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Zakaz w sprawie petard
Zbli¿a siê okres œwi¹teczno-noworoczny, który
tradycyjnie obfituje w uroczystoœci, podczas
których wykorzystywane s¹ ró¿nego rodzaju
œrodki i materia³y pirotechniczne. Jak co roku,
w tym czasie nasila siê sprzeda¿ artyku³ów
pirotechnicznych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ca³ym
kraju obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz sprze-
da¿y materia³ów pirotechnicznych osobom 
w wieku poni¿ej 18 roku ¿ycia.
Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie
jest przestêpstwem zagro¿onym kar¹ grzyw-
ny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia
wolnoœci do lat 2.
Wed³ug Rozporz¹dzenia Wojewody Dolnoœl¹-
skiego na terenie naszego województwa zabra-
nia siê u¿ywania materia³ów lub mieszanin
pirotechnicznych przewidzianych do wytwa-
rzania efektów œwietlnych, dŸwiêkowych,
cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych
efektów, a tak¿e wyrobów zawieraj¹cych jeden
lub kilka materia³ów pirotechnicznych, przez-
naczonych do uzyskania efektów pirotech-
nicznych, w tym widowiskowych. Osoby na-
ruszaj¹ce zakaz podlegaj¹ karze grzywny
wymierzanej w trybie i na zasadach okreœlo-
nych w przepisach prawa o wykroczeniach.

Odznaczony Krzy¿em Zas³ugi
Krzy¿ Zas³ugi - polskie cywilne odznaczenie
pañstwowe, nadawane za zas³ugi dla Pañstwa
lub obywateli, nadawane przez Prezydenta RP.
Tyle definicja. W ¿yciu, to odznaczenie naj-
czêœciej jest nagrod¹ dla osób, które spe³niaj¹
czyny przekraczaj¹ce zakres ich zwyk³ych
obowi¹zków, a przynosz¹ce znaczn¹ korzyœæ
Pañstwu lub obywatelom. Do grona tych
osób nie tak dawno do³¹czy³ chojnowski
przedsiêbiorca Tadeusz Kret. 25 listopada 
w Teatrze Wielkim w Warszawie pan Tadeusz
zosta³ uhonorowany Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Zapytany o wra¿enia niechêtnie udziela wy-
wiadu.
- Czujê rangê tego wyró¿nienia, - mówi - ale
nie to jest w ¿yciu najwa¿niejsze. Poza tym ta na-
groda za sumienne wykonywanie obowi¹zków
wynikaj¹cych z pracy zawodowej, dzia³alnoœæ
publiczn¹ i charytatywn¹, nale¿y siê w równej
mierze ludziom, którzy razem ze mn¹ pracuj¹, po-

magaj¹ spo³ecznie, wspieraj¹ lokalne inicjatywy.
Tadeusz Kret znany jest ze swojej skromnoœci.
Wielu mieszkañcom naszego miasta da³ siê
poznaæ tak¿e jako altruista, ale poza grodem
nad Skor¹ Tadeusz Kret i jego pracownicy s³y-
n¹ g³ównie z innowacyjnych projektów, kre-
atywnoœci i krzewienia idei przedsiêbiorczoœci. 

Choinka dla Egelsbach
W czasie wizyty partnerskiej mieszkañców
Chojnowa w Egelsbach we wrzeœniu br., Choj-
nowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Part-
nerskich z³o¿y³o obietnicê, ¿e w tym roku ude-
koruje choinkê ustawion¹ w egelsbachskim
ratuszu. Pomys³ chojnowian zosta³ przyjêty 
z entuzjazmem. 27 listopada do Egelsbach uda³a
siê 3.osobowa delegacja: Tadeusz Bobyk jako
reprezentant stowarzyszenia oraz dwie deko-
ratorki z Vitbisu w Z³otoryi - panie Bo¿ena
Kiernaj i Ewa Wisiñska. Po przyjeŸdzie do
Egelsbach delegacja uda³a siê prosto do ra-
tusza, gdzie czeka³o ju¿ na dekoracjê ¿ywe
2,5m drzewko. Nasza “trójka” sprawnie przy-
stroi³a choinkê ró¿nymi bombkami w tonacji
z³oto-czerwonej. Dekoracji dope³ni³ ³añcuch
o tych samych barwach wykonany przez

uczniów Szko³y Podstawowej nr 3. W sobotê
i niedzielê panie dekoratorki malowa³y na
¿yczenie mieszkañców Egelsbach œwi¹teczne
dedykacje na bombkach. 

Serdeczne podziêkowania zarz¹d stowarzysze-
nia kieruje do Prezesa Vitbisu pana dr Janusza
Prusa. To dziêki jego wsparciu (podarowa³
nam bombki i udostêpni³ busa) mogliœmy
podj¹æ siê tego sympatycznego zobowi¹za-
nia. Przez okres adwentu i œwi¹t choinka 
w Egelsbach bêdzie przypominaæ jego miesz-
kañcom miasto partnerskie Chojnów i le¿¹c¹
niedaleko Z³otoryjê.

ChZGKiM apeluje
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sezonem zimo-
wym Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej przypomina o koniecz-
noœci zamykania i zabezpieczania okienek
piwnicznych oraz drzwi do klatek schodowych. 
Prosimy równie¿ o zg³aszanie u administratora
nieruchomoœci, w których wystêpuj¹ nie zabez-
pieczone instalacje wodno-kanalizacyjne.
W³aœcicielom prywatnych posesji przypomi-
namy te¿ o obowi¹zku odœnie¿ania i posypy-
wania piaskiem chodnika na wysokoœci pose-
sji, a kierowców parkuj¹cych przy krawê¿ni-
kach prosimy o zwracanie uwagi czy zatrzy-
muj¹c samochód na skraju jezdni nie blokuje
siê przejazdu np. piaskarce.
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Wyrazy g³êbokiego 
wspó³czucia z powodu œmierci 

œp. 
Roberta Wojtka Rewaja

rodzicom i bliskim 
sk³adaj¹ przyjaciele

UCHWA£A NR  XLVI/198/09
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie przed³u¿enia czasu 
obowi¹zywania dotychczasowych taryf 
dla zbiorowego odprowadzania œcieków

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Przed³u¿a siê czas obowi¹zywania dotych-
czasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie œcieków
zatwierdzonych Uchwa³¹ NR XXXIII/158/2009
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 19 stycznia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzania œcieków na terenie Gminy Miejskiej
Chojnów w okresie od dnia 01 stycznia 2009r.
do dnia 31 grudnia 2009 r., które wesz³y w ¿ycie
na podstawie art. 24 ust. 8 z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu œcieków (Dz. U. z 2006 r. r. 123,
poz. 858), opracowanych przez Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe “LANT” Henryk Wilkiel - do
dnia 31 grudnia 2010r. 
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 maj¹ zasto-
sowanie do zbiorowego odprowadzania œcieków
realizowanego przez Burmistrza Miasta na tere-
nie Miasta Chojnowa przez Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe “LANT” Henryk Wilkiel.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2010r.
§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz w “Gazecie
Chojnowskiej”.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski
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*** Styczeñ ***
Festiwal ¿yczliwoœci 

czyli WOŒP po chojnowsku
Tegoroczna kwesta na rzecz dzieci chorych
na nowotwory, dowiod³a, ¿e z roku na rok
jesteœmy coraz hojniejsi. W tym roku pobiliœmy
rekord dotychczasowych zbiórek w naszym
mieœcie. Chojnowska pula wynios³a 19.647,73 z³,
to ponad piêæ i pó³ tysi¹ca wiêcej ni¿ rok temu
i zdecydowanie wiêcej ni¿ w latach ubieg³ych.

Drugie Jase³ka
14 stycznia w Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji odby³ siê II Chojnowski
Przegl¹d Jase³ek i Widowisk Kolêdniczych
Kolêdnicy 2009. Pomys³odawc¹ i wspó³orga-
nizatorem tej imprezy by³a M³odzie¿owa Rada
Miejska Chojnowa. M³odzi radni postanowili
zachowaæ od zapomnienia piêkne tradycje bo¿o-
narodzeniowe wyros³e z kultury ludowej.

*** Luty ***
Nasi stulatkowie

120 lat, 120 lat... zaœpiewali goœcie w domu
stuletnich mieszkañców Chojnowa. 16 lutego
swoje okr¹g³e urodziny obchodzi³ W³adys³aw
Dobrzañski - podporucznik w stanie spoczynku,
cz³owiek do dziœ aktywny i co wa¿niejsze pe³en
optymizmu i humoru. Kilka dni póŸniej, 
27 lutego kolejnej chojnowiance zegar wybi³
setn¹ wiosnê ¿ycia. Pani Rozalia Gachowska
przyjmowa³a tego dnia ¿yczenia, kwiaty i ser-
decznoœci od rodziny, znajomych i w³adz
samorz¹dowych.

Koniec drugiej, 
pocz¹tek trzeciej kadencji

19 lutego dwa lata rz¹dów M³odzie¿owej Rady
Miasta drugiej kadencji dobieg³y koñca. Na
uroczystej sesji, m³odzi radni podsumowali
swoj¹ pracê i ostatni raz podnosili d³onie pod-
czas g³osowania.
23 lutego br. Miejska Komisja Wyborcza, po-
wo³ana Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta
Chojnowa w celu przeprowadzenia wyborów
do M³odzie¿owej Rady Miejskiej Chojnowa
III kadencji, poinformowa³a o wynikach
wyborów.
W czterech okrêgach wyborczych - Gimna-
zjum nr 1 oraz trzech placówkach Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ liczba kandydatów by³a
mniejsza lub równa liczbie mandatów, wiêc
postanowiono tam zarejestrowaæ jako rad-
nych wszystkich zg³oszonych kandydatów.
Natomiast w Gimnazjum nr 2 w wyniku
g³osowania obsadzono 4 mandaty. W sumie
a¿ 7 z 15 mandatów w M³odzie¿owej Radzie
Miejskiej III kadencji pozosta³o nieobsadzonych.

*** Marzec ***
Stanêliœmy w szranki!

Polskie Radio Wroc³aw zorganizowa³o Turniej
Miast, w którym swój udzia³ zg³osi³ tak¿e
Chojnów. Mieliœmy dwa wejœcia antenowe,
podczas których rywalizowaliœmy z ¯arowem.
W wyniku smsowego g³osowania gród nad
Skor¹ wygra³ radiow¹ potyczkê staj¹c siê zwy-
ciêzc¹ jednego z kolejnych etapów turnieju.

Wyœpiewane nutki
21 marca, a wiêc na swoiste powitanie wiosny,
scenê MOKSiR zala³a ca³a gama utalentowa-
nych wykonawców. Podczas siódmej edycji
„Rozœpiewanych nutek” - Regionalnego Kon-
kursu Piosenki Dzieciêcej zaprezentowa³o siê
10. solistów szkó³ podstawowych i 16. gim-
nazjalistów. W tym roku nie dopisa³y zespo³y
- w sumie jurorzy oceniali, a widzowie oklaski-
wali tylko 3. prezentacje.

