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Uczta melomana 
24 paŸdziernika w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ma³gorzata, Monika i Piotr wyst¹pili przed mieszkañcami Chojnowa.

W samo po³udnie
23 paŸdziernika, o godzinie 12.00, burmistrz, dyrektorzy

chojnowskich szkó³ i uczniowie wbili pierwsze szpadle 
na terenie budowy miejskiej p³ywalni.

Nasza Ziemia w przysz³oœci…
Naukow¹ konferencjê zorganizowa³a grupa uczniów z Gimnazjum Nr. 2, która pracuje w ogólnopolskim projekcie pt. „ Drugie ¿ycie Elektroœmieci”.

Hubertus 2008
W hali Stadniny Koni w Jaroszówce wyros³a stepowa roœlinnoœæ,

zap³onê³y sztuczne ogniska, stanê³y tipi…

Koszykarki znów na podium
W Nowej Bystrzycy w dniach 8-9 X 2008r odby³ siê Fina³ Dolnego Œl¹ska 

w Koszykówce dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych. 



Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* budowa miêdzyszkolnego basenu nabiera
rozpêdu. Wykonawca rozpocz¹³ budowê przy-
³¹czy wodno-kanalizacyjnych obs³uguj¹cych
budynek basenu. Do koñca roku zamierza
wykonaæ fundamentowanie obiektu;

* trwaj¹ prace przy II etapie budowy kom-
pleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy 
ul. Kiliñskiego. Wykonano ju¿ oœwietlenie
boisk, rozpoczêto prace przy budowie funda-
mentów i przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych
dla budynku szatniowo-sanitarnego;

* trwaj¹ prace przy wymianie pokrycia da-
chowego oraz tynków elewacji z zapraw
renowacyjnych w Muzeum Regionalnym;

* kontynuowany jest remont sali gimnastycz-
nej w Gimnazjum nr 1. Wykonawca wyla³
betonow¹ p³ytê pod posadzkê, na której u³o-
¿ona bêdzie nowoczesna nawierzchnia z two-
rzyw sztucznych;

* zakoñczono budowê oœwietlenia drogo-
wego ulic: Kiliñskiego, Kochanowskiego 
i Grunwaldzkiej. Po 11 listopada rozpocznie
siê budowa oœwietlenia ulic Brzozowej, Bo-
haterów Powstania Warszawskiego, Krótkiej,
Broniewskiego i Sempo³owskiej;

* tu¿ przed 1 listopada, miejskie s³u¿by od-
da³y do u¿ytku chodnik ³¹cz¹cy ulice So-
bieskiego z Parkow¹, u³atwiaj¹cy dojœcie do
Cmentarza Komunalnego. Obecnie trwaj¹
prace przy wymianie nawierzchni chodnika
przy ul. Sobieskiego.
Rozpoczêto tak¿e wymianê nawierzchni
chodników przy Pl. Dworcowym i nawierzch-
ni na posesji przy ul. D¹browskiego 2.

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 03.11.2008 r. do 24.11.2008 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najemców
po³o¿onych przy pl. Dworcowym 1, ul. Ko-
lejowej 19, ul. Grunwaldzkiej 4, ul. Koœ-
ciuszki 20, ul. Witosa 30 i 32, w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 3 listopada 2008 r. Nr  143/2008).
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 15.12.2008 r.

PPPP prostuje
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Chojnowie informuje, ¿e ze wzglê-
dów organizacyjnych, Punkt Konsultacyjny
w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie bêdzie
czynny do 6.11.2008r, a nie jak wczeœniej
podano do koñca grudnia 2008r. Za zmianê
przepraszamy.

Blues w Jubilatce
Nareszcie - terminy tak siê zgra³y, ¿e w sobotê
15.11.2008 w kawiarni Jubilatka odbêdzie siê
wieczorek muzyczny. W roli g³ównej wyst¹pi
boles³awiecka formacja 59 - 70 QWINTED.
Jej filarem s¹ chojnowscy muzycy: Dariusz
Sobañski - gitara i Ireneusz Matys - gitara basowa.
Klimaty muzyczne w stylu fussion - jazz na
pewno efektownie wype³ni¹ sobotni wie-
czorek. Pocz¹tek godz. 19. Bilety - 10 z³ 
Kto jednak jest bardzo niecierpliwy i nie
mo¿e siê doczekaæ rockowych szaleñstw
mo¿e zorganizowaæ chojnowski najazd na
Legnickie Centrum Kultury. Tam w naj-
bli¿sz¹ sobotê 8 listopada wyst¹pi legenda
trójmiejskiej sceny alternatywnej - APTEKA 
i MNODA. Pocz¹tek godz. 19:00. Zapraszamy!

