, których przecie¿
los nie szczêdzi nikomu.
- Mi³oœæ i szacunek – dodaje p. Mieczys³aw –
wzajemne zrozumienie, wsparcie i odpowiedzial-
noœæ. Dziœ tych cech brakuje wielu m³odym
ludziom. 

W rocznicê œlubu koœcielnego jubilaci stanêli
przed tym samym o³tarzem, przed którym pó³
wieku wczeœniej przysiêgali sobie mi³oœæ 

i wiernoœæ. Tym razem dziêkowali za cudowne,
wspólnie spêdzone lata i wspania³¹ rodzinê.
Emocje by³y jednak te same – wzruszenie,
radoœæ, podekscytowanie.

Jubilaci zgodnie podkreœlaj¹, ¿e ich najwiêksz¹
radoœci¹ s¹ dziœ dzieci i wnuki, a marzenia
skierowane s¹ wy³¹cznie na szczêœcie potomków.
- Nasze marzenia dotycz¹ tak¿e zdrowia, bo
chcielibyœmy, jak najd³u¿ej towarzyszyæ m³odym.
Planujemy te¿ byæ ze sob¹ kolejnych „dziesi¹t”
lat, zdrowie zatem bêdzie nam potrzebne.

eg

- Wydaje siê, ¿e poznaliœmy siê wczoraj, tych
50 wspólnie spêdzonych lat minê³o jak mgnienie
oka - pañstwo Jadwiga i Jan Kowalscy nie
mog¹ uwierzyæ, ¿e spêdzili ze sob¹ ju¿ pó³
wieku. ¯adnej jednak z tych chwil nie ¿a³uj¹,
niczego by nie zmienili i chêtnie prze¿yliby
to raz jeszcze.

Znali siê od dziecka, ale tylko z widzenia. Jadwiga
mieszka³a w Jerzmanowicach, Jan pochodzi³
z Grobli. Po³¹czy³a ich muzyka i taniec, s³o-
wem wiejska zabawa, na której bez w¹tpienia
oboje zostali trafieni strza³¹ Amora. Uczucie, 
które wówczas zakie³kowa³o, ju¿ po trzech
miesi¹cach zaowocowa³o ma³¿eñsk¹ przysiêg¹ 
i wspólnym ¿yciem przez kolejnych 50 lat. 
- D³ugoœæ stanu przedma³¿eñskiego, uwa¿am,
nie ma szczególnego wp³ywu na dalsze relacje.
– wyjaœnia p. Jan. – O mi³oœæ nale¿y zabiegaæ
zawsze i bezustannie j¹ pielêgnowaæ, dlatego
termin œlubu nie by³ szczególnie odleg³y. Poza
tym chcieliœmy jak najszybciej byæ razem 
i staæ siê rodzin¹.
Zamieszkali w Jerzmanowicach. M³ody ma³-
¿onek pracowa³ w Chojnowie, ¿ona zajmo-
wa³a siê gospodarstwem. Wkrótce przenieœli
siê do Chojnowa i tu stworzyli wspania³y
dom, w którym mieszkaj¹ trzy pokolenia.

- Kiedy ¿yli jeszcze moi rodzice – mówi pani
Jadwiga – by³ to dom czteropokoleniowy. Wszys-
cy jesteœmy bardzo z¿yci, wszyscy nawzajem
siê szanujemy i ka¿de z nas mo¿e liczyæ na
pomoc pozosta³ych - to bardzo scala rodzinê.
W 50. rocznicê œlubu Pañstwo Kowalscy
ponownie stanêli przed kierownikiem USC.
W asyœcie najbli¿szych odebrali odznaczenie
przyznane im przez Prezydenta RP za d³ugolet-
nie, zgodne po¿ycie ma³¿eñskie. By³y gratu-
lacje, ¿yczenia, kwiaty i szampan.
Na pytanie o receptê na tak szczêœliwy zwi¹zek
pan Jan mia³ gotow¹ odpowiedŸ:
- Najgorzej, jak przysiêg¹ ³¹czy siê dwoje ludzi
zbyt m¹drych, lub przeciwnie – durnowatych. 

W ma³¿eñstwie musi byæ równowaga i oboje
ma³¿onkowie winni umieæ wywarzaæ, kiedy
przekonaæ do swojego zdania, a kiedy ust¹piæ.
Tolerancja, zrozumienie, ¿yczliwoœæ i troska -
to g³ównie te cechy sk³adaj¹ siê na uczucie
zwane mi³oœci¹. 
Minê³o pó³ wieku, ale w oczach Pañstwa
Kowalskich nadal skrz¹ siê iskierki, które dla
nich s¹ bardzo wymowne. To w nich zapisana
jest ca³a wspania³a przesz³oœæ i niewiadoma
przysz³oœæ, a ta przysz³oœæ to dziœ ¿ycie dzieci,
wnucz¹t i marzenie, aby byæ z nimi jak
najd³u¿ej.

eg

Mi³oœæ wielopokoleniowa
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Od poniedzia³ku 10 marca w naszym mieœcie odbywa³y siê warsztaty
wielkanocne. Organizatorami przedsiêwziêcia by³y: Miejski Dom
Kultury, Muzeum Regionalne oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 
W ramach  zajêæ m³odzie¿ szkó³ podstawowych i œrednich zdobywa³a
teoretyczne informacje na temat tradycji, historii i zwyczajów zwi¹za-
nych ze Œwiêtami Wielkanocnymi, które wykorzystywa³a w zajêciach
praktycznych, m.in. w sztuce zdobienia wielkanocnych jaj, b¹dŸ
tworzeniu œwi¹tecznych stroików.

Miejski Dom Kultury zorganizowa³ zajêcia dla najm³odszych. W projekcie
pod has³em “Pisanki, kraszanki, malowane jajka” uczestniczy³o, pod-
czas dwóch dni spotkañ, ³¹cznie, blisko 200 uczniów chojnowskich
szkó³ podstawowych. Dzieci, wykorzystuj¹c rozmaite materia³y, tworzy³y
ozdoby œwi¹teczne, doskonale siê przy tym bawi¹c. Pani Krystyna
Szymalak - prowadz¹ca warsztaty ocenia  projekt jako udany, a real-
izacjê zamierzonego celu spotkañ za zakoñczon¹ sukcesem:

- Jestem bardzo zadowolona z przebiegu warsztatów, które zgroma-
dzi³y wiele zdolnych plastycznie dzieciaków. Wiêkszoœæ z nich to uczulone
na piêkno maluchy, maj¹ce bardzo oryginalne pomys³y owocuj¹ce
interesuj¹c¹ realizacj¹. Myœlê, ¿e takie zajêcia to mi³a i ciekawa alter-
natywa zajêæ prowadzonych w szkole.
Muzeum Regionalne rozpoczê³o piêciodniowe warsztaty poniedzia³-
kowym spotkaniem pod has³em “Pisanka, kraszanka”. Goœæmi projektu
by³y panie: Bo¿ena Smetana i Justyna Koziar, które zapozna³y dzieci
nauczania pocz¹tkowego z chojnowskich szkó³ podstawowych 
z tajnikami zdobienia kraszanek. Maluchy by³y zafascynowane szyb-
koœci¹ i sprytem kobiet, które w mgnieniu oka tworzy³y, przy pomocy
skalpela, cudowne wzory na jajkach. 
Wtorkowym i œrodowym goœciem muzeum by³a pani Helena Piasecka
z Legnicy. Spotkanie odbywa³o siê pod has³em “Malowanie szklanych
jaj farbami akrylowymi”. Na zajêciach, w których uczestniczy³y
szko³y z Chojnowa i okolic zgromadzeni zapoznali siê z technikami
tworzenia stroików œwi¹tecznych. Po prezentacji, m³odzie¿, wyko-

rzystuj¹c wydmuszki jaj kurzych, gêsich, perliczych oraz szklanych,
próbowa³a w³asnych si³ w wykonywaniu ozdób wielkanocnych. Drugi
dzieñ wizyty pani Heleny Piaseckiej rozpocz¹³ siê wyk³adem o sposobach
zdobienia szklanych jaj. Prowadz¹ca zaprezentowa³a te¿ swoje umiejêt-
noœci, wzbudzaj¹c w zgromadzonych zachwyt. Najbardziej podoba³a
sie technika wtapiania w szklan¹ pisankê z³otych elementów, które
bardzo efektownie zdobi³y jajko. Wizytê artystki zakoñczy³y praktyczne
zajêcia dla dzieci, które z wykorzystaniem grochu, suszonych kom-
pozycji kwiatowych, wst¹¿ek, ¿ywych roœlin i gotowych ozdób reali-
zowa³y siê w tworzeniu œwi¹tecznych stroików.
W czwartek goœciem Muzeum by³ pan Jaros³aw Majcher, który zapoz-
nawa³ dzieci z tworzeniem papierowych ozdób technik¹ origami. 
W projekcie uczestniczyli uczniowie szko³y z Mi³kowic oraz klasy I-V 
ze szkó³ podstawowych w Chojnowie.
Pi¹tkowe spotkanie pod has³em “Pisanki - malowanie woskiem”
rozpoczê³a pani Anna Dudar. Zajêcia mia³y na celu przedstawienie
sposobów dekoracji jaj wielkanocnych za pomoc¹ wosku. Uczestni-
kami zajêæ by³a m³odzie¿ ze szko³y w Mi³kowicach. 

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowa³a dla najm³odszych dwud-
niowe zajêcia plastyczne pod nazw¹ “Dekoracje Wielkanocne”.
Pierwszego dnia warsztaty odbywa³y siê przy ul. Zamkowej, natomiast
drugiego przeprowadzone zosta³y w filli biblioteki przy ul. Œciegien-
nego. Maluchy za pomoc¹ bibu³y, kolorowego papieru i gotowych
ozdób tworzy³y kwiatowe kompozycje do œwi¹tecznych stroików i wiel-
kanocnych koszyczków. Bez w¹tpienia jednak zarówno dzieciom jak 
i ich opiekunkom przygotowywanie ozdób sprawi³o niema³¹ frajdê.
Ka¿dy z organizatorów jest  niezwykle zadowolony z przebiegu
warsztatów wielkanocnych i zapowiada zorganizowanie podobnych 
w przysz³ym roku. 

AK

Wielkanocne warsztaty
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Kim chcê byæ, jaki zawód wybraæ, do której szko³y z³o¿yæ podanie?
Pytania tego typu drêcz¹ wielu gimnazjalistów. M³odzie¿ w tym
wieku czêsto nie potrafi jeszcze sprecyzowaæ swoich zawodowych
oczekiwañ, nie ma wytyczonej œcie¿ki, nie umie podj¹æ decyzji, która
zawa¿y na przysz³oœci.
Pomoc¹ maj¹ byæ Edukacyjne Targi Zawodowe, które 11 marca, po
raz pierwszy, odby³y siê w Gimnazjum nr 2.
- Chcemy, poprzez tê formê spotkañ przygotowaæ uczniów klas trzecich
do œwiadomego wyboru szko³y ponadgimnazjalnej – mówi Gra¿yna
Mazur przewodnicz¹ca Rady Rodziców, wspó³organizatorka targów.
– Do udzia³u zaprosiliœmy rodziców. To w³aœnie oni opowiadali 
o swoich profesjach, odpowiadali na pytania m³odzie¿y, mówili 
o szko³ach jakie nale¿y ukoñczyæ.
Zaanga¿owanie rodziców, chyba, przeros³o oczekiwania organizatorów.
Bran¿owe stoiska by³y starannie przygotowane – wyeksponowano
uniformy, atrybuty danych profesji i gad¿ety z nimi zwi¹zane.

- Celem targów nie jest przekonywanie do okreœlonych profesji czy pro-
mocja popularnych zawodów – wyjaœnia Ewa Kantor – pomys³odaw-
czyni i koordynator targów. – Maj¹ one s³u¿yæ przede wszystkim poz-
naniu predyspozycji niezbêdnych do wykonywania okreœlonej specjal-
noœci, przeciwskazañ zdrowotnych, preferencji edukacyjnych. 
O charakterze i wymogach poszczególnych stanowisk najwiêcej
wiedz¹ ich reprezentanci, st¹d obecnoœæ rodziców - przedstawicieli
ró¿nych bran¿.

Uroczystego otwarcia pierwszych targów dokona³ dyrektor szko³y –
wielka kucharska chochla i pokrywa sagana oznajmi³y rozpoczêcie
imprezy. 
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska bran¿ munduro-
wych – wojska, policji, stra¿y po¿arnej i personelu medycznego – 
z tym, ¿e przy stoliku pielêgniarek skupia³y siê g³ównie dziewczêta, 
a o s³u¿bê w szeregach pytali nie tylko ch³opcy.
O co pytano najczêœciej? O zarobki. Wynagrodzenie pracownika zdaje
siê byæ wyznacznikiem zawodowych preferencji. Z przeprowadzonej 

ankiety wynika jednak, ¿e uczniowie pozytywnie odebrali zapro-
ponowan¹ imprezê. M³odzie¿ mia³a okazjê porozmawiaæ tego dnia
m.in. z przedstawicielami zarz¹dzania i finansów, us³ug i handlu,
przemys³u i budownictwa, s³u¿by zdrowia, mediów i reklamy,
oœwiaty, rolnictwa i œrodowiska, piekarnictwa i cukiernictwa.
Wachlarz zawodowy szeroki, ale to niewielki procent specjalnoœci na
rynku pracy. 
Czy spotkanie spe³ni³o oczekiwania zainteresowanych? Miejmy
nadziejê, ¿e by³o zarzewiem zarówno dla uczniów podejmuj¹cych
w³aœnie wa¿ne decyzje, jak i dla organizatorów ju¿ planuj¹cych kolejn¹
edycjê Edukacyjnych Targów Zawodowych.

Po prezentacjach rodziców, swoimi artystycznymi kwalifikacjami
podzieli³a siê m³odzie¿. Krótki koncert na zakoñczenie targów by³
prezentem dla wspó³organizatorów w ramach podziêkowania za
uczestnictwo, chêæ pomocy i czynny udzia³ w targach.

eg

Chcê zostaæ…
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Wolny od nauki dzieñ, s³oñce za oknem, a na
sali gimnastycznej t³ok. Zmienne obuwie,
strój sportowy, pi³ka do kosza i zaczynamy...
rozgrzewkê.
Sêdziowskie gwizdki teraz oznaczaj¹ czas na
powitanie: Ewa i Ola z klas III przypomnia³y
o co i po co gramy. 