*** Kwiecieñ ***
Ekslibrisy Jana Paw³a II

Czwart¹ rocznicê œmierci Ojca œw. chojnowskie
muzeum uczci³o otwarciem wystawy pn. „Eks-
librisy Jana Paw³a II”. Prezentowana ekspo-
zycja pochodzi³a ze zbiorów Józefa Tadeusza
Czosnyka z Wojcieszowa, który zgromadzi³
dotychczas oko³o 950 ekslibrisów wykona-
nych dla Papie¿a lub o motywach papieskich.
Z tego zbioru przygotowa³ ju¿ ponad 50 wystaw.

Nowe w Chojnowiance
Po wyborach sprawozdawczo-wyborczych
nowym prezesem KS “Chojnowianka” zosta³
Józef Chudziak.
- Chcia³bym wróciæ do czasów, gdy Chojno-
wianka gra³a w lidze miêdzyokrêgowej leg-
nicko-zielonogórsko-leszczyñskiej - mówi³
wówczas w rozmowie z nasz¹ gazet¹. - Naj-
wa¿niejszym naszym zadaniem jest utrzy-
manie dru¿yny w IV lidze i kszta³cenie m³o-
dzie¿y dla naszych potrzeb.

Przedszkolaki na scenie
Na XIII Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej
„Bambiniada” do chojnowskiego oœrodka
kultury zg³osi³o siê 6 przedszkoli. Oprócz
reprezentantów gospodarzy (przedszkola nr 1
i nr 3) na scenie MOKSiR œpiewa³y i tañczy³y
tak¿e dzieci z: Przedszkola Gminnego z Ra-
szówki, Centrum Artystyczno-Edukacyjnego
ZG MUZYK z Lubina, Przedszkola Miejskiego
nr 6 z Lubina oraz Zespo³u Szkó³ - Przed-
szkola w Legnickim Polu.

PeKaeSy
III ju¿ Przegl¹d Kabaretów Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych Dolnego Œl¹ska „PeKaeSy”, nie
mia³ w tym roku szczêœcia do terminów.
Zgodnie jednak z ludowym porzekad³em, ¿e
co siê odwlecze, to nie uciecze, 20 kwietnia br.
na scenie MOKSiR pojawi³y siê m³odzie¿owe
kabarety. Jury, które w tym roku stanowili
cz³onkowie kabaretu „S³uchajcie”, przygl¹da-
³o siê uwa¿nie prezentacjom, a po werdykcie
sami dali popis kabaretowego kunsztu.

*** Maj ***
Dotacja na basen

Piotr Borys - obecny eurodeputowany, wówczas
wicemarsza³ek województwa dolnoœl¹skiego
odwiedzi³ Chojnów. Przyjecha³ z rewelacyjn¹
dla miasta informacj¹ - Urz¹d Marsza³kowski
przyzna³ na budowê miejskiej p³ywalni ponad
3 mln 100 tys. z³ dotacji. To nie pierwsza pomoc
dla naszego miasta. Chojnów z kasy marsza³kow-
skiej otrzyma³ wczeœniej dotacje wspieraj¹ce

zarówno miejskie inwestycje, jak i miejsk¹
kulturê. Oprócz wspomnianych œrodków na
basen, miasto dosta³o ponad 400 tys. z³ z pro-
jektu Dolnoœl¹skiego Funduszu Pomocy Roz-
wojowej 2008 na kanalizacjê w Rynku i ulic
przyleg³ych. 12 tys. otrzymali tak¿e organiza-
torzy Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Arty-
stycznego. 

12 miesiêcy z urokliwym Chojnowem
Og³oszony w styczniu konkurs plastyczny
pn. „Chojnów moje miasto” mia³ nie tylko 
w formie obrazkowej pokazaæ zak¹tki Choj-
nowa œwiadcz¹ce o piêknie, niepowtarzalnoœci
i bogatej historii naszego miasta. Ide¹ kon-
kursu by³o wy³onienie najlepszych prac, które,
w kolejnej fazie, mia³y ilustrowaæ chojnowski
kalendarz na 2010r. 6 maja podczas pokon-
kursowej wystawy w Galerii M³odych Miejskiej
Biblioteki Publicznej oficjalnie zaprezento-
wano gotowy kalendarz. W konkursie wziêli
udzia³ uczniowie z chojnowskich szkó³.
Powsta³o wiele ciekawych prac, a czternaœcie
z nich zamieszczono w kalendarzu. 

Nogi, nogi roztañczone…
W X ju¿ edycji Regionalnego Przegl¹du Zes-
po³ów Tanecznych „Stonoga” udzia³ wziê³o
20 zespo³ów. Ile to roztañczonych nóg, nikt nie
by³ w stanie policzyæ. Przyjechali z wielu zak¹t-
ków naszego województwa. Taneczne show
zakrêci³o czy mo¿e nakrêci³o nie tylko pub-
licznoœæ, ale nawet oceniaj¹cych, którzy po
obejrzeniu wielogodzinnego, dynamicznego
spektaklu z trudem wy³oni³o najlepszych. 

Dziewiêæ spektakli, mnóstwo emocji
IV Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego
Œl¹ska SILEBIA zgromadzi³ w sali widowis-
kowej chojnowskiego MOKSiR-u wykonaw-
ców z Wa³brzycha, Zgorzelca, Lwówka Œl¹s-
kiego, Grêbocic i Chojnowa. Impreza propo-
nowana przez chojnowski dom kultury z roku
na rok zyskuje kolejnych, nowych sympatyków.

W górê i w dó³ po laury
W deszczu i b³ocie odby³y siê Dolnoœl¹skie Wyœ-
cigi Kolarstwie MTB o Puchar Burmistrza
Miasta Chojnowa i Mistrzostwa Dolnego
Œl¹ska UKS. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e takie
warunki nie sprzyjaj¹ sportowej rywalizacji,
kolarzom jednak aura nie przeszkadza³a.
Pytani o warunki terenowe zgodnie twierdzili,
¿e taka pogoda zdecydowanie uatrakcyjnia
wyœcig i urozmaica trasê. Podkreœlali jed-
noczeœnie profesjonaln¹ organizacjê zawo-
dów - przygotowanie i zabezpieczenie trasy,
zaplecza oraz opieki medycznej. 

*** Czerwiec ***
Wybraliœmy europos³ów

7 czerwca chojnowianie wziêli udzia³ w zarz¹-
dzonych na ten dzieñ wyborach do Europarla-
mentu. Na 11744 uprawnionych, do siedmiu
lokali wyborczych w naszym mieœcie uda³o siê
2186 mieszkañców, co da³o 18,61% frekwencji. 
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Dni Chojnowa 

Kolejne œwiêto miasta przesz³o do historii. Im-
preza doceniona przez Marsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego zosta³a, po raz pierwszy, ujêta 
w tegorocznym kalendarzu Dni Dolnego Œl¹ska.
Za tym posz³a szeroko zakrojona promocja 
i wsparcie finansowe. Na miejskie œwiêto
przyszli ci, którym niestraszny ch³ód i si¹pi¹cy
z nieba deszcz, bo pogoda zupe³nie nie s³u-
¿y³a festynowej zabawie. Mimo to atrakcji by³o
wiele i ka¿dy móg³ z wielogodzinnego pro-
gramu wybraæ coœ dla siebie. Gwiazd¹ tego-
rocznych obchodów by³ Kukiz i zespó³ „Piersi”.

Niecodzienny mecz
Fina³ Pucharu Polski na chojnowskim stadio-
nie nie zdarza siê czêsto. 21 czerwca kibice
pi³ki no¿nej mieli zatem niecodzienn¹ okazjê
dopingowaæ dru¿yny walcz¹ce o zwyciêstwo
na szczeblu Dolnego Œl¹ska. Tego dnia na-
przeciw siebie stanêli zawodnicy Górnika
Wa³brzych i Motobi K¹ty Wroc³awskie. Obsa-
dzone trybuny œwiadczy³y o randze meczu.

Marsza³ek z wizyt¹ w Chojnowie
29 czerwca w Chojnowie goœci³ wicemar-
sza³ek województwa dolnoœl¹skiego Grzegorz
Roman. Cz³onek zarz¹du Urzêdu Marsza³kow-
skiego pozna³ historiê miasta odwiedzaj¹c nasze
muzeum. O rozwijaj¹cej siê przedsiêbiorczoœci
w Chojnowie, przekona³ siê wizytuj¹c specjal-
n¹ strefê ekonomiczn¹, a ogl¹daj¹c barwne
centrum miasta dowiedzia³ siê o planowanej
rewitalizacji w rynku i przyleg³ych terenach.

*** Lipiec ***
Miasto bliŸniacze

10 lipca, w godzinach popo³udniowych, po
kilkudniowych woja¿ach po po³udniowej
Polsce w grodzie nad Skor¹ zawita³a 50.oso-
bowa grupa z partnerskiego miasta Commen-
try we Francji. Wizyta nie by³a wy³¹cznie
towarzysk¹ - Francuzi potwierdzaj¹c wolê
dalszej wspó³pracy, zaproponowali pod-
pisanie dokumentu o stosunkach miast bliŸnia-
czych. Uroczystoœæ odby³a siê 12 lipca w sali
kinowej Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji.

*** Sierpieñ ***
Kolejny stulatek

Wojciech Skokowski 27 sierpnia obchodzi³ swoje
setne urodziny. Uroczysty jubileusz odby³ siê
w Domu Chemika dok³adnie w dniu urodzin.
Nie oby³o siê bez wspomnieñ, ³ez wzruszenia
i oczywiœcie tradycyjnego 100 lat, w wersji
podniesionej do lat 200.

*** Wrzesieñ ***
Druga wizyta w mieœcie partnerskim

Ju¿ drugi raz Chojnowskie Stowarzyszenie
Przyjació³ Miast Partnerskich zorganizowa³o
mieszkañcom Chojnowa odwiedziny w na-
szym mieœcie partnerskim w Niemczech. 
2 wrzeœnia do Egelsbach wyruszy³a prawie
30-osobowa grupa chojnowian.

Na po¿egnanie wakacji
6 wrzeœnia w Parku Œródmiejskim mieszkañcy
bawili siê na plenerowym spotkaniu pn. „Na
chojnowsk¹ nutê” zorganizowanym przez
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Na scenie prezentowali siê wy³¹cznie rodzimi
muzycy, g³ównie grupy na co dzieñ æwicz¹ce
swój warsztat w piwnicach MOKSiRu.

Ku pamiêci
Na cmentarzu komunalnym stan¹³ okaza³y
pomnik „Golgota Wschodu”. Postument
poœwiêcony jest obywatelom Rzeczpospolitej
pomordowanym w obozach katyñskich
umêczonym i zmar³ym zes³añcom, ofiarom
terroru na kresach wschodnich. 

Spotkanie na szczycie
18 wrzeœnia odby³ siê III Konwent Samorz¹-
dowy Subregionu Legnickiego. Do naszego
miasta przyjecha³o ponad 50 osób, wœród których
by³ eurodeputowany Piotr Borys, pos³anka
El¿bieta Witek, pos³owie Janusz Mikulicz 
i Piotr Cybulski oraz wicemarsza³ek dolnoœl¹ski
Grzegorz Roman. Zaproszenie do udzia³u 
w konwencie przyjêli te¿ prezydenci, starostowie,
burmistrzowie i wójtowie z terenu LGOM. 