Wa¿ne informacje ZUS
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych rozpocz¹³
budowê Platformy Us³ug Elektronicznych,
która u³atwi klientom korzystanie z us³ug
Zak³adu. W sk³ad platformy wchodziæ bêdzie
nowy portal internetowy oraz Centrum Infor-
macji Telefonicznej, a tak¿e zintegrowany
system zarz¹dzania czasem oczekiwania
klientów w placówkach ZUS. Realizacjê
przedsiêwziêcia zaplanowano na trzy lata. 
Projekt przewiduje stworzenie nowego por-
talu informacyjnego dla klientów i przed-
siêbiorców oraz infrastrukturê, która bêdzie
u³atwia³a dostêp do us³ug. Ubezpieczeni 
i p³atnicy sk³adek wyposa¿eni w kwalifiko-
wany podpis elektroniczny bêd¹ mogli pobraæ
z portalu wnioski, wype³niæ je i przes³aæ do
ZUS w formie elektronicznej. U¿ytkownicy
bêd¹ mogli tworzyæ w³asne profile dostêpne
po zalogowaniu. Za poœrednictwem portalu
mo¿liwe bêdzie tak¿e sporz¹dzanie i weryfi-
kowanie dokumentów ubezpieczeniowych.
Co ciekawe, sam portal dostêpny bêdzie 
w sieci telefonii komórkowej poprzez serwisy
SMS/MMS i WAP.

W sk³ad Platformy Us³ug Elektronicznych
wejdzie Centrum Informacji Telefonicznej.
Poprzez centrum, klienci ZUS bêd¹ mogli
uzyskaæ informacje na interesuj¹ce ich tematy,
a tak¿e z³o¿yæ wniosek telefonicznie, bez
koniecznoœci kierowania go na piœmie. 

***
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych obchodzi
w tym roku 74 rocznicê istnienia. Instytucja
powsta³a 24 paŸdziernika 1934 r. w wyniku
decyzji prezydenta Ignacego Moœcickiego 
o scaleniu piêciu wczeœniej dzia³aj¹cych pañst-
wo-wych izb ubezpieczeniowych. Od chwili
powo³ania jest jedn¹ z najnowoczeœniejszych
tego typu instytucji na œwiecie. 
Obecnie z us³ug ZUS korzysta oko³o 24 mln
klientów Legnicki Oddzia³ ZUS zosta³ utworzo-
ny ponad 33 lata temu, w roku 1975. Pocz¹t-
kowo g³ówna siedziba Oddzia³u mieœci³a siê
w Z³otoryi - a w 1994 r. przeniesiono j¹ do
Legnicy. Obecnie w sk³ad Oddzia³u wchodzi
osiem placówek terenowych: Inspektoraty 
w Boles³awcu, G³ogowie, Jaworze, Lubinie,
Lwówku Œl¹skim, Z³otoryi oraz biura tere-
nowe w Górze i Polkowicach. We wszystkich
placówkach legnickiego Oddzia³u ZUS przyj-
mujemy ponad 1 mln klientów rocznie.
Obs³ugujemy ponad 40 tys. p³atników sk³a-
dek, obejmujemy ubezpieczeniem spo³ecz-
nym ponad 300 tys. osób. Lekarze orzecznicy
wydaj¹ ponad 22 tys. orzeczeñ. Wyp³acamy
ok.45 tys. zasi³ków rocznie, a co miesi¹c
dokonujemy wyp³at emerytur, rent, zasi³ków
i œwiadczeñ przedemerytalnych dla ponad
144 tys. œwiadczeniobiorców.