Kolejne sêdziowskie gwizdki pozwalaj¹ graæ.
Pan Bartosz Gêbala po raz dziewi¹ty sêdziuje
w naszych profilaktycznych rozgrywkach.
Zmieniaj¹ siê tylko zawodnicy i nagrody, 
a organizatorzy i regu³y pozostaj¹ te same:
* turniej odbywa siê w sobotê lub niedzielê,
* rywalizacja jest czysta, w szerokim tego s³owa
znaczeniu, czyli trzeŸwi, niepal¹cy, grzeczni,
nieagresywni,

* nie tolerujemy wyzwisk i przepychanek,
sêdzia “zrzuca” za to z boiska,
* sprz¹tamy po sobie salê i szatnie.
Rozegraliœmy w³aœnie IX Turniej Koszykówki
pod has³em “Wolnoœæ bez na³ogów i przemocy”.
Ta sportowa impreza to kolejny krok w projek-

cie ogólnopolskim “Szko³a bez przemocy”, 
w którym po raz pierwszy bierzemy udzia³.
Ciesz¹ nas i s¹ dla nas powodem do dumy dwa
wa¿ne fakty:
* zdrowa, sportowa rywalizacja i aktywnoœæ
znajduje wœród uczniów wci¹¿ nowych
zwolenników,
* nasze szkolne profilaktyczne projekty zyskuj¹
nam wci¹¿ nowych przyjació³.

Wyniki turnieju, w którym uczestnicz¹
klasy pierwsze:
I miejsce kl. I B
II miejsce kl. I A
III miejsce kl. I E
IV miejsce kl. I D
V miejsce kl. I C
”Najlepsza zawodniczka” - Kinga Michalska,
uczennica kl. Ib, “Najlepszy zawodnik”
Bartosz Pabian, uczeñ kl. Ia.
Uczniowie uczestnicz¹cy i organizuj¹cy oraz
pedagog szkolny serdecznie dziêkuj¹ naszym
kibicuj¹cym nam doros³ym:
Pani Miros³awie Kamiñskiej,
Panu Andrzejowi Kupczykowi,
Panu Zenonowi Rudziakowi,
Panu Ireneuszowi Wiêc³awowi.
Dziêkujemy za zaufanie, wiarê w nas i wielo-
letni doping.

organizatorzy

Jest to ju¿ VIII edycja impre-
zy „Bli¿ej Ksi¹¿ki” zwi¹za-
nej z kwietniowymi dniami
ksi¹¿ki – Miêdzynarodowym
Dniem Ksi¹¿ki Dzieciêcej
oraz Œwiatowym Dniem Ksi¹¿-
ki i Praw Autorskich - a orga-
nizowana wspólnie przez
Legnick¹ Bibliotekê Publiczn¹
i biblioteki publiczne powia-
tu legnickego.
W ramach tegorocznych ob-
chodów zaplanowano prze-
prowadzenie konkursu czy-
telniczego pt.”W œwiecie ma-
rzeñ, ma³ych smutków i wiel-
kich radoœci z bohaterami
ksi¹¿ek Roksany Jêdrzejew-
skiej-Wróbel.” oraz konkursu
plastycznego pt.”Portret bo-
hatera literackiego”, spot-

kania autorskie z Roksan¹
Jêdrzejewsk¹-Wróbel i Ra-
fa³em Podraz¹ oraz sesjê po-
pularnonaukow¹ na temat
„Prawda historyczna a inter-
pretacja faktów”.
5 marca w Oddziale dla Dzieci
i M³odzie¿y Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Chojno-
wie odby³ siê I etap konkursu
czytelniczego „W œwiecie
marzeñ, ma³ych smutków 
i wielkich radoœci z bohatera-
mi ksi¹¿ek Roksany Jêdrze-
jewskiej-Wróbel”. Wziê³o 
w nim udzia³ siedmiu uczniów
z klas 1 – 3 ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3 i 4. Pierwsze
miejsce zajêli Martyna Kali-
nowska, Piotr Lizak, Aleksan-
dra Najda i to oni reprezen-

towaæ bêd¹ Chojnów w fi-
nale konkursu, który przepro-
wadzony bêdzie 16 kwietnia
w Legnickiej Bibliotece
Publicznej. Podczas fina³u
odbêdzie siê tak¿e spotkanie
z autork¹ konkursowych
ksi¹¿ek - Roksan¹ Jêdrze-
jewsk¹-Wróbel.
Wszyscy uczestnicy I etapu
konkursu otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe.
Ponadto, trzech uczniów ze
Szko³y Podstawowej nr 3 –
Aleksandra Ba³aj, Justyna
Mazurkiewicz i Blanka Pa-
radowska - zg³osi³o swoje
prace na konkurs plastyczny
„Portret bohatera literac-
kiego”. Og³oszenie wyników
konkursu odbêdzie siê 9
kwietnia, równie¿ w Leg-
nickiej Bibliotece Publicznej.

Marzena Luty

Profilaktyka w Gimnazjum Nr 2 - szko³a bez przemocy

Bli¿ej ksi¹¿ki 2008
Pierwsze starty zawodników UKS "ORIENS"
Chojnów - 23 marca 2008 r. w Cieplicach
odby³y siê zawody w kolarstwie prze³ajowym
o Memoria³ Jana Koz³owskiego.
Nasza grupa kolarska specjalizuje siê w ko-
larstwie górskim, a starty w prze³ajach mia³y
pokazaæ formê naszych zawodników w po-
cz¹tkowym okresie przygotowañ do sezonu 
i potwierdziæ zasady stosowane przez trenera
Piotra Su³ka o powolnym i systematycznym
budowaniu formy.
Pierwsze udane starty naszych kolarzy:
Maciek Bartkowski - 2 miejsce w kat. m³odzik,
Kamil Korba - 6 miejsce w kat. m³odzik,
Karol Ku³acz - 10 miejsce w kat. junior m³odszy,
Natalia Chojnacka - 5 miejsce w kat. juniorka
m³odsza.

15 marca ponownie wystartowaliœmy w Ogólno-
polskich Zawodach Prze³ajowych w Cieplicach.
I tym razem starty uwa¿amy za udane. Maciek
Bartkowski mimo upadku, uklasowa³ siê na 
4 pozycji. Karol Ku³acz w bardzo silnej obsadzie
zaj¹³ 11 miejsce, a Natalka Chojnacka utrzy-
ma³a 5 pozycjê.
W klasyfikacji dru¿ynowej w tych zawodach
zajêliœmy 9.miejsce na 20.zespo³ów punkto-
wanych. Obecnie przygotowujemy siê do startu
u siebie na Miêdzynarodowych Zawodach
M³odzie¿owych w kolarstwie prze³ajowym,
które odbêd¹ siê 29. 03 2008 r. w Parku
Piastowskim. Przyjazd zapowiedzia³a grupa
kolarska z Czech. W zawodach udzia³ wezm¹
tak¿e osoby niepe³nosprawne z Jawora, Pol-
kowic i Chojnowa.