*** PaŸdziernik ***
Spotkanie z ekstraklas¹

13 paŸdziernika nasi pi³karze spotkali siê na
murawie z dru¿ynê z ekstraklasy. Na miejskim
stadionie, naprzeciw siebie stanêli pi³karze
Zag³êbia Lubin i KS Chojnowianki. Goœciom
przewodzi³ Franciszek Smuda, któremu ju¿
wtedy chojnowianie wró¿yli awans na polskiego
selekcjonera.

Urodziny Skoranty
20 paŸdziernika chór SKORANTA obchodzi³
jubileusz 2 lat wspólnego œpiewania. Dla
wszystkich by³ wspania³y tort i opowieœci
snute do wtóru przegl¹danym fotografiom.
Naturalnie nie oby³o siê bez oprawy muzycznej
i chóralnego œpiewu - to Skoranta przecie¿
lubi najbardziej.

Piêkni, zabawni - nastolatkowie
Na 21 paŸdziernika wyznaczono datê pier-
wszych w dziejach Chojnowa Wyborów Miss
i Mistera Nastolatków. Impreza zorganizowana
przez M³odzie¿ow¹ Radê Miasta kierowana
by³a do uczniów szkó³ ponadpodstawowych.
W chojnowskich gimnazjach i klasach Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ przeprowadzono elimina-
cje, a wszyscy naj… spotkali siê w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji na fina-
³owej gali. 

*** Listopad ***
Œwiêto Niepodleg³ej

11 listopada - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
w Chojnowie rozpoczêto spotkaniem przy
obelisku przy ul. Chmielnej. Iloœæ sztandaro-
wych pocztów, iloœæ delegacji wieñcowych
dawno ju¿ nie by³a tak du¿a. Równie licznie
chojnowianie pojawili siê te¿ na Mszy œw. w inten-
cji Ojczyzny i na wype³nionej poezj¹ i muzyk¹

okolicznoœciowej akademii w domu kultury.

Ze sztuk¹ do ludzi
29 listopada aktorzy Teatru Dramatycznego 
z Legnicy, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2
zagrali „Szaw³a” Roberta Urbañskiego w re¿y-
serii Jacka G³omba. Darmowy spektakl przy-
ci¹gn¹³ wielu chojnowian. Artyœci pragnêli 
w ten sposób umo¿liwiæ kontakt z kultur¹
teatraln¹ mieszkañcom mniejszych miejsco-
woœci, w których brak profesjonalnych scen.
Pomys³ ze wszech miar trafiony.

*** Grudzieñ ***
W ostatnich tygodniach mijaj¹cego roku Muzeum
Regionalne zorganizowa³o uroczystoœci zwi¹-
zane z setn¹ rocznic¹ powstania muzeum 
i piêædziesi¹t¹ rocznic¹ reaktywowania tej
placówki. Œwiêto uczczono spotkaniem sym-
patyków, koncertem muzyki dawnej i nagrodami
dla wspieraj¹cych w ró¿nej formie dzia³alnoœæ
muzeum.

*** Kalendarium inwestycyjne ***
* od paŸdziernika 2008r. trwaj¹ prace na
budowie miêdzyszkolnego basenu krytego
przy Szkole Podstawowej nr 4 (zakoñczenie
prac - czerwiec 2010)

Styczeñ
* zakoñczono remont sali gimnastycznej w gim-
nazjum nr 1,
* zakoñczono remont chodników przy pl. Dwor-
cowym,
* zakoñczono II etap budowy kompleksu
sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”,
* zakoñczono remont sanitariatów w segmen-
cie D Szko³y Podstawowej nr 4,

Kwiecieñ
* rozpoczêto przebudowê sieci wodoci¹gowej 
z przy³¹czami do granic posesji w ul. Okrzei
(prace zakoñczono w czerwcu),
* rozpoczêto modernizacjê kaplicy na Cmentarzu
Komunalnym (prace zakoñczono w sierpniu),

Czerwiec
* rozpoczêto budowê wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3
(prace zakoñczono we wrzeœniu),
* rozpoczêto remont odcinka ul. Tuwima
wraz z wymian¹ sieci wodoci¹gowej (prace
zakoñczono w lipcu),
* rozpoczêto regeneracjê nawierzchni kortów
na terenie stadionu miejskiego wraz z wymian¹
ogrodzenia i monta¿em urz¹dzeñ (prace za-
koñczono we wrzeœniu),

Lipiec
* rozpoczêto modernizacjê sieci wodoci¹go-
wych oraz kanalizacji sanitarnej w rynku 
i ulicach przyleg³ych (zakoñczenie prac - luty
2010),

Listopad
* rozpoczêto budowê sieci kanalizacji t³ocznej
z przepompowni¹ œcieków w ul. Fabrycznej
(zakoñczenie prac - grudzieñ 2009).



Na 11 grudnia, pracownicy Muzeum Regionalnego
wyznaczyli datê uroczystych obchodów setnej rocz-
nicy powstania muzeum i piêædziesi¹tej rocznicy
jego reaktywacji. Do tego œwiêta przygotowywano
siê przez kilka tygodni. Uczczono je spotkaniem w
gronie sympatyków tej placówki, koncertem
muzyki dawnej i nagrodami dla wspieraj¹cych
w ró¿nej formie dzia³alnoœæ muzeum. By³y
gratulacje, kwiaty, ¿yczenia i przemi³a atmosfera
tworzona przez ludzi z pasj¹, zami³owaniem do
tradycji i historii; ludzi pragn¹cych pielêgnowaæ 
i przekazywaæ kolejnym pokoleniom dzieje mias-
ta, z którym zetkn¹³ ich szczêœliwy los.

- Setna rocznica powo³ania do ¿ycia muzeum 
w Chojnowie i piêædziesiêciolecie jego restytucji
sk³ania do obejrzenia siê wstecz i przypomnienia
najwa¿niejszych zdarzeñ z jego bogatej tradycji -
mówi³ obecny dyrektor muzeum Jerzy Janus. -
Stanowi te¿ doskona³y asumpt do tego, by po-
dziêkowaæ wszystkim tym, którzy w jakikolwiek
sposób pomogli i pomagaj¹ muzeum. Lista
osób, instytucji, firm, zak³adów, które nas
wspieraj¹ jest niezwykle d³uga, trudno by³oby
wymieniæ nam wszystkich dobroczyñców. Upa-
miêtnia ich honorowa tablica znajduj¹ca siê 
w Muzeum Regionalnym. Wszystkim serdecznie
dziêkujemy za okazan¹ nam pomoc. 
W imieniu pracowników Muzeum Regionalnego
mam zaszczyt podziêkowaæ tak¿e wszystkim
Goœciom przyby³ym na uroczystoœæ 11 grudnia
i z³o¿one nam ¿yczenia. Korzystaj¹c równie¿ z okazji
wszystkim Przyjacio³om Muzeum Regionalnego
¿yczê Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku.

***
Do organizowania muzeum w Chojnowie przy-
st¹piono w 1903r. Na jego przysz³¹ siedzibê
upatrzono sobie Basztê Tkaczy. Zbiory zaczêto
gromadziæ ju¿ od roku 1904. Pierwszym za-
bytkiem, jaki zosta³ odnotowany w inwentarzu
za³o¿onym w 1907 r. by³o œl¹skie ³o¿e z balda-
chimem. Uroczyste otwarcie muzeum, któremu
nadano miano Alterthums-Museum czyli Muzeum
Staro¿ytnoœci, nast¹pi³o o godz. 11.00, w niedzielê
27 wrzeœnia 1908 roku. W chwili otwarcia zbiory
muzeum liczy³y 500 eksponatów. Kierownikiem
muzeum i opiekunem zbiorów zosta³ Oskar
Kundt, tutejszy nauczyciel matematyki, wielo-
letni dyrygent chóru, mi³oœnik archeologii. Na
tym stanowisku pozostawa³ przez 33 lata, do

roku 1943. Oskar Kundt ju¿ w 1925 roku
podj¹³ starania, by pozyskaæ na siedzibê muzeum
dawny zamek Piastów legnicko-brzeskich. Po
opuszczeniu go przez s¹d grodzki zbiory w 1933 r.
przeniesiono do nowego lokalu. 
Kiedy opiekunem muzeów regionalnych zosta³
Gustav Barthel, historyk sztuki i dyrektor Zbiorów
Sztuki Miasta Wroc³awia, poczuwa³ siê do obo-
wi¹zku opracowania nowej koncepcji wystaw 
w chojnowskim muzeum. Barthel dokona³ selekcji
zbiorów, czêœæ uzna³ za ma³o wartoœciowe i wy³¹czy³
je z ekspozycji, pozosta³e eksponaty podzieli³ na
dwie grupy, jedn¹ przyporz¹dkowa³ sztuce miesz-
czañskiej, drug¹ sztuce ludowej. Nowo urz¹dzone
ekspozycje w wyremontowanym zamku otwarto
w sierpniu 1938 roku. W tym czasie muzeum
liczy³o 3733 pozycje g³ówne. 
Po wojnie, do 1950 roku w zamku mieœci³a siê
Zbiornica Ksiêgozbiorów Zabezpieczonych Mini-
sterstwa Oœwiaty, któr¹ kierowa³ absolwent
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
dr filozofii Zygmunt Ry¿ewski. Od 1949 do
1950 roku znajdowa³a siê tu tak¿e biblioteka.
Po zamkniêciu Zbiornicy, która zakoñczy³a pracê
przy zabezpieczaniu podworskich, szkolnych 
i prywatnych bibliotek i ksiêgozbiorów, zamek
w latach 1950- 1956 nie mia³ u¿ytkowników. 
W roku 1956 tutejszy nauczyciel Józef Kapelczak
zwróci³ siê do Muzeum Œl¹skiego, by wspomog³o
tutejszych pasjonatów historii, d¹¿¹cych do
uruchomienia muzeum. W tym krêgu znaleŸli
siê Juliusz PoŸniak, Karol Krzeszowski, Kazimierz
Kozak, Alfred, ¯ydek, Napiórkowski.
28 I 1957 roku zosta³o powo³ane Kierownictwo
Muzeum Miejskiego przy Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Chojnowie. W marcu tego
samego roku do Chojnowa przybyli pracowni-
cy Muzeum Œl¹skiego, którzy na miejscu mieli
okreœliæ, czy mo¿na odtworzyæ placówkê. Ich
przedstawiciel Józef Pi¹tka, który wyselekcjonowa³
czêœæ eksponatów. Wystawê opar³ g³ównie na
depozytach Muzeum Œl¹skiego, które uzupe³ni³
ocala³ymi zabytkami chojnowskimi. 
Uroczyste otwarcie muzeum nast¹pi³o 25 stycznia
1959 r. po prawie trzech latach prac. Ekspozycje
ulokowano w 15 salach. Wystawê otwiera³a pra-
historia regionu, w nastêpnych salach mo¿na
by³o obejrzeæ ekspozycjê zwi¹zan¹ z histori¹ miasta,
sztukê ludow¹. Mo¿na by³o wówczas obejrzeæ
zbiory archeologiczne, etnograficzne, rzemios³o 