El¿bieta Kurek
Rzecznik PrasowyOddzia³u ZUS w Legnicy
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Sprawa na telefon

Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00
burmistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny
dy¿ur pod numerem (076) 818-82-85 lub
818-86-77. 
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta 
- padziernik ‘08, listopad ‘08,

grudzieñ ‘08, styczeñ ‘09

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

09.11.08, 07.12.08,   28.12.08, 25.01.09
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301

11.11.08, 14.12.08, 01.01.09,
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658

16.11.08, 21.12.08, 04.01.09
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 

23.11.08, 25.12.08, 11.01.09
5. Apteka ,,Stokrotka”: 30.11.08, 26.12.08, 18.01.09

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia rodzinie

œp. Anieli Dobrzyñskiej
w imieniu w³adz miasta sk³ada 

Burmistrz Miasta Chojnowa Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Serkies Jan Skowroñski

Wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze naszej kochanej zmar³ej

Anieli Dobrzyñskiej, 

Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi, Panu Przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej Janowi Skowroñskiemu, Radnym Rady Miejskiej Chojnowa, 

chojnowskiemu chórowi „Skoranta”, przyjacio³om
i wszystkim ludziom dobrej woli serdeczne podziêkowania sk³ada

pogr¹¿ona w bólu rodzina.

Bior¹c pod uwagê rozbudowê miasta i poszu-
kuj¹c nowych terenów inwestycyjnych, Urz¹d
Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, ¿e
teren po³o¿ony przy ul. Legnickiej-£u¿yckiej
(u¿ytkowany jako przydomowe ogródki dzia³-
kowe) przeznaczony zosta³ do sprzeda¿y pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Obecnie trwaj¹ czynnoœci zwi¹zane z przygoto-
waniem terenu do sprzeda¿y w drodze przetargu.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy u¿ytkowników
przedmiotowego gruntu o zaprzestanie u¿ytko-
wania po zbiorze tegorocznych plonów.

Informacja
Pe³nomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwi¹zywa-

nia Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

przyjmuje petentów w Urzêdzie Miejskim 

w Chojnowie, I piêtro pok. nr 9, 

w godzinach pracy Urzêdu; tel. (076) 81-86-684.

***

Osoby wspó³uzale¿nione mog¹ otrzymaæ

pomoc bior¹c udzia³ w terapii prowadzonej 

w Punkcie Konsultacyjnym 

w ka¿dy I i II poniedzia³ek miesi¹ca 

w godz. 16.30 - 19.30.
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Miejskie inwestycje

W samo po³udnie

Obiekt ma s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom. Za
darmo korzystaæ z niego bêd¹ uczniowie choj-
nowskich placówek oœwiatowych i przedszkolaki.
Popo³udniami udostêpniany bêdzie wszystkim
chêtnym.

Wykonawc¹ robót jest Instal Lubin Sp. z. o. o 
z siedzib¹ w Lubinie. Budowa basenu zgodnie 
z zawart¹ umow¹ ma trwaæ do czerwca 2010 r. 
- P³ywalniê przy Gimnazjum nr 14 w Lubinie
postawiliœmy w kilkanaœcie miesiêcy - mówi
prezes spó³ki Zbigniew Chryplewicz - Zak³a-
damy, ¿e w Chojnowie oddamy obiekt przed ter-
minem, ale na przebieg prac wp³yw ma wiele
czynników. 

Na powierzchni 4200 m2, zaprojektowano m.in.
szeœciotorowy basen dla p³ywaj¹cych, nieckê
dla dzieci, jakuzzi. Widownia usytuowana na
piêtrze pomieœci ponad sto osób, na tej kondy-
gnacji bêdzie te¿ sauna fiñska, sauna parowa 
i biura. 

Przed budynkiem parking na 50 miejsc.
Dzie³em Instalu Lubin jest m.in. rozbudowana
czêœæ p³ywalni w Polkowicach, spó³ka ma
zatem doœwiadczenie w tego typu projektach.
Prace przy chojnowskim obiekcie rozpoczêto

od przygotowania zaplecza i przebudowy
kanalizacji sanitarno-deszczowej. Kolejne etapy
wymagaæ bêd¹ zatrudnienia dodatkowych pra-
cowników. Zasad¹ spó³ki jest kierowanie zapo-
trzebowania w pierwszej kolejnoœci do lokal-
nych firm i miejscowych pracowników. Choj-
nowianie bêd¹ wiêc mieli swój udzia³ w bu-
dowie tego obiektu. 