Zawody M³odzie¿owe bêd¹ poprzedza³y starty
weteranów kolarstwa "Masters" (30.03.2008 r.)

UKS "Oriens"

Przygotowania 
do sezonu 2008 rozpoczête
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Po¿arowa wiedza
To ju¿ 31. raz – Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP og³osi³ Turniej Wiedzy Po¿arniczej “M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kszta³towanie
umiejêtnoœci w zakresie ochrony ludnoœci, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpo¿arowej. W szczególnoœci s³u¿y rozpowszechnia-
niu wœród dzieci i m³odzie¿y znajomoœci przepisów przeciwpo¿arowych,
zasad postêpowania na wypadek po¿aru, praktycznych umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat
techniki po¿arniczej, organizacji ochrony przeciwpo¿arowej oraz historii
i tradycji ruchu stra¿ackiego.
Taki te¿ zakres wiedzy obejmowa³y testy, do których 7 marca przyst¹pi³o
20 m³odych zawodników. Pytania wed³ug ich oceny, nie nale¿a³y do
naj³atwiejszych, wiêkszoœæ uczestników jednak w ogólnej klasyfikacji
wypad³a pozytywnie.
W miejsko-gminnym etapie przeprowadzonym w chojnowskiej jed-
nostce stra¿y po¿arnej, sprawdzianowi poddali siê uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjalnych, wykazuj¹c siê wiedz¹ w teœcie pisem-
nym i podczas prezentacji ustnej. 
Nie pierwszy raz tzw. s³aba p³eæ pokonuje w tej rywalizacji swoich
mêskich przeciwników. 
W grupie szkó³ podstawowych o historii po¿arnictwa, przepisach 
i dzia³aniach ratowniczych najwiêcej wiedzia³a uczennica VI klasy
Szko³y Podstawowej nr 3 Justyna Mazurkiewicz, która stanê³a do teore-
tycznych zawodów po raz pierwszy za namow¹ kole¿anki:
- Nie by³am do koñca przekonana, czy dam sobie radê, tym bardziej,
¿e po¿arnictwo, to nie jest moje hobby. Pomog³y testy z lat poprzednich
i pani Malak-Fotiadis, która bardzo mnie wspiera³a i wskaza³a Ÿród³a
do nauki.
Opiekunka reprezentantów SP 3 mo¿e z dum¹ opowiadaæ o dokonaniach
swoich podopiecznych przygotowywanych przez ni¹ przez szereg lat.
Pani Helena Malak-Fotiadis zajmuje siê t¹ dziedzin¹ od siedmiu lat 

i z pewnoœci¹ sama mo¿e wykazaæ siê ogromn¹ wiedz¹ na temat
po¿arnictwa. Jej zaanga¿owanie i pracê szczególnie doceniono 
w ubieg³ym roku, kiedy uhonorowano j¹ br¹zowym medalem za
zas³ugi dla po¿arnictwa. 
W grupie starszej – gimnazjalistów – zwyciê¿czyni¹ zosta³a Klaudia
Kuœmierz, uczennica I klasy Gimnazjum nr 1, dla której stra¿ackie kli-
maty, to nie nowoœæ. W turnieju wiedzy wziê³a udzia³ pierwszy raz,
ale od kilku lat nale¿y do dru¿yny stra¿ackiej w Krzywej i o dzia³aniach
praktycznych wie niemal wszystko. Jak siê okaza³o i wiedza teoretyczna
nie jest jej obca. Byæ mo¿e na znajomoœæ tematu wp³yw maj¹
rodzinne tradycje, które Klaudia przejê³a po tacie i wujku. 
Dariusz Wo³oszyn – opiekun Klaudii – podobnie jak ona mia³ tego
dnia swój po¿arniczy debiut. Oboje zatem mog¹ sobie pogratulowaæ. 
Wkrótce etap powiatowy. Miasto Chojnów reprezentowaæ bêd¹ dwie
zdolne dziewczêta, gminê uczeñ szko³y podstawowej w NiedŸwiedzicach
Patryk Bartosik, który w ogólnej (nieoficjalnej) klasyfikacji zdoby³ na
turnieju najwiêcej punktów.
Gratulujemy zwyciêzcom i czekamy na kolejne doniesienia o turnie-
jowych sukcesach.

eg

UUwwaaggaa  -  ooffeerruujj¹¹,,
oosszzuukkuujj¹¹,,  kkrraaddnn¹¹

Od jakiegoœ ju¿ czasu na terenie naszego miasta
dzia³a grupa oszustów. Prawdopodobnie jest to
czterech mê¿czyzn w garniturach, z aktówkami
pod rêk¹, elegancko ubrani. Mog¹ wzbudzaæ za-
ufanie, wœród niektórych nawet respekt. Z pew-
noœci¹ natomiast nie wzbudzaj¹ podejrzeñ. 
Przedstawiaj¹ siê jako przedstawiciele firmy
oferuj¹cej tanie kuchenki gazowe i nowoczesne
okna. Nie pukaj¹ do przypadkowych drzwi.
Wybór mieszkania, a w zasadzie jego w³aœci-
ciela jest przemyœlany i poprzedzony d³ug¹
obserwacj¹. Ich ofiarami padaj¹ zwykle osoby
w podesz³ym wieku, mieszkaj¹ce samotnie.
Zasady dzia³ania s¹ proste - jeden stoi przed

kamienic¹ lub budynkiem na czatach, drugi
obserwuje klatkê, pozostali „robi¹” za przed-
stawicieli. 
Ostatnia „akcja” mia³a miejsce 12 marca.
Ofiar¹ oszustów pad³a 70-letnia chojnowianka.
Dochodzi³a godzina 20.00, starsza pani by³a 
w domu sama. Otworzy³a drzwi, wpuœci³a mê¿-
czyzn do œrodka i w ten sposób pozby³a siê sporej
gotówki. Wed³ug naszych nieoficjalnych informa-
cji mê¿czyŸni byli widziani przez przypadko-
we osoby, s¹ zatem œwiadkowie. Jest wiêc
realna szansa, ¿e policyjne dochodzenie w tej
sprawie mo¿e zakoñczyæ siê sukcesem. Tymcza-
sem b¹dŸmy ostro¿ni, przezorni, czujni i nie
wpuszczajmy do swojego domu osób niezna-
nych, nawet jeœli przychodz¹ z atrakcyjn¹ ofert¹. 

p.m.

Adaptacje oraz wykoñczenia
- docieplanie budynków

- monta¿ stolarki

- tynki, g³adzie, malowanie

- regipsy (sufity, œcianki - poddasza, 

nietypowe zabudowy)

- wylewane schody zabiegowe

oraz inne prace budowlane.