artystyczne i sztukê cechow¹, militaria i ekspozycjê
zwi¹zan¹ z histori¹ miasta. Na wystawie pokazano
oko³o 300 zabytków. W pierwszym dniu muzeum
odwiedzi³o 900 osób. Równoczeœnie zaczêto
tworzyæ ksiêgozbiór, który liczy obecnie prawie
5.000 pozycji.
Pierwszym kierownikiem placówki, nazwanej
Muzeum Ziemi Z³otoryjskiej zosta³ Micha³ Rudziak,
potem tê funkcjê równie krótko, co jego poprzednik,
pe³ni³ Adam Kogut. Po nim funkcjê kierownika 
obj¹³ Zygmunt Ry¿ewski. Pierwszym w pe³ni
przygotowanym pracownikiem do kierowania
t¹ placówk¹ by³a absolwentka KUL Emilia
Próchnicka. 
Wa¿n¹ dat¹ w dziejach muzealnictwa jest rok 1999,
wówczas to finansowane dot¹d z Funduszu Rozwoju
Kultury placówki przesz³y w rêce na ogó³ biednych
samorz¹dów. Mimo sporych trudnoœci, uda³o
siê jednak w latach 1990-95 zrealizowaæ szeroko
zakrojone badania archeologiczne i przeprowadziæ
remont wiêkszoœci sal w przyziemiu. W 1988 dziêki
odwa¿nej decyzji ówczesnego wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Zdzis³awa Kurzei, do mu-
zeum trafi³y niezwykle cenne unikatowe sgraffitta
z Zagrodna. Mo¿na zatem mówiæ tak¿e o sukcesach.
W ostatnich latach uda³o siê wreszcie po wielu
latach rozwi¹zaæ problem ogrzewania muzeum.
Dziêki Fundacji “Polska MiedŸ” i pomocy Urzêdu
Marsza³kowskiego przeprowadzono konserwacjê
portalu, w 2008 roku po³o¿ono nowy dach i wyko-
nano nowe elewacje na co miasto pozyska³o
œrodki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a w roku bie¿¹cym uda³o siê, po
20 latach, dziêki przychylnoœci burmistrza
Chojnowa odœwie¿yæ sale w muzeum. 
W ostatnich latach za spraw¹ sponsorów uda³o
siê pozyskaæ sporo cennych eksponatów, zwi¹za-
nych g³ównie z histori¹ miasta. Najcenniejsze
s¹ dwa z³ote pierœcienie odnalezione w Chojnowie
w 1935, ofiarowane w 2008 roku do zbiorów mu-
zeum przez pana Wolfganga Hoppego i Eberharda
Kutznera. Nie mniej cenny jest kielich mszalny
zakupiony do zbiorów dziêki wsparciu grupy daw-
nych mieszkañców Chojnowa pochodzenia nie-
mieckiego i p. Elfriedy Strauch córki Oskara
Kundta. I zupe³nie wyj¹tkowy eksponat, jakim
jest puchar chojnowskiego z³otnika Balt. Pohla,
zakupiony i przekazany do zbiorów prze Urz¹d Mar-
sza³kowski Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu.

(wiêcej, ciekawiej, bardziej szczegó³owo
na stronie www.muzeum.chojnow.eu)

Muzeum Regionalne w Chojnowie zaprasza
od wtorku do soboty w godz. 11.00 - 16.00 

-wstêp bezp³atny.
W niedziele Muzeum jest nieczynne
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Poznali siê na chojnowskim dworcu. Brat przysz³ego mê¿a zaczepia³ jej kole-
¿ankê, ona stanê³a w obronie przyjació³ki. Kiedy Zbyszek przybieg³ z od-
siecz¹ powali³a go urod¹ i hardoœci¹ - nie odszed³ zanim nie umówi³a
siê z nim na pierwsz¹ randkê. 
Uleg³a przystojnemu m³odzieñcowi i 1 maja spotkali siê na obchodach
narodowego œwiêta. Miesi¹c póŸniej wziêli œlub…

To nie fragment banalnego romansu. To prawdziwa historia, prawdziwej
mi³oœci, która przetrwa³a pó³ wieku. 21 listopada Maria i Zbigniew Steæ
œwiêtowali swoje Z³ote Gody ponownie staj¹c przed urzêdnikiem pañstwo-
wym i dziêkuj¹c sobie za wspólnie spêdzone lata.
- Nie by³o ³atwo - powiedzieli w krótkiej rozmowie z nasz¹ Gazet¹ - W naszym

¿yciu wszystkiego dorobiliœmy siê sami zaczynaj¹c od podstaw. Los
obdarzy³ nas dwójk¹ wspania³ych dzieci. Syn Piotr przyszed³ na œwiat
w 1962 r., trzy lata póŸniej urodzi³a siê córka Aleksandra. Mamy czworo
wnucz¹t. Wszyscy mieszkaj¹ w Chojnowie. Utrzymujemy z nimi
serdeczne stosunki i zawsze mo¿emy liczyæ na wsparcie z ich strony.
Czym kieruje siê cz³owiek decyduj¹c siê na trwa³y zwi¹zek po miesi¹cu
znajomoœci?
- To pewnie m³odzieñcze zauroczenie - zgodnie odpowiadaj¹ jubilaci. - Nasze
ma³¿eñstwo opiera siê na mi³oœci, wzajemnym zrozumieniu i szacunku. To
wed³ug nas recepta na udane po¿ycie ma³¿eñskie. Staraliœmy siê byæ zawsze
i wszêdzie razem - wczasy rodzinne, wycieczki, imprezy; tak te¿ trwa do dziœ. 
Pañstwo Steæ oboje pochodz¹ z Kresów. Pan Zbigniew z Brze¿an, pani
Maria z Buczacza. Wci¹¿ z sentymentem wspominaj¹ te miejsca. Kiedy
zatem odchowali ju¿ dzieci i po czterdziestu latach pracy przeszli na
emerytury, postanowili odwiedziæ rodzinne strony. Od trzynastu lat
je¿d¿¹ tam co roku. 
O czym marz¹ jubilaci?
- Pragniemy doczekaæ prawnuków i cieszyæ siê zdrowiem przez kolejne
lata nie gorszym ni¿ obecnie. Niczego wiêcej nam nie brakuje. Mamy
siebie, kochaj¹c¹ rodzinê i wspania³ych przyjació³. Oni wszyscy czêsto
daj¹ nam dowody sympatii. Pamiêtali o nas tak¿e w tych uroczystych dla
nas chwilach. W czerwcu rocznica naszego œlubu cywilnego zbieg³a siê
ze œlubem córki kuzynostwa. Pañstwo M³odzi, ich rodzice i rodzina zgo-
towali nam bardzo mi³¹ niespodziankê. By³y kwiaty, ¿yczenia i ³zy 

wzruszenia. 12 lipca obchodziliœmy rocznicê œlubu koœcielnego. Tym 
razem w Kanadzie. Zostaliœmy tam zaproszeni przez nasz¹ przyjació³kê.
Podczas 50.dniowego pobytu doœwiadczyliœmy wielu niezapomnianych
wra¿eñ. A dzisiaj obchodzimy nasz¹ “piêædziesi¹tkê” w Urzêdzie Stanu
Cywilnego. Oboje z mê¿em chcemy podziêkowaæ Pani Kierownik USC
Leokadii Szkolnik i Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi za piêkn¹,
wzruszaj¹c¹ uroczystoœæ. Warto by³o prze¿yæ te chwile. Ponadto prag-
niemy podziêkowaæ naszym dzieciom, wnukom i pozosta³ym cz³onkom
rodziny za wspólnie prze¿yte lata i wsparcie w dniu naszego œwiêta.
Dziêkujemy. eg

Maraton Pisania Listów w obronie konkretnych
osób, których prawa zosta³y z³amane ma pomóc
w zwolnieniu wiêzionych za przekonania i zaprze-
stania przeœladowania obroñców praw cz³owieka.
Idea powsta³a w 2001 roku w Polsce. Pomys³
podchwyci³y sekcje Amnesty w innych krajach.
W ci¹gu tych lat napisano ponad milion listów. Co
wa¿ne, dziêki nim dziesi¹tki osób wysz³o na wolnoœæ.
Gimnazjum nr 2 w Chojnowie przy³¹czy³o siê
do tej akcji w ubieg³ym roku. Napisali wtedy
ponad 700 listów. 
12 grudnia, o godz. 12 kilkadziesi¹t osób chwyci³o
za pióra i przez 24 godziny z przejêciem przele-
wa³o na papier swoje emocje daj¹c wyraz solidar-
noœci z pokrzywdzonymi i ³¹cz¹c siê w ten sposób
ze wszystkimi walcz¹cymi o prawa cz³owieka.
„Szanowny Panie Inspektorze Generalny! Choæ
zdajê sobie sprawê, ¿e Pana uwagê zaprz¹taj¹
inne wa¿ne sprawy, chcia³abym przedstawiæ
Panu przypadek pani Rity Mahato, dzia³aczki
Komitetu na rzecz Rozwoju Bastipur”.[...] -
pisze Aleksandra Izbiñska wstawiaj¹c siê za
przeœladowan¹.
„Szanowny Panie Ambasadorze! Apelujê o uwol-
nienie dwóch mê¿czyzn, m³odych aktywistów 
i blogerów, Emina Abdullayev i Adnana
Hajizada, zostali oni skazani na dwa i pó³ i dwa
lata pozbawienia wolnoœci w nieuczciwym pro-
cesie s¹dowym. Amnesty International uwa¿a,
¿e dowody przeciwko nim zosta³y sfabryko-
wane i zostali aresztowani wy³¹cznie dlatego,

i¿ nie bali siê u¿yæ prawa wolnoœci s³owa”.[...].
To s³owa Aleksandry D¹browskiej, która prosi
o rewizjê wyroku.
Pisz¹ po kilkanaœcie listów. Agnieszka Mi³uch
napisa³a ich blisko dziewiêædziesi¹t. Przerywa³a
tylko na czas posi³ku i ponownie wraca³a do
biurka z obaw¹, ¿e 24 godziny nie wystarcz¹
na wsparcie wszystkich, których los j¹ wzruszy³,
oburzy³, przej¹³.
Wœród licznych, przygotowanych na tê okolicznoœæ
przez m³odzie¿ plakatów, wa¿ny dokument - 
w odpowiedzi na ubieg³oroczny list jednej z choj-
nowskich nauczycielek Gabrieli Seweryniak wsta-
wiaj¹cej siê za pani¹ Mendel, pismo z meksy-
kañskiej prokuratury informuj¹ce o wszczêciu
œledztwa. Przejmuj¹ca treœæ listu sk³oni³a urzêd-
ników do zainteresowania siê spraw¹. Oto w³aœnie
chodzi wszystkim uczestnicz¹cym w maratonie. 
Ale akcja Amnesty International, to jak siê okaza³o,
nie tylko personalna walka o prawa cz³owieka.
Dziêki niej roœnie spo³eczna œwiadomoœæ o naszych
przywilejach, dziêki niej dociera do nas prawda
o brutalnym ich ³amaniu, dziêki niej wiemy, ¿e
s¹ instytucje i ludzie czuwaj¹cy nad ich przestrze-
ganiem, a oprawcy nie czuj¹ ju¿ bezkarnoœci.
W koñcu, dziêki niej, m³odzi ludzie uwra¿liwiaj¹
siê, dostrzegaj¹ niedolê innych, pragn¹ pomagaæ.
- Mamy poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku -
mówi¹ pisz¹cy. - Wierzymy, ¿e uczestniczymy
w czymœ istotnym i ¿e tych kilka s³ów napisanych
odrêcznie odmieni czyjeœ ¿ycie. Wiemy, ¿e prze-

œladowani bardzo licz¹ na oddŸwiêk ze œwiata -
g³osów jest tysi¹ce, nie mo¿na ich nie us³yszeæ.
W tym roku z Chojnowa wyp³ynê³o 1340 listów.
Z pewnoœci¹ nie pozostan¹ bez echa. Napisa³o
je kilkudziesiêciu gimnazjalistów, kilkoro nauczy-
cieli i kilku mieszkañców. Do akcji poœrednio
w³¹czyli siê te¿ ci, którzy sponsorowali catering,
osoby, które go przygotowywa³y, darczyñcy wspie-
raj¹cy zakup kopert i znaczków i inni w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu kibicuj¹cy pisz¹cym.
Jaki bêdzie oddŸwiêk ich zaanga¿owania? Na
razie czekamy, a ju¿ dziœ oni wszyscy mog¹ czuæ
satysfakcjê i wdziêcznoœæ setek przeœladowanych.

eg
Szczególne podziêkowania dla wszystkich
Ludzi Dobrej Woli, którzy wsparciem finanso-
wym i rzeczowym umo¿liwili przeprowadzenie
Maratonu Pisania Listów w Gimnazjum nr 2:
Burmistrza Miasta Chojnowa - Pana Jana Serkiesa,
Starosty Powiatu Legnickiego - Pana Jaros³awa
Humennego,
Firmy A&TDecoris, Pana Krzysztofa Janigi,
Miros³awa Kañczugi - w³aœciciela Firmy Alken.