Teraz pozostaje nam tylko cierpliwie czekaæ 
i obserwowaæ kolejne etapy budowy. A o nich
Gazeta z pewnoœci¹ bêdzie wielokrotnie infor-
mowaæ.

eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 154/8 

o pow. 1017 m2, po³o¿onej przy 
ul. Broniewskiego w Chojnowie, wpisanej

w ksiêdze wieczystej 13615.

Cena wywo³awcza (w tym VAT 22 %)  
- 73.000,00 z³.

Wadium - 14.600,00 z³.

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nierucho-
moœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagos-
podarowania przestrzennego miasta nieru-
chomoœæ przeznaczona jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszcze-
niem lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych. Przez
nieruchomoœæ przebiegaj¹ sieci infrastruktury
podziemnej. Nabywca zobowi¹zany jest do
umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nie-
ruchomoœci sieci uzbrojenia terenu, jak rów-
nie¿ w przypadku wyst¹pienia nie ujaw-
nionych na mapie sieci, a w razie kolizji 
z planowan¹ zabudow¹ inwestor bêdzie zobo-
wi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach
kosztów w³asnych inwestycji, za zgod¹
w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgod-
nionych. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 listopada
2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wyso-
koœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Bank  Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 do dnia 21 listopada 2008 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posi-
adaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ oso-
by fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u 
w przetargu.
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 mniej-

szej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych 
tj. nie mniej ni¿  730,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-
targu, wp³aca siê na konto Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Nr 1386440000000149062
0000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-
targ, od zawarcia umowy w ustalonym ter-
minie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa
w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Za-
strzega 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 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

23 paŸdziernika, o godzinie 12.00, burmistrz, dyrektorzy chojnowskich
szkó³ i uczniowie wspólnie wbili pierwsze szpadle na terenie budowy
miejskiego basenu. Symboliczny gest jest pocz¹tkiem realizacji jednej 
z najwiêkszych (a na pewno najbardziej oczekiwanych) inwestycji w mieœcie.
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Mro¿ka czytaæ warto

Powakacyjnej przerwie ponowi³a sw¹ dzia-
³alnoœæ Sekcja M³odzie¿owa Dyskusyj-

nego Klubu Ksi¹¿ki. Na spotkaniu w Gim-
nazjum nr 2, 9 paŸdziernika m³odzi klubowicze
omówili powieœæ Barbary Kosmowskiej
„Puszka”, z któr¹ ju¿ wczeœniej zapoznali siê
doroœli klubowicze.
Niestety, m³odzie¿ nie przyjê³a „Puszki” z takim
samym entuzjazmem z jakim spotka³a siê wœród
starszych odbiorców. Zarzucano, ¿e jest zbyt
„s³odka i u³adzona”. W rzeczywistoœci nie wszy-
stko u³o¿y³oby siê tak ³atwo, jak w tej powieœci.
To lektura „do poduchy”- oceniono - któr¹ po
przeczytaniu bez wiêkszych przemyœleñ mo¿na
od³o¿yæ na pó³kê. 
Natomiast doroœli cz³onkowie DKK 17 paŸdziernika
podzielili siê swoimi opiniami na temat ostatnio
wydanych „Uwag osobistych” S³awomira Mro¿ka.

To zbiór krótkich felietonów, przypowieœci i kilku
satyrycznych rymowanek. By³y one drukowane
na ³amach „Gazety Wyborczej” w latach 1997-
2002, przed powa¿n¹ chorob¹, która dotknê³a
tego uznanego, o miêdzynarodowej s³awie,
prozaika. Jak zaznaczy³ sam autor w przed-
mowie tej ksi¹¿ki, to forma jego po¿egnania 
z publicznoœci¹.
Wœród osób czytaj¹cych Mro¿ka utar³o siê po-
wiedzenie o sytuacjach absurdalnych, ¿e s¹ „jak
z Mro¿ka”. „Uwagi osobiste” to taka ma³a skarb-
nica pere³ek - „jak z Mro¿ka”. Autor przedsta-
wia nasz¹, nie tylko obecn¹, rzeczywistoœæ bez
upiêkszeñ. Dostrzega w niej absurd i g³upotê
ludzk¹, z którymi bez skrupu³ów siê rozprawia. 
Wœród nas pojawi³y siê i takie g³osy, ¿e nie
siêgnê³yby po tê ksi¹¿kê, gdyby nie napisa³ j¹
Mro¿ek. Niemniej, ka¿dy z nas znalaz³ w niej
coœ dla siebie, coœ bardzo interesuj¹cego i wa¿-
nego. I te fragmenty, które nas najbardziej
poruszy³y zosta³y na tym spotkaniu odczytane.
Zgodziliœmy siê, ¿e „Uwagi” to „Mro¿ek w czy-
stej postaci”, wrêcz przys³owiowa kropeczka
nad „i” jego twórczoœci. 