Kontakt - 0662-184-048

UUUUssss ³³³³uuuuggggiiii
bbuuddoowwllaannoo-- rreemmoonnttoowwee
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Pegazika ci¹g dalszy
Miejski etap dolnoœl¹skiego konkursu recy-
tatorskiego „Pegazik” wy³oni³ reprezentan-
tów naszego miasta, którzy wkrótce stan¹
przed jury w rywalizacji powiatowej. 
5 marca w kameralnej scenerii emdekow-
skiej kawiarenki swoje interpretacje wier-
szy i prozy przedstawi³o jury 11 recytato-
rów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. 
Ich oceny podj¹³ siê, podobnie jak w latach
ubieg³ych, aktor Teatru Dramatycznego 
w Wa³brzychu Krzysztof Grabowski wspól-
nie z instruktork¹ teatraln¹ MDK w Chojnowie
Elwir¹ K¹dzio³k¹ i dyrektorem placówki
Stanis³awem Horodeckim. 
- Werdykt by³ wyj¹tkowo trudny – mówi E.
K¹dzio³ka, przewodnicz¹ca jury. – Wykonawcy
generalnie reprezentowali wyrównany po-
ziom i nie³atwo by³o wy³oniæ spoœród nich
tych najlepszych. Czêsto zdarza siê, ¿e dobór
repertuaru jest nieodpowiedni lub wykracza
poza ramy regulaminu. M³odzi recytatorzy
stawiaj¹ tak¿e na iloœæ, nie na jakoœæ – zbyt
d³ugi tekst z pewnoœci¹ nie wp³ywa korzystnie
na odbiór.

O b³êdach w interpretacji ze wskazaniem
prawid³owych elementów mówi³ uczestnikom
K. Grabowski. Krótkie warsztaty z pewnoœ-
ci¹ przydadz¹ siê na przysz³oœæ zarówno
nagrodzonym, którzy maj¹ czas na korektê
i tym, którzy swoje aktorskie zdolnoœci bêd¹
chcieli zaprezentowaæ w kolejnych konkursach. 

Chojnowianie wielokrotnie dowiedli, ¿e w za-
wodach na s³owo mówione s¹ czo³ówk¹, liczy-
my zatem, ¿e i tym razem w K³odzku wœród
kilkudziesiêciu najlepszych z Dolnego Œl¹ska
znajdzie siê te¿ nasz recytator.

eg

Wyniki miejskiego etapu

szko³y podstawowe
I miejsce Monika Podolska (SP 4)
III exequo Aleksandra Ba³aj (SP3), Piotr
Szachlarski (SP4)

szko³y gimnazjalne
II Martyna Humenna (Gimnazjum nr 2)
III Karolina Szkudlarek (Gimnazjum nr1)

Wygrana w konkursie - to jeden z najlepszych
okolicznoœciowych prezentów. Tak¹ w³aœnie
niespodziankê na Dzieñ Kobiet sprawi³a sobie
12.letnia Ma³gorzata Haniecka, która 8 mar-
ca na Dolnoœl¹skim Przegl¹dzie Piosenki 
i Pieœni Patriotycznej w Legnicy wywalczy³a
udzia³ w wielkim galowym koncercie.

Konkurs, którego inauguracyjna edycja mia³a
miejsce w ubieg³ym roku, odbywa siê w czte-
rech dolnoœl¹skich okrêgach – Legnicy, Jeleniej
Górze, Œwidnicy i we Wroc³awiu. Laureaci
spotykaj¹ siê na koncercie w Operze Wro-
c³awskiej, wystêpuj¹c przed zacnym audyto-
rium. Rok temu tego zaszczytu dost¹pi³
Mariusz Jureczko, w tym, Gosia - uczennica
V klasy Szko³y Podstawowej nr 4.

- Konkurencja by³a ogromna – mówi Zenon
Chmielewski – nauczyciel wokalistki. –
Trudno pomin¹æ fakt, ¿e Ma³gosia stanê³a 
w szranki wspólnie z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ 
i ponadgimnazjaln¹, czêsto wywodz¹c¹ siê ze
szkó³ muzycznych, prowadzon¹ przez profe-
sjonalnych instruktorów. Spoœród 36 soli-
stów jury mog³o wytypowaæ tylko troje naj-
lepszych, a wybór by³ z pewnoœci¹ nie³atwy.
W takiej sytuacji trudno jest zaskoczyæ,
oczarowaæ, powaliæ na kolana. Ma³gosia, jak
powiedzia³ jeden z oceniaj¹cych, wspaniale
wpasowa³a siê w klimat i formê. Mimo m³odego
wieku wykaza³a siê dojrza³oœci¹, zrozumie-
niem treœci i niebanaln¹ interpretacj¹. Pieœni¹
„Czy jest coœ piêkniejszego” przy akompa-
niamencie pana Zenona, Gosia ujê³a nie tylko
jury, ale te¿ publicznoœæ. Oboje wykonawcy –
solistka i jej nauczyciel, przyjêli tego dnia
wiele dowodów uznania i sympatii.
My do tych pochlebnych opinii do³¹czamy
gratulacje i ¿yczenia kolejnych sukcesów –
nie tylko na estradzie.

eg

Muzyczna lekcja
patriotyzmu
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„Homo sum…” - jak uczniowie PZS poznaj¹ epoki literackie
Czy wiedza o dawnych epokach jest nudna?
Zmagania uczniów PZS dowiod³y, ¿e nie!
6 marca w auli przy ul. Witosa, odby³a siê 
III edycja programu „ Szlakiem Epok Lite-
rackich”. W tym roku mowa by³a o renesan-
sie. Zgromadzona licznie publicznoœæ kibico-
wa³a 5 dru¿ynom, wy³onionym podczas elimi-
nacji z poœród 21 zespo³ów. W finale wziê³y
udzia³ trzyosobowe dru¿yny z klas: III Techni-
kum Handlowego, IV Technikum Ekono-
micznego, II b i II a Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego. Has³o tegorocznego konkursu brzmia³o
„Homo sum…”- cz³owiekiem jestem. Organi-
zatorami konkursu byli nauczyciele bibliote-
karze Jadwiga Matys i Renata Hermanowicz
oraz poloniœci PZS. Zmagania uczniów oce-
nia³o jury w sk³adzie: Regina Wiêc³aw,
Krystyna Kalagasidis i Agnieszka Robak. 
W pierwszym etapie dru¿yny odpowiada³y na
dwa pytania. A by³y one bardzo zró¿nicowane
np. dlaczego dzie³o Vesaliusa „O budowie
cia³a ludzkiego” mia³o tak wielkie znaczenie
w medycynie, jak dzie³o Kopernika w astro-
nomii lub kim by³ Staœ G¹ska? Pytania czêsto
wykracza³y poza wiedzê szkoln¹. Nie wszys-
tkim zespo³om uda³o siê udzieliæ prawid³o-
wych odpowiedzi. Najlepszymi okazali siê
uczniowie z klas II b i II a LO, oni te¿ przeszli
do nastêpnego etapu. 
Pojedynek dru¿yn w II etapie fina³u by³ bardzo
wyrównany, pytania ciekawe, a nawet zaska-
kuj¹ce. Okazuje siê bowiem, ¿e gdy Zygmunt
August wydawa³ wyrok w wa¿nej sprawie, to
jedna z g³ów wawelskich umieszczona w ka-
setonie na suficie w Izbie Poselskiej przemówi³a
do niego ludzkim g³osem, mówi¹c: „Rex
Auguste, iudica iuste! – Królu Auguœcie, s¹dŸ
sprawiedliwie. By³y te¿ pytania wskazuj¹ce
na obecnoœæ myœli renesansowych w twór-
czoœci artystów innych epok. Gorzkie refleksje
snuje Leopold  Staff w wierszu „Cz³owiek”.
Gdy Jan Kochanowski w „Pieœni o dobrej
s³awie” napisa³: 
„Nie chcia³ nas Bóg po³o¿yæ, równo z bestyjami
Da³ nam rozum, da³ mowê, a nikomu z nami”,
Staff stwierdza:
„Czytam historiê
I widzê, coœ robi³
Przez tysi¹clecia, Cz³owiecze!
Zabija³eœ, mordowa³eœ
I wci¹¿ przemyœliwasz,
Jak by to robiæ lepiej.
Zastanawiam siê czyœ godzien,
Aby ciê pisaæ przez wielkie C.”
Ku mi³emu zaskoczeniu jury, na te najtrud-
niejsze pytania, wszystkie rywalizuj¹ce zespo³y
udzieli³y prawid³owych odpowiedzi. Z kon-
kursowych zmagañ zwyciêsko wysz³y uczen-
nice klasy II a LO: Natalia Nowak, Anna
Mi³uch i Karolina Ostapiuk. Drugie miejsce
wywalczy³y dziewczêta  z II b LO: Joanna
£uczak, Monika Ferenc i Alicja Typa. Na
d³ugo zapamiêtaj¹ tytu³ mowy Andrzeja Frycza
Modrzewskiego „£aski, czyli o karze za 