Dzieje  prawdziwej  mi³oœci

Blisko 60 uczniów Gimnazjum nr 2 w Chojnowie w³¹czy³o siê do akcji Amnesty International

Gimnazjaliœci w obronie praw cz³owieka
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Bo¿e Narodzenie dla nas, Polaków, to przede wszyst-
kim op³atek, pasterka, sianko pod obrusem, kolêdy,
udekorowana choinka itd. Jeœli myœlimy, ¿e tak jest
wszêdzie, nic bardziej mylnego. Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia w ¿adnym pañstwie nie s¹ obchodzone wed³ug
jednego schematu. Ka¿dy kraj ma swoje w³asne,
bo¿onarodzeniowe tradycje.

* Finlandia
Œwiêta rozpoczynaj¹ siê 24 grudnia o szóstej rano msz¹ ku czci narodzin
Chrystusa. Zwyczajem jest wizyta w saunie, oczyszczaj¹ca duszê i cia³o.
Choinka jest bardzo skromnie udekorowana. W wigiliê nie ma postu, na
stole króluje pieczone prosiê. Tradycyjnym napojem œwi¹tecznym jest
grog - czerwone wino z zio³ami, rodzynkami i migda³ami. Na deser podaje
siê pudding ry¿owy. Do jednej z miseczek wrzucany jest migda³.
Wed³ug tradycji ten, kto go znajdzie, bêdzie mia³ szczêœcie przez ca³y
nadchodz¹cy rok.

* Grecja
Najwa¿niejszym dniem jest 25 grudnia. Grecy nie obchodz¹ Wigilii.
Wa¿n¹ potraw¹ jest christopsomo, czyli chleb Chrystusa: du¿y, okr¹g³y,
z orzechami i odciskiem drewnianej pieczêci z symbolem religijnym.
Ponadto, na œwi¹tecznym stole znajdziemy pieczone jagniê, pieczonego
prosiaka, a tak¿e indyka nadziewanego kasztanami i ry¿em. Zamiast
choinki stawia siê przystrojony œwi¹tecznie model ¿aglowca.

* Francja
Choinka zdobi mieszkanie tylko przez jeden dzieñ. Spoœród œwi¹tecznych
dañ w Alzacji popularna jest pieczona gêœ, w Burgundii- indyk, 
a w Pary¿u ostrygi. Tradycj¹ jest wypiekanie trzynastu chlebów, które
symbolizuj¹ dwunastu aposto³ów i Jezusa. Po wieczerzy zostawia siê na
dworze p³on¹ce œwieczki, na wypadek gdyby przechodzi³a tamtêdy
Matka Boska.

* Hiszpania
W ma³ych miejscowoœciach wierni gromadz¹ siê przy „urnie losu”.
Ka¿dy wrzuca do niej karteczkê ze swoim imieniem, nastêpnie losuje siê
dwie z nich. Wylosowana para bêdzie najlepszymi przyjació³mi w nad-
chodz¹cym roku. W noc Bo¿ego Narodzenia, w Galicji rozpalane s¹
ogniska, które maj¹ ogrzaæ zb³¹kane dusze grzeszników. Dla Hiszpanów
wa¿niejsza od choinki jest szopka. Dzieci otrzymuj¹ prezenty dwanaœcie
nocy po Bo¿ym Narodzeniu, w œwiêto Trzech Króli, którym w zamian
przygotowuj¹ s³odycze i kostki cukru dla wielb³¹dów.

* Holandia
W przedœwi¹teczne dni ka¿da rodzina wysy³a oko³o 30-50 kartek, a te,
które dostaje, wywiesza w oknach lub ustawia na komodach. Nie ma tu
wieczerzy wigilijnej, postu, œwi¹tecznych wypieków ani te¿ prezentów
pod choink¹. Jedyn¹ pielêgnowan¹ tradycj¹ jest uczestnictwo w pasterce.

Dania
Kolacja wigilijna sk³ada siê z pieczonej kaczki lub gêsi faszerowanej œliw-
kami oraz ry¿u z owocami. Do jednej z miseczek z ry¿em wk³ada siê
migda³, osoba która go znajdzie dostaje dodatkowy prezent. Po kolacji
zapala siê œwiate³ka na choince, któr¹ zdobi¹ liczne ma³e chor¹giewki -
dannebrog.

* Wielka Brytania
W Londynie, na Trafalgar Square, ludzie gromadz¹ siê wokó³ wielkiej
choinki. Wystêpuj¹ tam chóry z ca³ego œwiata. Nie obchodzi siê tu
Wigilii. Œwi¹teczny posi³ek spo¿ywany jest 25 grudnia. Na stole króluje
indyk nadziewany kasztanami. O godzinie 15 œwi¹teczne orêdzie
wyg³asza królowa. Prezenty przyniesione przez Miko³aja rozpakowuje
siê dopiero 26 grudnia.

* W³ochy
Na wigilijnym stole znajdziemy g³ównie ryby, sa³atki, owoce i ciasteczka
nadziewane figami i orzechami. Oprócz Œwiêtego Miko³aja prezenty
roznosi tak¿e czarownica Befana. Wed³ug legendy Trzej Królowie
zatrzymali siê w chacie Befany, aby spytaæ o drogê do Betlejem. Zachêcali
j¹ by przy³¹czy³a siê do nich. Ta jednak odmówi³a zarówno im jak 
i pasterzowi, który tak¿e namawia³ j¹ do z³o¿enia ho³du Dzieci¹tku.
Noc¹ dostrzeg³a na niebie olœniewaj¹ce œwiat³o. Wówczas po¿a³owa³a,
¿e nie ruszy³a w drogê z Trzema Królami. Zabra³a zabawki swojego
dziecka i pobieg³a szukaæ Trzech Króli i pasterza. Niestety, bez skutku.
Od tego czasu co roku szuka Dzieci¹tka i Trzech Króli. Gdy ich nie znajduje
zabawki zostawia grzecznym dzieciom, niegrzecznym daje wêgielki.

* Czechy
W Wigiliê Czesi odwiedzaj¹ cmentarze. Groby ozdabiaj¹ kwiatami,
gwiazdami betlejemskimi oraz koszyczkami z bo¿onarodzeniowymi
ciastkami. Najwa¿niejsz¹ potraw¹ jest karp z sa³atk¹ ziemniaczan¹. Po
kolacji dzieci dostaj¹ prezenty od Jezuska.

opr. Maria S³awiñska

Œwiêta w Europie
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150 osób bawi³o siê 28 listopada na dorocznej imprezie andrzejkowej
organizowanej przez chojnowski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Do tañca przygrywa³ popularny i lubiany rodzinny zespó³
pañstwa Laszkiewiczów, a melodie znanych estradowych hitów roz-
brzmiewa³y w sali Domu Chemika do wczesnych godzin niedzielnego poranka. 

- W organizacjê naszych zabaw zaanga¿owanych jest kilkanaœcie osób ze
zwi¹zku - wyjaœnia prezes ZERiI Maria Steæ. - To g³ównie ci, którzy wci¹¿
pragn¹ byæ aktywni, potrzebni, ci, którym praca dla innych daje wiele
satysfakcji. Podziêkowaniem w takich sytuacjach jest dla nas dobry nastrój
uczestnicz¹cych w naszych propozycjach i rezerwacja miejsc na kolejne zabawy.
O pozytywnych nastrojach z pewnoœci¹ œwiadczy³ zape³niony tañcz¹cymi
parami parkiet, wspólne popisy wokalne i finisz o czwartej rano. 

eg

Zabawa z satysfakcj¹

29 listopada, ju¿ po raz drugi, odby³ siê
„Bal Andrzejkowy SIMP 2009” zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie In¿ynierów
i Techników Mechaników Polskich - Ko³o
Terenowe SIMP w Chojnowie.
Impreza przygotowana zosta³a na ponad
160 osób w Sali Balowej ODR w Piotrowicach. 
Oprawê muzyczn¹ i prowadzenie kon-
kursów zapewni³ zespó³ “Swing” z Legnicy. 
Jedn¹ z ciesz¹cych siê bardzo du¿ym zain-
teresowaniem atrakcji wieczoru (zw³asz-
cza przez Panie) by³y wró¿by z wosku,
tarota i wahade³ka, które oferowa³a pro-
fesjonalna wró¿ka Ma³gorzata. Uczestnicy
balu mogli wzi¹æ udzia³ w wielu konkur-
sach, w których do wygrania by³y cenne
nagrody. W konkursie dla panów, w którym
wygrywa³ ten, kto najszybciej zagwizda³
po zjedzeniu porcji ciastka, bu³ki tartej
oraz popiciu kieliszkiem alkoholu, do wy-
grania by³ zestaw elektronarzêdzi o war-
toœci 300 z³ ufundowany przez Dyrektora
Oœrodka SIMP-EKSPERT.
Panie zaciêcie walczy³y o talon na 300 z³
do sieci perfumerii Douglas. Zabawa polega³a
na przelaniu jak najwiêkszej iloœci wody 
z butelki trzymanej pomiêdzy udami do dru-
giej umieszczonej w baseniku k¹pielowym. 
Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w konkur-
sach dostawa³y nagrody pocieszenia;
wielopaki piwa, bombonierki oraz koszulki
SIMP-owskie. W losowaniu szczêœliwego

numeru biletu zwyciêska para otrzyma³a
zaproszenie na weekendow¹ wycieczkê do
piêknego Wiednia o wartoœci 1000 z³. 
Poziom imprezy oraz jej bardzo bogata
oprawa wymaga³y zaanga¿owania przy jej
realizacji wielu osób st¹d bardzo du¿a
pomoc zosta³a udzielona przez wiêkszoœæ
cz³onków naszego Ko³a Terenowego. Dzieñ
przed balem zaanga¿owanych w jego orga-
nizacjê by³o ok. 20 osób w tym równie¿ ca³e
rodziny niektórych cz³onków ko³a. Impreza
zgodnie z oczekiwaniami trwa³a do bia³ego
rana, ostatni goœcie udali siê na zas³u¿ony
odpoczynek o godzinie 5.30 dnia nastêpnego.