12 listopada zapraszamy fanów Terrego
Prachetta do Gimnazjum nr 2 na godz. 1430.
Natomiast doroœli klubowicze spotkaj¹ siê 14
listopada o godz 1600 i podziel¹ swoimi
spostrze¿eniami na temat nowel Etgara Kereta
ze zbioru zatytu³owanego „8 % z niczego”.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Anna Kopyra 
Moderator DKK

24 paŸdziernika w Sali Edukacyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Ma³gorzata,
Monika i Piotr wyst¹pili przed mieszkañca-
mi Chojnowa. Dla melomanów to by³a nie-
codzienna okazja - koncertów muzyki kla-
syczne w naszym mieœcie nie mamy bo-
wiem w nadmiarze. Utwory m.in. Tele-
manna, Wieniawskiego, Rachmaninoffa,
Czajkowskiego na skrzypce, flet i klarnet
przenosi³y s³uchaczy w ró¿ne epoki, miejsca,
dostarcza³y ró¿nych wra¿eñ. 
By³ naturalnie bis na proœbê publicznoœci,
gratulacje, kwiaty i podziêkowania. Ko-
mentarze po koncercie sprowadza³y siê do
jednego stwierdzenia – wspania³y wystêp.
Szeroko dyskutowany by³ szczególnie jeden
z utworów - requiem japoñskiego kom-
pozytora K. Fukishimy. Trudny w od-
biorze, zdecydowanie odstawa³ od pozos-
ta³ego repertuaru.

Tegoroczny koncert rodzeñstwa, wytraw-
nym, chojnowskim melomanom da³ okazjê
do dodatkowych spostrze¿eñ. Rodzina
Szemelaków pierwszy raz da³a siê poznaæ
szerszej publicznoœci w 2005 r. podczas
koncertu towarzysz¹cemu V Przegl¹dowi
Chojnowskiej Plastyki, kilka miesiêcy
póŸniej wyst¹pili w Galerii „Synteza”
Rozalii Kêsik. Koncert, po trzech latach
scenicznej ciszy doskonale uwypukli³
rozwój m³odych muzyków.
Mi³oœnicy muzyki klasycznej wracali do
domów usatysfakcjonowani. „Szemelak-
trio” z pewnoœci¹ te¿ - pok³osiem koncertu
s¹ bowiem kolejne propozycje. Prezes
Stowarzyszenia In¿ynierów Techników - 

W³odzimierz Boczek ujêty muzyczn¹
prezentacj¹ ju¿ omówi³ szczegó³y koncertu
dla cz³onków swojego stowarzyszenia. Na
proœbê dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej - Barbary Landzberg wstêpnie
ustalono tak¿e muzyczno-wokalny koncert
kolêd, który odbêdzie siê prawdopodobnie
w styczniu przysz³ego roku. Burmistrz
Chojnowa natomiast zaprosi³ rodzeñstwo
(w jak najpe³niejszym sk³adzie) do wspó³-
organizacji miejskiego œwiêta i przygoto-
wania kolejnego koncertu na Dni Chojnowa. 
Recital rodzeñstwa na skrzypce, flet po-
przeczny, klarnet, waltorniê i tr¹bkê z pew-
noœci¹ by³by niezwyk³¹ prezentacj¹. Czy
rodzinie Szemelaków uda siê jednak wy-
st¹piæ w pe³nym sk³adzie? Wielu choj-
nowian na to liczy.

eg

Uczta melomana
Chocia¿ graj¹ od wielu lat, trudno im zsynchronizowaæ czas i wspól-
nie zaprezentowaæ siê szerokiej publicznoœci. Koncert rodziny
Szemelaków by³ zatem prezentacj¹ tylko trójki z szeœciorga
muzykuj¹cych dzieci.
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,,Idê do szko³y, a ze mn¹ przyjaciele, 