mê¿obójstwo”. S³owo – „£aski”, którego
¿adn¹ miar¹ nie mog³y sobie przypomnieæ,
sta³o siê powodem uplasowania ich na 
II miejscu. Uczniowie klasy II a LO: Agnieszka
Kurzawa, Pawe³ Sobañski i Marcin Roma-
niak przegrali swoje zmagania z Biernatem 
z Lublina, t³umaczem pierwszej drukowanej
ksi¹¿ki w Polsce, zajmuj¹c III miejsce.
Wszystkim uczestnikom nale¿¹ siê s³owa
uznania i podziêkowania. A co zosta³o 
w g³owach, to zysk.

Tej czêœci programu „Szlakiem Epok Lite-
rackich” towarzyszy³y jeszcze dwa konkursy:
plastyczny i literacki. W konkursie literackim
„O ¿ywocie ludzkim” wyró¿niono dwie
fraszki: „Epokê” autorstwa uczennicy klasy
III Technikum Handlowego Kamili  Szymañskiej
i „Oni” Agaty Grzeli, uczennicy klasy II a LO.

„Epoka”
Ma³ymi kroczkami odesz³a 
Renesansowa epoka 
To odrodzenie nie mia³o 
Spokojnego oka 
Do fraszek siê zwracam
One to wiedz¹
Co wtedy siê dzia³o
Wszystko nam powiedz¹”

„Oni”
On i ona piêkni na pokaz
Có¿ za wspania³y mi³oœci okaz
Czu³oœæ publicznie sobie okazuj¹
W domu zaœ oczy sobie wydrapuj¹.
Zdrad¹ paruje domowa pieczara
Czy to na pewno idealna para?

W konkursie plastycznym „Odrodzenie” jury
wyró¿ni³o Kamilê Wiœniewsk¹, uczennicê
klasy z II b LO za pracê „Dama z kotem”. 
Zwyciêzcom okolicznoœciowe dyplomy i ksi¹¿-
ki wrêczyli: wicedyrektor PZS pan Zdzis³aw
Szymaszek oraz pani Agnieszka Robak, prze-
wodnicz¹ca jury.
Atrakcj¹ konkursu by³ wystêp Zespo³u Muzyki
Dawnej „All’ Antico”, który sw¹ muzyk¹
stworzy³ klimat dawnej epoki. Barwne, rene-
sansowe stroje cieszy³y oko, a Martyna i Karol,
uczniowie klasy III Technikum Handlowego,
przygotowani przez polonistkê El¿bietê Gór-
niak, recytowali fraszki Jana Kochanowskiego.
Ten przystanek programu „Szlakiem Epok
Literackich” zosta³ zamkniêty, przed ucznia-
mi PZS w przysz³ym roku szkolnym swoje
podwoje otworzy barok.
Organizatorom i uczestnikom serdecznie
dziêkujemy.

K.W.
Grupa Galla Anonima



Kszta³ty  i  barwy  mojego  œwiata
Konkurs plastyczny

Organizator : Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Regulamin

Cele konkursu:
1. Rozwijanie umiejêtnoœci plastycznych, wyobraŸni twórczej oraz ekspresji. 
2. Umo¿liwienie prezentacji w³asnych prac plastycznych. 
3. Rozwijanie wspó³pracy w zakresie edukacji plastycznej na Ziemi Legnickiej. 

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Legnicy i powiatu legnickiego. 
2. Tematyka prac: œwiat przedstawiony w formie tak ró¿norodnej, jak pejza¿, portret

lub martwa natura. 
3. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika. 
4. Format prac: A2 lub A3. 
5. Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê. 
6. Pracê nale¿y podpisaæ pseudonimem (na odwrotnej stronie pracy). Do pracy nale¿y

do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê – podpisan¹ takim samym pseudonimem, jak praca
konkursowa - z nastêpuj¹cymi danymi: tytu³ pracy, imiê i nazwisko autora, adres
domowy, telefon kontaktowy, klasa, szko³a. 

7. Prace nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ na adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna
Plac Zamkowy 2, 59 – 225 Chojnów

8. Termin sk³adania prac up³ywa dnia 10 maja 2008 r. 
Nagrody:

1. O wy³onieniu zwyciêzców konkursu zadecyduje Komisja powo³ana przez Organizatora. 
2. G³ówna nagroda konkursu: wie¿a (odtwarzacz).
3. Og³oszenie wyników konkursu, wrêczenie nagród oraz pokonkursowa wystawa

odbêdzie siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej – podczas obchodów Dni Chojnowa. 
Postanowienia koñcowe:

1. Partnerem bior¹cym udzia³ w przeprowadzeniu konkursu jest Legnicka Biblioteka
Publiczna. 

2. Prace wykonane zbiorowo, zniszczone lub przes³ane po terminie nie bêd¹ rozpatrywane. 
3. Prace nagrodzone przechodz¹ na w³asnoœæ Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp³atnego wykorzystania prac konkursowych. 
5. Dane osobowe uczestników konkursu bêd¹ wykorzystane wy³¹cznie w celu

wy³onienia zwyciêzców i przyznania nagród. 
6. Organizator nie zwraca kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem w konkursie (dojazdy,

us³ugi pocztowe itp.)
7. W sprawach spornych ostateczna decyzja nale¿y do Organizatora.

Na przeprowadzenie konkursu otrzymano wsparcie finansowe ze Starostwa Powiatowego oraz
chojnowskich firm: „BHPE” Ryszarda Pacu³y, Drukarni „UNIFOT” i  „KRET I SPÓ£KA”.
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Muzeum Regionalne w Chojnowie
Czynne od œrody do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00

w soboty i niedziele od 11.00 - 16.00, w soboty wstêp bezp³atny.