Serdeczne podziêkowania dla wszystkich osób
i firm zaanga¿owanych w przygotowania
Balu, bez których realizacja przedsiêwziêcia
nie by³a by mo¿liwa. 
W organizacji balu finansowo lub rzeczowo
pomogli:
- Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska
BHPE S.C. Pawe³ & Ryszard Pacu³a
- Oœrodek Doskonalenia Zawodowego i Rze-
czoznawstwa SIMP-EKSPERT w Chojnowie
- Biuro Podró¿y GROMAD w Chojnowie
Zbigniew Metanowski - SIMP Chojnów

Z wró¿bami, konkursami i nagrodami…
Od dziesiêciu lat Kapitu³a diecezji legnickiej osób nie-
pe³nosprawnych przyznaje honorowe tytu³y: „Przyja-
ciela Osób Niepe³nosprawnych”. W ci¹gu tych lat
uhonorowanych zosta³o kilkanaœcie osób, w tym trzy 
z Chojnowa. Tego zaszczytnego tytu³u dost¹pi³ ks. pra³at
W³adys³aw Bystrek, p. Katarzyna Lisowska i w tym
roku Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies.
Dla Wspólnoty Osób Niepe³nosprawnych, która dzia³a
przy par. Œw. Piotra i Paw³a w Chojnowie i de facto
wysuwa kandydatury, to wielka radoœæ, nie dziwi
zatem fakt, ¿e zapragnêli spotkaæ siê w gronie „Przyjació³”.
2 grudnia zaprosili zatem utytu³owanych sympatyków
do Wspólnoty, by wespó³ dzieliæ radoœæ. By³a ona tym
wiêksza, ¿e niepe³nosprawnych zaszczyci³ swoj¹ obec-
noœci¹ tak¿e legnicki biskup Marek Mendyk.
- Rok temu, kiedy goœciliœmy u nas, wówczas jeszcze
ksiêdza Marka Mendyka, zapewnialiœmy o swoich modlit-
wach ¿ycz¹c sakry biskupiej - mówi przewodnicz¹ca
Wspólnoty Teresa Kamiñska - dziœ mo¿na by³o powie-
dzieæ, ¿e nasze ¿yczenia siê spe³ni³y.
Wœród goœci by³ te¿ ksi¹dz Andrzej Ziombra notabene
pochodz¹cy z pobliskiego Witowa, ks. Artur Trela, który od
kilku lat jest opiekunem duchowym chojnowskiej
Wspólnoty, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Skowroñski oraz p. Hanka D¹browska - Król psycholog.
W takim gronie, gronie przyjació³, atmosfera niecodzien-
nego spotkania by³a zdecydowanie rodzinna. Rozma-
wiano o licznych, tegorocznych wydarzeniach, w któ-
rych niepe³nosprawni byli nie tylko uczestnikami, ale
te¿ wspó³organizatorami, o ich radoœciach i smutkach 
i przede wszystkim o tym jak wiele na przestrzeni lat
zmieni³o siê w postrzeganiu niepe³nosprawnych. 
- To buduj¹ce jak bardzo spo³eczeñstwo otwiera siê
obecnie na ludzi bêd¹cych dotychczas gdzieœ na mar-
ginesie - dodaje T. Kamiñska. - A i my dziêki temu nie
ukrywamy siê w czterech œcianach. Sami jesteœmy zdu-
mieni ile drzemie w nas si³y, kreatywnoœci i, co mo¿e
dziwiæ, sprawnoœci.
Przyjacielska biesiada szybko dobieg³a koñca, ale
cz³onkowie Wspólnoty ju¿ ciesz¹ siê na kolejn¹. 
Ks. Biskup Marek Mendyk zaprosi³ ich na spotkanie
op³atkowo- balowe, które ju¿ wkrótce odbêdzie siê 
w Legnicy. Liczymy, ¿e nasza Wspólnota po powrocie,
podzieli siê z nami wra¿eniami.

eg; dk

Przyjaciele u przyjació³
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25 listopada to dzieñ, kiedy na ca³ym œwiecie obchodzi siê urodziny
pluszowego misia. 
Miœ jest przyjacielem dzieci, czy wypada zapomnieæ o urodzinach
przyjaciela? 
Raczej nie i dlatego 28 listopada Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y choj-
nowskiej biblioteki publicznej, podobnie jak w ubieg³ym roku, za-
mieni³ siê w Krainê Pluszowego Misia - „Misiolandiê”. Ka¿de
dziecko, które przysz³o na urodziny, przynios³o ze sob¹ swojego plu-
szowego przyjaciela. Na urodziny zaproszono te¿ pajacyka - ¯ó³t¹
Czapeczkê. Przyby³ on, oczywiœcie równie¿ ze swoim misiem. 
Wszystkich mi³ych goœci przywita³a Babcia Jaga, która najpierw
opowiedzia³a krótk¹ historiê pluszowego misia, a potem przeczyta³a kilka bajeczek o misiach. Poczêstowa³a te¿ wszystkich ciasteczkami 

z w³asnego wypieku. Do pomocy w rozbawianiu najm³odszych ochoczo
w³¹czy³ siê pajacyk. ¯ó³ta Czapeczka nauczy³ dzieci wyliczanki o tañcach
misia oraz powiedzia³ wierszyk o naprawianiu misia pt. ”Kto misiowi
urwa³ ucho”. Zabawy pt. ”Stary niedŸwiedŸ mocno œpi”, czy „Portret
misia” sprawi³y du¿o radoœci nie tylko dzieciom, ale i doros³ym.
Drug¹ czêœæ urodzinowych uroczystoœci wype³ni³y konkursy zrêcz-
noœciowe - picie soku Kubusia przez s³omkê i misiowe tañce z balo-
nem w rytm muzyki.
Po wyczerpuj¹cych konkursach i uroczystym odœpiewaniu „100 lat”,
by³ jeszcze urodzinowy tort, i ma³e co nieco, a na zakoñczenie pa-
mi¹tkowe zdjêcie z pluszakami. 
By³o bardzo weso³o i mi³o, o czym œwiadczyæ mog³y uœmiechy na
buziach dzieci. Do zobaczenia w przysz³ym roku!

Z pozdrowieniami
Babcia Jaga i ¯ó³ta Czapeczka

W Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie, przy ul. Wojska Polskiego
odby³a siê kolejna, IX edycja Konkursu recytatorskiego „Ty nad
poziomy wylatuj”. Tegoroczny konkurs odbywa³ siê pod has³em
„S³uchajcie wieszczów” i dedykowany by³ Juliuszowi S³owackiemu, 
z racji przypadaj¹cej w tym roku 200 rocznicy urodzin i 160 rocznicy
œmierci tego wielkiego cz³owieka.
Rok S³owackiego sta³ siê okazj¹ do przypomnienia zas³ug, twórczoœci 
i postaci wielkiego twórcy romantyzmu, jednego z czterech wielkich
WIESZCZÓW, jednego z tych, którym Polska zawdziêcza przetrwanie
duchowe i narodowe pod zaborami.
Najgorêtsze pragnienie Juliusza S³owackiego to: „byæ wielkim poet¹ 
i wieszczem narodu oraz doczekaæ niepodleg³oœci ojczyzny”. Wszystkie
one spe³ni³y siê - chocia¿ nie by³ œwiadkiem ani w³asnej s³awy, ani
powrotu wolnej Polski.
Juliusz S³owacki jako cz³owiek by³ samotny, jako poeta czu³ siê
niedoceniony, ale wierzy³, ¿e w przysz³oœci bêdzie s³awny, a jego
utwory przetrwaj¹ wieki. Nie pomyli³ siê, a liczny udzia³ uczniów 
w konkursie jest tego najlepszym dowodem. 
Konkurs odbywa³ siê w dwóch kategoriach: poezja œpiewana i recytacja,
a zmagania s³owne uczestników ocenia³o jury w sk³adzie: Regina
Wiêc³aw - doradca metodyczny ds. bibliotek, Ma³gorzata Krzywda -
bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej , ksi¹dz Artur Trela -
nauczyciel religii w naszej szkole oraz Magdalena Marynowska - prze-
wodnicz¹ca samorz¹du uczniowskiego przy ul. Wojska Polskiego.
Konkurs uœwietni³ wystêp Pauliny Zatwarnickiej oraz Simony Pietrzak.
Uczennice wcieli³y siê w postaci Aliny i Balladyny z dramatu
„Balladyna” Juliusza S³owackiego. Scenka przygotowana pod kierunkiem
pani El¿biety Górniak.
Jury najwy¿ej oceni³o prezentacjê Katarzyny Demiañczuk z IV klasy
Technikum Handlowego, która zajê³a pierwsze miejsce. W jej wykona-
niu us³yszeliœmy „ Ojca zad¿umionych” Juliusza S³owackiego. Bardzo
podoba³a siê równie¿ recytacja Sary Lewandowskiej z klasy I Tech-
nikum Ekonomicznego, w której wykonaniu us³yszeliœmy utwór pt. „
S³owiañski Papie¿”. Sara zajê³a drugie miejsce w kategorii recytacja,
egzeqwo z Kamil¹ Gawlick¹, ucz. I klasy Technikum Handlowego. 

III miejsce jury przyzna³o Dorocie Kowalczyk z klasy I Technikum
Ekonomicznego.
Wszystkich zachwyci³a poezja œpiewana w wykonaniu Agnieszki Czajki
i Ewy Mazurkiewicz.
Pierwsze miejsce zdoby³a Agnieszka Czajka z klasy III Technikum
Handlowego, która zaœpiewa³a hymn Juliusza S³owackiego ”Smutno mi,
Bo¿e...”. Muzykê do tego utworu skomponowa³ Mariusz Milewski, i to on -
wspólnie z Arkadiuszem Kotal¹ - akompaniowali Agnieszce podczas wystêpu.
Wyró¿nienie otrzyma³a Ewa Mazurkiewicz z klasy I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego, która zaœpiewa³a piosenkê ”Mury” Jacka Kaczmarskiego
przy akompaniamencie  Marka Koniewicza.
Podczas obrad jury czas oczekiwania umili³ wystêp uczniów klasy I
Technikum Handlowego i Hodowli Koni: Patrycji Ga³aszkiewicz,
Pauliny Zatwarnickiej ,Patryka  Boryñca oraz Pauliny Ostrowskiej, 
w wykonaniu których us³yszeliœmy kilka piosenek.
IX edycjê konkursu recytatorskiego pod has³em „S³uchajcie wieszczów”
prowadzili: Kasia Gachowska i Patryk Zdanowski. 
W Roku S³owackiego uczciliœmy pamiêæ poety, przypomnieliœmy jego
zas³ugi i twórczoœæ. Jeszcze raz gratulujemy zwyciêzcom i wszystkim
uczestnikom konkursu odwagi prezentacji tak trudnej poezji jak poezja
Juliusza S³owackiego.