,,Idê do szko³y, a ze mn¹ 
przyjaciele, 

Œpiewam weso³o, bo przygód 
czeka wiele”

Tymi s³owami piosenki przywitali
wszystkich zgromadzonych w sali
widowiskowej chojnowskiego MOKSiR
uczniowie klas pierwszych.
Od tej pory dzieñ 24.10.2008 r. bêdzie
przypominaæ dzieciom uroczystoœæ
przyjêcia ich w poczet spo³ecznoœci
uczniowskiej Szko³y Podstawowej nr 3
im. Marii Konopnickiej.
Wydarzenia poprowadzi³a M. Spes,
która serdecznie powita³a licznie zgro-
madzonych goœci. Najm³odsza braæ
szkolna zaprezentowa³a swoje umie-
jêtnoœci recytuj¹c wiersze i œpiewaj¹c
piêkne piosenki pod bacznym okiem
wychowawczyñ D. Dziembulak 
i M. Pêkali. 
W scenerii o charakterze szkolno-pa-
triotycznym mali uczniowie œlubowali
rzetelnie realizowaæ swoje obowi¹zki
dla dobra szko³y i swojej Ojczyzny.
Aktu pasowania dokona³ dyrektor
szko³y M. Szklarz, burmistrz miasta J.

Serkies oraz wicedyrektor G.
Klucznik.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ uroczystoœci
by³y wystêpy w wykonaniu wszys-
tkich grup artystycznych
dzia³aj¹cych przy szkole. Gor¹cym
aplauzem przyjêto wystêp zespo³u
tanecznego ,,Trójeczka”, którego
opiekunem jest  G. Klucznik, a
tak¿e grupê flecistów klasy trzeciej
prowadzon¹ przez 
M. Spes. Zaprezentowa³ siê te¿
zespó³ wokalny ,,Synkopa” i jego
solistka Danusia Leonhardt.
Mieliœmy okazjê zobaczyæ trudne
uk³ady akrobatyczne grupy, której
trenerk¹ jest H. Kaczyñska.
Uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp grupy
teatralnej ,,Aja”. Ucznio-wie pod
kierunkiem A. Pauch wspa-niale
przygotowali inscenizacjê bajki pt.
,,Wyspa skarbów”.
Wszystkie pierwszaki otrzyma³y
prezenty ufundowane przez Radê
Rodziców, PZU oraz ko³o plasty-
czne prowadzone przez G. Wróbel.
Do-datkowa nagroda czeka³a na
uczniów w szkole. Ich rodzice
przygotowali przyjêcie -

Przyjêci do uczniowskiej braci

24 paŸdziernika prze¿ywaliœmy szcze-
gólnie wa¿ny moment w naszym
¿yciu szkolnym. Dzieci z klas I a, I b,
I c wziê³y udzia³ w uroczystoœci pa-
sowania na ucznia, która przebiega³a
w tym roku pod has³em “Mam swoje
prawa i obowi¹zki “. Na uroczystoœæ
przybyli zaproszeni goœcie: burmistrz
Miasta Chojnowa - Jan Serkies, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta - Jan Sko-
wroñski, przewodnicz¹cy komisji 
ds. oœwiaty Mariusz Kowalczyk, prze-
wodnicz¹ca Rady Rodziców - El¿bieta
Rajczakowska. W czasie czêœci ofic-
jalnej uczniowie klas pierwszych
z³o¿yli uroczyste œlubowanie, podczas
którego przyrzekali:
„Przyrzekam uczyæ siê pilnie.
Szanowaæ wszystkich, którzy pracuj¹ 

w szkole.
Bêdê stara³ siê byæ dobrym koleg¹.
Bêdê przyjacielem zwierz¹t i roœlin.
Chcê swoj¹ nauk¹ i zachowaniem
sprawiaæ radoœæ rodzicom,
Nauczycielom oraz swojej
OjczyŸnie Polsce!”
Nastêpnie zostali symbolicznie paso-
wani przez burmistrza Jana Serkiesa,