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

ZAPRASZA
27 marca o godz. 16.15 na spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, na którym oma-
wiany bêdzie ciekawy esej o czytaniu Da-
niela Pennaca „Jak powieœæ”. 
Szczegó³owe informacje: Anna Kopyra –
moderator DKK, Dzia³ dla Doros³ych.

***
Biblioteczne nowoœci

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Brian i Donna Gibbs - „Szyjemy pluszowe
misie dla naszych pociech”
Ksi¹¿ka zawiera zestaw dziesiêciu wykrojów
klasycznych misiów pluszowych. Kolorowe
zdjêcia pokazuj¹ krok po kroku wszystkie etapy
pracy i uzupe³niaj¹ przejrzyst¹ instrukcjê szycia.

Wszystkie misie wykonane s¹ z materia³ów 
i przy u¿yciu technik ca³kowicie bezpiecznych
dla dzieci.

Dzia³ dla Doros³ych:

Jolanta Zamorska - „Mobbing: zamach na

godnoœæ pracy”
Ksi¹¿ka posiada rekomendacjê Krajowego Sto-
warzyszenia Antymobbingowego we Wroc³awiu.
Jest pod wieloma wzglêdami nowatorska.
Autorka stara siê zdiagnozowaæ mobbing 
w œrodowisku pracy. Podaje jego definicje i spo-
soby okreœlania. Próbuje odpowiedzieæ na
pytania: Kim jest mobber i mobbingowany? Jakie
zachowania i czynniki sprzyjaj¹ rozwojowi tego
niebezpiecznego i szybko rozwijaj¹cego siê pro-
cesu. Wskazuje równie¿ mo¿liwoœci i sposoby,

dziêki którym mo¿na wygraæ walkê 
z mobbingiem oraz zburzyæ mur milczenia i lêku.

“Hugo Haerttwig - nestor chojnowskiej foto-
grafii” - pod takim has³em 17 marca otwarta
zosta³a wystawa fotografii w chojnowskim
Muzeum Regionalnym. Kolekcja pochodzi 
z osobistego albumu autora i zawiera trzydzieœci
zdjêæ wykonanych przez Hugo Haerttwiga -
artysty tworz¹cego w naszym mieœcie na
prze³omie XVIII i XIX w. Prace przedstawiaj¹
Chojnów i okolice. Fotograf utrwali³ na zdjê-
ciach m. in. dzieñ katastrofy zawalenia, nieist-
niej¹cego obecnie, ratusza, zdobi¹cego choj-
nowski rynek, by³y dworzec kolejowy, widoki
na dolny i górny rynek w Chojnowie. Oprócz
miejscowych krajobrazów ciekawym elemen-
tem wystawy s¹ fotografie przedstawiaj¹ce
dziewiêtnastowieczny Chocianów i Ma³omice,
w tym, m.in. odlewniê ¿eliwa “Marienhute”,
pa³ac i koœció³. Wiele zdjêæ ukazuje trudne do
zidentyfikowania obiekty znajduj¹ce siê na
terenie tych¿e miast. Prawdopodobnie s¹ to
miejscowe urzêdy b¹dŸ budynki u¿ytecznioœci
spo³ecznej. Poza ukazywaniem pejza¿y, Hugo
Haerttwig w swoim atelier uwiecznia³ równie¿
tutejsz¹ ludnoœæ, dziêki temu wystawa wzbo-
gacona jest licznymi portretami. Jeden z nich
przedstawia nawet przedwczeœniezmar³ego
syna samego mistrza. Oprócz zdjêæ wizytowych
ekspozycja zawiera zdjêcia grupowe, np. stowa-
rzyszenie na tle budynku stra¿y ogniowej. 
Wszystkie fotografie s¹ wykonane technik¹
albuminu. 
Wystawê mo¿emy ogl¹daæ do po³owy kwietnia.
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Sportowe doniesienia
Mnogoœæ sportowych rozgrywek z udzia³em chojnowskich dru¿yn
pi³ki rêcznej nie pozwoli³a zawodnikom na bie¿¹co informowaæ
czytelników GCh o sukcesach i wynikach poszczególnych turniejów.
Zbiorowe zestawienie powinno w pe³ni usatysfakcjonowaæ zaintere-
sowanych. Zawodnicy podkreœlaj¹ jednak, ¿e to nie koniec doniesieñ
– w nastêpnym wydaniu bêd¹ siê chwaliæ kolejnymi osi¹gniêciami. 
8 grudnia 2007 r. Chocianów – VII Miko³ajkowy Turniej Pi³ki
Rêcznej Dziewcz¹t kl. VI:
1. SP 4 Chojnów „A”
2. SP Chocianów
3. SP Grêbocice
4. SP 4 Chojnów „B”
Sk³ad zespo³u „A”: Adrianna
Dziedzic (najlepsza bramkarka
turnieju); Martyna Roztoczyñ-
ska (najskuteczniejsza zawod-
niczka turnieju – 21 bramek);
Klaudia Rak (najlepsza zawod-
niczka turnieju); Dominika
Rudnicka; Daria Drejws; Paulina
Pietruszczak; Anna Krasoñ; Justyna Bielecka.
Sk³ad zespo³u „B”: Katarzyna Chojnacka (najlepsza zawodniczka
dru¿yny – bramkarka); Klaudia Konarska; Maria Szumilas; Aneta
K³usek; Kamila Urszulak; Joanna Drza³; Ma³gorzata Haniecka;
Dominika Bratko. Trener zespo³ów – Andrzej Matuszewski.
Lubin 15/16 grudnia 2007r. – I Turniej Pi³ki Rêcznej Zespo³ów
Mieszanych klas IV (dziewczynki + ch³opcy) o Puchar Dyrektora
„INTERFERII” z udzia³em 4 dru¿yn: SP 9 Legnica; SP 4 Chojnów;
SP 14 Lubin i SP 7 Lubin. Mecze turniejowe poprzedza³y mecze
Miêdzynarodowego Turnieju Pi³karek Rêcznych z udzia³em dru¿yn:
MKS „Carlos-Finepharm” Jelenia Góra; MKS „Interferie-Zag³êbie”
Lubin; „Slavia” Praha (Czechy); Zagrzeb (Chorwacja); Belgrad 