E.G. i R.H.

„Misiu wstañ, nie leñ siê, poka¿ nam tañce swe!”

„S³uchajcie wieszczów”



Przeciêciem wstêgi i poœwiêceniem lokalu 7 grudnia zainaugurowano
dzia³alnoœæ nowego w naszym mieœcie punktu Po³udniowo- Zachod-
niej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej.

To 74 placówka w kraju, 55 na Dolnym Œl¹sku. Kasa rozpoczê³a sw¹
dzia³alnoœæ 10 lat temu œwiadcz¹c us³ugi niewielkiej liczbie cz³onków
skupionych wokó³ parafii, szybko jednak doceniona zosta³a jakoœæ
oferowanych us³ug finansowych. Zaufanie jakim cz³onkowie
obdarzyli Po³udniowo-Zachodni¹ SKOK sprawi³o, i¿ dziœ Kasa
obs³uguje ponad 60 tysiêcy cz³onków oferuj¹c m.in. po¿yczki, lokaty,
rachunki i ubezpieczenia.
W uroczystym otwarciu chojnowskiej jednostki uczestniczyli przed-
stawiciele w³adz miasta, koœcio³a, rady nadzorczej i zaproszeni goœcie.
Pracownicy Kasy kieruj¹ siê has³em „Zwyczajnie - znaczy najlepiej”.
S³usznoœæ tej tezy mieszkañcy grodu nad Skor¹ mog¹ sprawdziæ osobiœcie
odwiedzaj¹c chojnowski oddzia³ Po³udniowo - Zachodniej SKOK.

eg
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Przeciêli wstêgê, otworzyli podwoje

Szanowni Pañstwo!

W zwi¹zku z ubieg³oroczn¹ zbiórk¹

pieniêdzy na rzecz leczenia i rehabilitacji

naszej córki Angielki, chcieliœmy

serdecznie podziêkowaæ wszystkim,

którzy przy³¹czyli siê do naszej akcji 

i przekazali swój 1% podatku na ten cel. 

Serdeczne podziêkowania dla firm PUZO

„Profet” sp. z o.o. w Osetnicy, Euro-Clean,

Bud-Tech, i „U Goœki” oraz wielu innych,

którzy pomogli spe³niæ „wielkie marzenie

ma³ego cz³owieka”.

Mamy nadziejê, ¿e i w tym roku wespr¹

Pañstwo nasz¹ akcjê. Dziêkujemy

Anna i Krzysztof Kwiatkowscy

Kilkanaœcie miesiêcy temu w choj-
nowskiej „Jedynce” zapanowa³ istny
gitarowy sza³. Pan Tomasz Susmêd
powo³a³ do ¿ycia zespó³ instrumen-
talny. Mia³o byæ kameralnie i skrom-
nie, ale okaza³o siê, ¿e ka¿dy chce
byæ muzykiem i to koniecznie gi-
tarzyst¹. Opiekun zacz¹³ martwiæ
siê nadmiarem chêtnych. A tych
wci¹¿ przybywa, no bo wiadomo;
najfajniejsi gimnazjaliœci chodz¹ 
z gitarami. I nie tylko chodz¹! Gita-
rowe wystêpy wzbogacaj¹ ka¿dy
apel, niema³o s³yszymy te¿ kon-
certów w czasie przerw (prym
wiedzie tu nasz Mirek, który nawet
udzieli³ wywiadu dla szkolnej ga-

zety). A w maju zesz³ego roku
nasi gitarzyœci uczestniczyli w biciu
gitarowego rekordu Guinness’a
we Wroc³awiu. W tym roku chc¹
ponownie wzi¹æ udzia³ w tej imprezie.
Entuzjazm nie gaœnie.
Na pocz¹tku roku zabrak³o jednak
instrumentu prowadz¹cego; od-
szed³ z zespo³u Patryk (dziœ ju¿
licealista), zabra³ swój keyboard 
i by³o nieciekawie. Na szczêœcie
dzia³aj¹ca przy szkole fundacja Smak
Sukcesu ufundowa³a zespo³owi nowy
keyboard i wszystko gra (dos³ownie).
Nowy keyboard ju¿ siê sprawdzi³
na akademii z okazji Œwiêta Nie-
podleg³oœci. m.cz.

Gitarowy sza³

Szko³a Podstawowa nr 3 
w Chojnowie 

sk³ada serdeczne podziêkowania
dla Starosty Legnickiego 

Pana Jaros³awa Humennego 
za ¿yczliwoœæ i wk³ad 

w przygotowanie spotkania 
12 nauczycieli z Turcji, Grecji,

Litwy i S³owenii w dn.02.11-10.11.2009
w Szkole Podstawowej nr 3 

w Chojnowie. 

To plon niedzielnego spaceru Krzysztofa i Kasi Malik,
którzy 13 grudnia wybrali siê na wêdrówkê po lesie w Ro-
kitkach. Kilkadziesi¹t zmarzniêtych grzybków zebrali w pó³
godziny. Czy grzybobranie w grudniu to naturalne zjawisko?

Mro¿onki w lesie
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M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa z koñ-
cem listopada zorganizowa³a II Otwarty Tur-
niej Pi³ki Siatkowej. Dziêki uprzejmoœci pana
dyrektora Kazimierza Grabowskiego turniej
móg³ odbyæ siê w odremontowanej hali spor-
towej PZS. 
Do rywalizacji stanê³o piêæ dru¿yn. Spotka-
nie przebiega³o w prawdziwie sportowej atmo-
sferze. Zwyciêzcami okazali siê najm³odsi
uczestnicy trenuj¹cy pod okiem pana Bartosza
Gêbali. Gratulujemy m³odym siatkarzom 
z Gimnazjum nr 2. 

14 grudnia mia³o miejsce zakoñczenie II kon-
kursu plastycznego pn. „Czym dla mnie jest
Ojczyzna?” zorganizowanego przez M³odzie-
¿ow¹ Radê Miejsk¹ Chojnowa. Podobnie jak
w zesz³ym roku na tê skromn¹ uroczystoœæ
m³odych artystów goœcinnie przyjê³a Miejska
Biblioteka Publiczna. Nagrodzone i wyró¿-

nione prace przez najbli¿szy miesi¹c ogl¹daæ
mo¿na w „Galerii M³odych”. 
Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o 59 prac 
z chojnowskich szkó³ podstawowych. Uczest-
nicy konkursu oceniani byli w dwóch gru-
pach wiekowych: klasy I-III i IV-VI.
A oto laureaci-
I grupa wiekowa: 
I miejsce Filip Górnicki (SP4)
II miejsce Martyna Idkowiak (SP4)
III miejsce Milena D¹browska (SP3)
Wyró¿nienie : Gabrysia Spes (SP3)

II grupa wiekowa:
I miejsce Justyna Samaszko (SP3)
II miejsce Dawid Szuleka (SP3)
III miejsce Natalka Natkaniec (SP3)
Wyró¿nienie: Karolina Grabiec (SP3).
Dziêkujemy uczestnikom za prace i zaprasza-
my wszystkich m³odych chojnowskich artystów 

bêd¹cych jeszcze uczniami do udzia³u w kon-
kursie w przysz³ym roku. B.S.

W imieniu cz³onków Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
nale¿¹cych do Ko³a przy Parafii pw. Piotra
i Paw³a w Chojnowie serdecznie dziêkujê
wszystkim, którzy wsparli nasz¹ dzia³al-
noœæ w³asn¹ prac¹, b¹dŸ finansowo. 
Do organizacji wypoczynku zimowego 
i letniego dzieci w Chojnowie, festynów
na terenie powiatu legnickiego, kolonii
dla dzieci z Domów Dziecka w Golance
Dolnej przyczyni³y siê w³adze samorz¹-
dowe powiatu legnickiego i miasta Choj-
nowa ze Starost¹ Legnickim Jaros³awem
Humennym i Burmistrzem Miasta Choj-
nowa Janem Serkiesem na czele, Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie, Powia-
towy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej, Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej przyznaj¹c dotacje na ten cel.
Fundacja „Polska MiedŸ” ufundowa³a
pobyt na koloniach dzieciom z Rodzinnego
Domu Dziecka w Krzywej. Dziêkujê gor¹co:
* Pani Dyrektor El¿biecie Borysewicz i Pra-
cownikom Szko³y Podstawowej nr 4 za
goœcinê w murach szko³y, zapewnienie
przygotowania posi³ków i dba³oœci o estetykê
pomieszczeñ, w których przebywa³y dzieci,
* Pani Kierownik Ewie Wiszniewskiej 
i Pracownikom MOPS za kwalifikacjê
dzieci na pó³kolonie i dofinansowanie wy-
poczynku letniego dzieci z ubo¿szych rodzin,
* Panu Dyrektorowi Boles³awowi Jaku-
biakowi za oddelegowanie pielêgniarki do
opieki medycznej nad dzieæmi,
* Pani Gra¿ynie Mazur za prowadzenie
warsztatów i pogadanek z zakresu zdro-
wego stylu ¿ycia oraz czuwanie nad bez-
pieczeñstwem dzieci,
* Wolontariuszom opiekuj¹cym siê dzieæmi
i organizuj¹cym im zajêcia œwietlicowe,
rekreacyjno-sportowe, edukacyjne oraz
zabawy i wycieczki: Janinie Aleksander 
i Zofii Maækowiak, Gra¿ynie Koœnik,

Hance D¹browskiej-Król, Teresie Hajtko,
Alicji Hanuszczak, Krystynie i Joannie
Kalagasidis, Ma³gorzacie £ajus, Barbarze
Olszówce, Krystynie Tomalskiej, Helenie
Ziêbie, El¿biecie Ziêcinie. Bez ich nie-
odp³atnej pracy nie by³aby mo¿liwa orga-
nizacja zajêæ œwietlicowych, wypoczynku
zimowego i letniego dzieci przez Stowa-
rzyszenie. 
* wspó³pracuj¹cym Dyrekcjom DPS 
w Legnickim Polu, Brenniku i ŒDŒ w Pio-
trowicach, WTZ w Chojnowie i ich Zes-
po³om Rehabilitacyjno-Opiekuñczym,
placówkom kultury w Chojnowie i Procho-
wicach, w³adzom samorz¹dowym Leg-
nickiego Pola, Prochowic i Rui za pomoc
w przygotowaniu festynów i zajêæ zwi¹-
zanych z poznawaniem dziedzictwa kultu-
rowego, a chojnowskim szko³om i Stowa-
rzyszeniu „Wsparcie” dzia³aj¹cym w PZS
za pomoc w rozdziale ¿ywnoœci.
Wyrazy wdziêcznoœci kierujê do Darczyñ-
ców wspieraj¹cych dzia³alnoœæ charytatyw-
n¹, organizacjê œwi¹tecznych spotkañ na
Wielkanoc, Miko³aja i Wigiliê: Parafii
Chojnowskich, Kierownictwa Cuprum
Arena we Wroc³awiu, Kierownictwa i Pra-
cowników „Biedronki”, Prezesów - Tadeusza
Kreta, Zenona Hajtko, Paw³a i Ryszarda
Pacu³y, Bogus³awy Mrozik, Jana Mrozika,
Jana Pacaka ze spó³ek i banków: Kret i sp.,
Komerc, Agencja Ochrony Pracy i Œrodo-
wiska „BHPE”, Spó³dzielnia Mieszkaniowa,
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Bank
¯ywnoœci w Jaworze, do sponsorów indy-
widualnych i cz³onków stowarzyszenia.