dyrektora szko³y El¿bietê Borysewicz
i wicedyrektora Beatê Miler-Kornick¹.
W czêœci artystycznej dzieci zapre-
zentowa³y piosenki, wiersze oraz
przedstawi³y prawa i obowi¹zki ucz-
nia czym udowodni³y, ¿e zas³uguj¹ na
przywilej zostania pe³noprawnymi
cz³onkami spo³ecznoœci szkolnej SP
nr 4. Uczniowie przekonali nas, ¿e
ka¿demu ¿yje siê przyjemnie, gdy jest
siê mi³ym, kole¿eñskim na co dzieñ 
i dziêki temu zawsze znajdzie siê
przyjazn¹ d³oñ, na któr¹ mo¿na liczyæ
w trudnych chwilach. Ta wa¿na reflek-
sja bêdzie nam towarzyszyæ przez
wszystkie lata nauki. Na koniec uro-
czystoœci pierwszoklasiœci otrzymali
dyplo-my, s³odkie upominki oraz
sprzêt sportowy. Ten dzieñ pozosta-
nie na d³ugie lata w pamiêci dzieci,
rodzi-ców i nauczycieli.

Uroczystoœæ przygotowa³y wych. kl. I:
Alicja Gac, Barbara Waganiak,
Barbara Wiatrowicz
Opiekun SU - Anna Denisiak
Oprawa muzyczna - Zenon Chmielewski

Przyrzekam uczyæ siê pilnie…
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28 paŸdziernika w sali Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Chojnowie od-
by³a siê konferencja pod has³em
„Nasza Ziemia w przysz³oœci …” 
Konferencjê zorganizowa³a grupa
uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Choj-
nowie, która pod opiek¹ pani Ma³-
gorzaty Potacza³y pracuje w ogól-
nopolskim projekcie pt. „ Drugie
¿ycie Elektroœmieci”.
Na konferencjê przybyli uczniowie
szkó³ miasta i gminy Chojnów wraz
z opiekunami, oraz zaproszeni goœcie 
w osobach: Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Barbara Landzberg,
inspektor d/s ochrony œrodowiska
Jadwiga Malik. 
Gospodarzami konferencji byli dyrek-
tor Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie
Andrzej Urban i wicedyrektor Gimna-
zjum Nr 2 w Chojnowie oraz grupa
uczniów z klasy II A Gimnazjum Nr 2
w Chojnowie. 

O godzinie 1000 burmistrz otworzy³
konferencjê uroczystym przemówie-
niem. Nasze kole¿anki Ewa Ho³o-
dowska i Ola Roztoczyñska w pre-

zentacji multimedialnej przybli¿y³y
zagadnienia gospodarowania odpa-
dami zrównowa¿onego rozwoju
oraz przedstawi³y pracê w ogólno-
polskim projekcie „Drugie ¿ycie
elektoœmieci”. 

W trakcie przerwy zgromadzeni
goœcie ogl¹dali wystawê poœwiêcon¹
recyklingowi odpadów. Czeka³ na
nich równie¿ poczêstunek. 
Po przerwie rozpoczê³a siê czêœæ
warsztatowa konferencji. Pomogliœmy
naszym m³odszym kolegom w rozwi¹-
zywaniu zadañ zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska. Wdziêczne uœmiechy
dzieci i ich zaanga¿owanie dostar-
cza³y nam wielu pozytywnych emocji. 
Pod koniec spotkania nasi goœcie

otrzymali ciekawe materia³y eduka-
cyjne promuj¹ce idee ekologiczne.
Ogl¹daliœmy równie¿ zabawny film
animowany dotycz¹cy ekologicz-
nych zachowañ. Otrzymaliœmy po-
chwa³y ze strony uczestników kon-
ferencji i ich opiekunów, jednak nie
to by³o dla nas najwa¿niejsze. Za naj-

istotniejsze uwa¿amy te korzyœci, które
dotycz¹ edukacji ekologicznej i œwiado-
moœci przekazanej naszym kolegom. 