(Serbia); AZS AWF Wroc³aw. Uczestnicy turnieju mogli obserwowaæ
rozgrywki seniorek oraz, co by³o wielk¹ atrakcj¹, pozowaæ do wspól-
nego zdjêcia. Oczywiœcie równie¿ seniorki rozdawa³y autografy.
Organizatorzy nie przewidywali wrêczenia pucharów za zajête miejsca.
Wszyscy otrzymali  puchary za udzia³. W turnieju uczestniczy³a
dru¿yna z SP 4 Chojnów. Prezentujemy zdjêcie z zespo³em seniorek
„Slavia” Praha:
28 grudnia 2007r. G³ogów – Noworoczny Turniej Pi³ki Rêcznej
M³odziczek:
1. MKS „PIAST” G£OGÓW „A”
2. ¯AGAÑ
3. UKS „JEDYNKA” CHOJNÓW
4. ZIELONA GÓRA
5. MKS „PIAST” G£OGÓW „B”
Sk³ad zespo³u: Paulina Matuszewska;
Angelika Czajkowska; Klaudia ¯eli-
chowska; Sylwia Bodes; Justyna Jamry
(bramkarka); Kinga Michalska; Ka-
rolina Serkies; Aleksandra Roztoczyñska; Klaudia Rak (najlepsza
zawodniczka zespo³u); Karolina Matuszewska; Katarzyna Chojnacka
(bramkarka). Trener zespo³u – Andrzej Matuszewski. 
W dniach 8 – 17 lutego 2008r. w Sobótce odby³o siê zimowe
zgrupowanie pi³karek rêcznych Kadry Dolnego Œl¹ska w kategorii
dziewcz¹t do lat 13. W obozie wziê³y udzia³ zawodniczki UKS „Jedynka”
Chojnów: Klaudia Rak; Martyna Roztoczyñska i Adrianna Dziedzic
(bramkarka). Dziewczêta musia³y przejœæ testy specjalistyczne (pi³ka
rêczna) i test miêdzynarodowy oraz wziê³y udzia³ razem z kole¿anka-
mi z Lubina, Œwiebodzic i Kobierzyc w cyklu szkoleniowym prze-
widzianym planem zgrupowania. Wyniki testów: Klaudia Rak – 1;
Martyna Roztoczyñska – 4; Adrianna Dziedzic – 12. W zgrupowaniu
wziê³o udzia³ 18 zawodniczek. Po obozie trenerzy prowadz¹cy
powo³ali do dalszego szkolenia 14 zawodniczek. Wœród nich znalaz³y
siê wymienione zawodniczki UKS „Jedynka”. Cykl szkoleniowy trwa
2 lata i koñczy siê Ogólnopolskim Turniejem Nadziei Olimpijskich.
W nastêpnym numerze – wyniki wspó³zawodnictwa szkolnego z udzia-
³em szkó³ miejskich.

AM

Zarz¹d Klubu Sportowego “ Chojnowianka” informuje, ¿e mecz
pomiêdzy naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek o mistrzostwo ligi
okrêgowej seniorów- rundy wiosennej sezonu 2007/2008 odbêdzie siê
na stadionie w Chojnowie przy ul. Ma³achowskiego 1 w na-
stêpuj¹cych terminach:

-KS “Chojnowianka” - “Odra” Chobienia      22.03.2008r. godz. 15.00
-KS “Chojnowianka” - “Nysa” Wiadrów       05.04.2008r  godz. 15.00
-KS “Chojnowianka” - “Zawisza” Serby       19.04.2008r. godz. 16.00
-KS “Chojnowianka” - “KuŸnia” Jawor         01.05.2008r. godz. 17.00
-KS “Chojnowianka” - “Zamet” Przemków  10.05.2008r. godz. 17.00
-KS “Chojnowianka” - “Arkon” Przemków  08.06.2008r. godz. 17.00

KS Chojnowianka - gdzie, kiedy z kim?
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny,
wolnostoj¹cy, piêtrowy, do remon-
tu w Goliszowie. Wiadomoœæ:
tel. 0887-102-526.

Sprzedam dom o pow. 100 m2,
gara¿ z kana³em o pow. 50 m2,
gara¿ o pow. 20 m2 – ca³oœæ po-
³o¿ona w Go³aczowie na dzia³ce
18,5 ar, w rozliczeniu mo¿e byæ
mieszkanie 2. lub 3. pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 0696-662-896
lub 0696-925-714.

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe w Chojnowie przy 
ul. Samorz¹dowej, pow. 61 m2,
nowe budownictwo, IVp., 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc osobno, bal-
kon. Wiadomoœæ: tel. 0608-301-163
po godz. 18.

Kupiê kawalerkê w Rokitkach.
Wiadomoœæ: tel. 0691-204-360.

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe bezczynszowe, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, balkon, Ip.,
pow. 54 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0513-980-928.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Chojnowie o pow. 64 m2,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
osobno, c.o., Ip. Wiadomoœæ: tel.
(076) 819-64-45 lub 0512-335-024.

Sprzedam mieszkanie w³as-
noœciowe w Chojnowie przy ul. Si-
korskiego, o pow. 74,4 m2, 4 po-
koje, IVp., po remoncie. Wiado-
moœæ: tel. 0693-986-007 po godz. 16.

Sprzedam mieszkanie w Kon-
radówce, 72 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, weranda – mo¿liwoœæ
adaptacji na pokój. Wiadomoœæ:
tel. (076) 819-61-33 po godz. 15.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœ-
ciowe w Chojnowie o pow. 39m2

(kuchnia+du¿y pokój), Ip.,+piw-
nica, strych w starym budownict-
wie, na mieszkanie 2.pokojowe lub
wiêksze w³asnoœciowe lub lokator-
skie. Mogê sp³aciæ zad³u¿enie.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-64-00
lub 0660-689-314.

Zamieniê na wiêksze miesz-
kanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie – kuchnia, ³azienka,

pokój, przedpokój po remoncie 
o pow. 30 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0604-773-866.

Sprzedam budynek magazy-
nowo-warsztatowy w Chojnowie,
o pow. 300m2, do remontu, na
dzia³ce 5,5a. 
Wiadomoœæ: tel. 0602-175-938.

Us³ugi
Ogrodzenia z klinkieru i pias-

kowca, ok³adanie piaskowcem mur-
ków oporowych i œcian, glazura,
uk³adanie kostki brukowej. 
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032. 

ALVEO – preparat zio³owy
oczyszczanie organizm z toksyn.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-17-48
lub 0889-903-925.

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

Udzielê korepetycji z j. angiel-
skiego uczniom szko³y podsta-
wowej i gimnazjum. 
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.

Inne
Przyjmê, za symboliczn¹ “z³o-

tówkê”, u¿ywany, sprawny komputer.
Wiadomoœæ: tel. 0886-517-613.

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
0694-876-456 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0600-982-453.

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Go³aczowie. 
Wiadomoœæ: tel. 0693-282-635.

Sprzedam dzia³kê (550 m2) 
z budynkiem (sklep), mo¿liwoœæ
budowy domu, woda, pr¹d. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Sprzedam gara¿ o pow. 27 m2

przy ul. Zielonej. 
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Zguby
Zgubiono legitymacjê studenck¹

na nazwisko Marcin Zatwarnicki.
Uczciwego znalazcê proszê o kon-
takt pod nr. tel. (076) 818-60-99.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS – 076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71
Policja – 997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83
Informacja PKP – 076 866 95 42
Informacja PKS – 076 818 84 76
Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

15

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

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
og³asza

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

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

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przez-
naczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 10 kwietnia
2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y  wp³aciæ do dnia 4 kwietnia
2008 r. na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 5586440000000149062
0000040 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 lub w kasie tut. Urzêdu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Ustala siê wysokoœæ post¹pienia w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 50 z³.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy 
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl.

Piasek, ¿wir, pospó³ka

W odleg³oœci 5 km od Chojnowa, 15 km
od zjazdu Boles³awiec - Chocianów, 
na autostradzie A4.

Oferujemy za³adunek 
i transport

Kontakt: 0504-466-976,
0513-184-938

¯̄wwiirroowwnniiaa
BBiisskkuuppiinn
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