Wszystkim ¿yczê z okazji œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku pokoju w sercu,
radoœci w obcowania z bliŸnimi, pomyœlnoœci
w domu, pracy zawodowej, dzia³alnoœci
publicznej.

Stanis³awa Repa

Stowarzyszenie dziêkuje

Z rad¹ m³odych

Za nami kolejny œwi¹teczny kiermasz, który od kilku
lat oœrodek kultury organizuje przed Bo¿ym Naro-
dzeniem. Tradycyjnie dopisuj¹ wystawcy - m³odzie¿
z Warsztatów Terapii Zajêciowej, dzieci ze œwietlicy
socjoterapeutycznej, doroœli ze Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Piotrowicach. Nigdy nie 
zawodz¹ te¿ panie A. Wójcik i R. Krzywda, których 

kartki to istne miniaturowe dzie³ka bo¿onarodze-
niowej sztuki. W tym roku dodatkowo MOKSiR
oferowa³ zestaw 2 p³yt dvd - z 11 kolêdami w wyko-
naniu Zespo³u Muzyki Dawnej ALL`ANTICO 
i z koncertem kolêd w koœciele pw. Ap. Piotra i Paw³a
ze stycznia tego roku, w wykonaniu chóru SKO-
RANTA. I tylko chêtnych do ogl¹dania i nabywania
prac by³o - te¿ tradycyjnie - jak na lekarstwo...

S.H.

Wystawili ozdoby
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Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w budowie, dzia³ka 20 ar,
Goliszów. Wiadomoœæ: tel. 515-140-154.

Sprzedam dom przy ul. Kiliñskiego o
pow. 180 m2, parterowy, gara¿e, na dzia³ce 5 ar, nie
wymaga remontu. Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam dom jednorodzinny parterowy
w Chojnowie na ul. Broniewskiego, o pow.
220 m2, na dzia³ce przemys³owo-budowlanej
o pow. 29 arów.

Sprzedam dom w Jerzmanowicach, pow.
300 m2, gara¿e, altany, basen, komfortowo
zagospodarowany, na dzia³ce o pow. 60 ar.
Wiadomoœæ: tel. 601-799-573.

Sprzedam mieszkanie o pow. 48,7 m2

w Chojnowie, Rynek, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, ³azienka z balkonem, IVp., cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 607-425-868. 

Kupiê domek na wsi, chêtnie pod lasem,
tanio. Wiadomoœæ: tel. 0600-613-526.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
spó³dzielcze, przy ul. Paderewskiego, parter,
pow. 47,6 m2. Wiadomoœæ: tel. 76 818-64-03
lub 0698-543-779.

Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 3 po-
koje, na osiedlu, po remoncie, parter, 76 m2,
piwnica, dwa gara¿e, dzia³ka 13 ar. Wiado-
moœæ: tel. 0785-424-756.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 58 m2, po remoncie, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, toaleta, ul. Piotra Skargi. Wiado-
moœæ: tel. 0608-506-412. 

Sprzedam mieszkanie na parterze, pokój,
kuchnia, o pow. 27,67 m2 w Chojnowie, do
remontu z mo¿liwoœci¹ wygospodarowania
dodatkowego pomieszczenia, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 0519-463-261.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w sta-
rym budownictwie o pow. 46,60 m2, na Ip., 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, c.o.
Wiadomoœæ: tel. 0728-315-444.

Sprzedam mieszkanie o pow. 38,20 m2, 
w Rokitkach, IIp., 2.pokojowe, kuchnia, ³a-
zienka, plastikowe okna z roletami zewnêtrzny-
mi + gara¿. Wiadomoœæ: tel. 0662-112-286 
lub 0600-967-638.

Kupiê mieszkanie 2.pokojowe w Chojnowie,
parter lub I - IIp., w nowym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. (76) 841-17-95 lub 600-351-950. 

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe spó³-
dzielcze o pow. 63 m2, 3 pokoje, na mniejsze
z dop³at¹. Wiadomoœæ: tel. 604-962-573.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia.
Wiadomoœæ: tel. 504-958-958.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.poko-
jowe o pow. 64 m2, na IIp., w nowym budow-
nictwie, czêœciowo umeblowane. Wiado-
moœæ: tel. 0601-586-081.

Sprzedam lokal us³ugowy po sklepie „Zio³ek”
w Chojnowie przy ul. Kolejowej 30/2a.
Wiadomoœæ: tel. 602-486-956.

Kupiê w dobrej cenie lokal u¿ytkowy 
w œcis³ym centrum Chojnowa. Wiadomoœæ:
tel. 606-825-085.

Auto-moto

Opony zimowe na felgi 13, ró¿ne rozmiary,
cena od 50 z³., Go³aczów 41. Wiadomoœæ:
tel. 76 725-87-22. 

Us³ugi

Murowanie z piaskowca, w sezonie jesien-
nym taniej. Wiadomoœæ: tel. 0664-540-650. 

Praca

Firma Polers zatrudni osoby niepe³nospraw-
ne posiadaj¹ce orzeczenie lekarskie, praca na
terenie Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 0604-536-830. 

Zatrudniê fryzjera, fryzjerkê z doœwiadcze-
niem, przyjmê sta¿ystkê. Atrakcyjne warunki pracy
- w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 0663-651-362. 

Fachowiec budowlany, 35.letni, szuka
pracy w Polsce lub za granic¹; remonty miesz-
kañ (p³ytki, regipsy, armatury). Wiadomoœæ:
tel. 76 819-19-16 lub 0726-100-273.

Poszukujê opiekunki do dziecka, wymagany
wiek powy¿ej 40 lat, mile widziane doœwiad-
czenie. Wiadomoœæ: tel. 667-044-001.

Inne 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojno-
wie oraz sprzedam lub wynajmê teren pod
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarny-
mi (sprzeda¿ kwiatów, zniczy, parking) - do-
jazd od drogi asfaltowej przy drugim nowym
wejœciu na cmentarz w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.

Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe 
w Konradówce, niedaleko od szosy Chojnów
-Go³aczów. Wiadomoœæ: tel. 0606-343-973
lub 0500-094-028.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 7ar,
uzbrojona, osiedle domków boles³awieckich.
Wiadomoœæ: tel. 0515-140-154. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 9 ar
w Piotrowicach. Wiadomoœæ: tel. 0693-991-173.

Dzia³ka siedliskowa 8 km od Bielan Wro-
c³awskich, piêkne otoczenie, w s¹siedztwie
nowa zabudowa, 4500 m2, cena 119.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 607-505-008.

Srebrna Góra - 6300 m2 pod zabudowê
mieszkaln¹ i pensjonatow¹, wyj¹tkowo piêkna
dzia³ka, media przy dzia³ce, cena 295.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 607-505-008.

Sprzedam sukienkê studniówkow¹, kolor
turkusowy (spódnica+gorset), rozmar 38.
Stan bardzo dobry, cena 150 z³. Wiadomoœæ:
tel. 886-961-849.

Kupiê grunt rolny w gminie Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 0600-613-526.

Przyjmê ziemiê, gruz, piasek - bezp³atnie,
Konradówka. Wiadomoœæ: tel. 76 818-61-51
lub 0691-422-027.

OG£OSZENIA DROBNE

Do wynajêcia 
w atrakcyjnym 

miejscu Chojnowa 

niski czynsz, 
mo¿liwe prawo 

pierwokupu wynajmowanej
powierzchni.

powierzchnie
magazynowo-produkcyjne 

od 200m2 do 3500m2

Tel.  0606  744  998
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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
Us³ugi pogrzebowe   0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 076 818 86 81
ChZGKiM – 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 076 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  076 819 63 53

Chojnów, ul.Z³otoryjska 2

tel. 728-393-129

czynne: 10.00 - 17.00

w soboty 10.00 -13.00

Spokojnych i pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 

pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym 
oraz sukcesów zawodowych 

w zbli¿aj¹cym siê 
Nowym 2010 Roku 

¿yczy
Wszystkim swoim Klientom,

Partnerom i Przyjacio³om

Bank Spó³dzielczy 
w Chojnowie

59-225 Chojnów
ul. Legnicka 19, tel. 724-122-030

Oferujemy Pañstwu:

* przed³u¿anie paznokci na formê i tipsy
* ¿elowanie w³asnych paznokci
* manicure
* pedicure
* parafinowe k¹piele d³oni i stóp

Sprzeda¿:
* od godz. 9.00 do zmroku na plantacji 

Goliszów 1 (200m za dawnym POHZ)
* od 15.12.2009r. na targowisku miejskim
* na terenie gminy w terminach podanych 

na og³oszeniach w sklepach lub tablicach 
og³oszeniowych.

OKAZJA!
Sprzedam choinki (œwierk) wysokoœæ 1-3,5 m.

Du¿y wybór – ok. 1000 szt.

Cena 15 z³/szt.

Kontakt:
tel. 0782-163-131;

0695-035-499;
0695-035-529.

Stylizacja Paznokci
Studio “MAGIA PAZNOKCI“

Joanna Chyb
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1) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu
Pañstwa do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej 
w obrêbie 2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53 
o pow. 2364 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 55.000,00 z³ (w  tym VAT 22 %).
Wadium - 11.000,00 z³.

2) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w obrêbie 
2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/54 o pow. 3956 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku magazynowego (nadziemnego) o pow. u¿ytk. 75 m2

oraz dwóch budynków magazynowych (podziemnych) o pow. zabudowy 241,5 m2

i 214,3 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 36684.
Cena wywo³awcza - 95.000,00 z³.
Wadium - 19.000,00 z³.

3) prawa u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na w³asnoœci Skarbu Pañstwa
do dnia 05-12-2089 r. nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w obrêbie 
2 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/70 o pow. 2082 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ budynku portierni o pow. u¿ytk. 85 m2, wiaty stalowej 
o pow. zabudowy 202 m2 oraz parkingu o nawierzchni betonowej o pow. 315,9 m2,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.
Cena wywo³awcza - 105.000,00 z³.
Wadium - 21.000,00 z³.
Nieruchomoœci wolne  s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœci przebiegaj¹ sieci infrastruktury podziemnej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych
na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany
dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim  uzgodnionych. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci ujête s¹ jako tereny o funkcji
przemys³owej. 
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 9 grudnia 2009 r.
o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 
3 grudnia 2009 r. na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów (ze wskazaniem
numeru dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê 
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 550,00 z³ -
dot. dz. nr 22/53, 950,00 z³ - dot. dz. nr 22/54 i 1.050,00 z³ - dot. dz. nr 22/70.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. Sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonej nr 22/54 
i 22/70 jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Pierwszy przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 24 czerwca 2009 r., drugi 15 wrzeœnia 2009 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w usta-
lonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Nieruchomoœci
mo¿na ogl¹daæ w dniach  12.11-03.12.2009 r. w godz. 1000 do 1400. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem (0-76) 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:



Na 100.lecie powstania i 50.lecie reaktywacji
- w Muzeum Regionalnym