W imieniu grupy „Or³ów”
z Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie 

Sylwia Bodes, Aleksandra Iwanicka

„ Nasza Ziemia w przysz³oœci…”
To, ¿e palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia wie ka¿dy.
Ale niestety nie ka¿dy pal¹cy zastanawia siê nad tym, i¿ pal¹c
przy dziecku truje je !!!
W zwi¹zku z tym nasze przedszkolaki bior¹ udzia³ w I edycji
programu “Nie pal przy mnie”, którego organizatorem jest
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemologiczna we Wroc³awiu.
G³ównym celem programu jest uœwiadomienie dzieciom, 
a przede wszystkim ich opiekunom negatywnego wp³ywu
biernego i czynnego palenia na zdrowie cz³owieka. W ramach
realizacji programu zosta³ przeprowadzony z dzieæmi cykl
zajêæ o szkodliwoœci dymu. Przedszkolaki wykona³y tak¿e prace
plastyczne w formie plakatów, które wezm¹ udzia³ w dolno-
œl¹skim konkursie plastycznym. Mamy nadziejê, ¿e dziêki naszym
dzia³aniom wielu doros³ych nie zapali przy swoim dziecku!

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1?

Mamo, tato, nie pal przy mnie!

Szanowni Pañstwo! Z proœb¹ o pomoc do Fundacji “Na
ratunek dzieciom Zag³êbia Miedziowego” zwrócili siê rodzice
5 miesiêcznego Szymona. Jego tragedia polega na tym, ¿e
ju¿ 15 listopada 2008 roku mo¿e bezpowrotnie straciæ szansê
na zobaczenie twarzy swojej Mamy, Taty, Brata i ca³ej swojej
rodziny. Szymon mo¿e nigdy nie zobaczyæ i nie nauczyæ siê
jak wygl¹daj¹ kolory, mo¿e nigdy nie zobaczyæ jak wygl¹da
b³êkit pogodnego nieba, pierwszy œnieg i choinka na Bo¿e
Narodzenie. Szymonek cierpi na zmêtnienie rogówki i zroœniecie
twardówki z rogówk¹ w obu oczkach. Jedynym ratunkiem
dla Niego jest przeszczep rogówek, a potem rehabilitacja
wzroku. Aby Szymonek widzia³, operacja musi odbyæ siê
przed ukoñczeniem Jego szóstego miesi¹ca ¿ycia, tj. do 15
listopada 2008 roku. Po tym terminie jego mózg nigdy ju¿
nie nauczy siê odbieraæ i przetwarzaæ bodŸców wzrokowych. 
Datki na operacjê mo¿na wp³acaæ na konto: 

Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0001 1226 8143 
z dopiskiem Szymon.

Prosimy Pañstwa o w³¹czenie siê do akcji, tak abyœmy mogli
wygraæ walkê z czasem i “Pokazaæ œwiat Szymusiowi”.
Na portalu allegro trwa
licytacja pami¹tek klubo-
wych przekazanych Fun-
dacji przez klub pi³karski
Zag³êbie Lubin. Dochód
z ich sprzeda¿y te¿ zasili
konto Szymka. Wylicy-
towane pami¹tki bêdzie
mo¿na odebraæ na meczu
z Dolcanem Z¹bki lub zo-
stan¹ przes³ane poczt¹. Linki do licytacji dostêpne s¹ na
stronach www.fundacja.Lca.pl oraz www.zaglebie-lubin.pl.

Z powa¿aniem Rada i Zarz¹d Fundacji

Fundacja w imieniu Szymusia!
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„Cz³owiek jest wielki nie przez to
Co posiada, lecz przez to kim jest
Nie przez to, co ma , lecz przez to,
Czym dzieli siê z innymi”

/Jan Pawe³ II/

Niecodzienne spotkanie seniorów oœwiaty chojnowskiej z okazji
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ mia³o miejsce 22 paŸdziernika
2008 r. w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.
Licznie zgromadzonych dzia³aczy zwi¹zkowych - seniorów oœwiaty
chojnowskiej, zaproszonych goœci przywita³a Stanis³awa Janczyn -
przew. Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP.

- Annê Bielachowicz - vice przew. Okrêgowej Sekcji Emerytów i Rencistów
- Violettê Urban - cz³onka Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego
- Ewê Wiêcek - prezesa Oddzia³u ZNP w Chojnowie
- El¿bietê Cichock¹ - viceprezesa
- Jolantê Bukowsk¹ - cz³onka prezydium
W³adze samorz¹dowe - pani¹ Barbarê Jasiñsk¹- Wójt Gminy Chojnów,
Jana Serkiesa - Burmistrza Miasta Chojnowa, El¿bietê Borysewicz -
dyrektor SP-4 w Chojnowie, Barbarê Landzberg - dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie oraz przedstawicieli prasy choj-
nowskiej.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³ chór ze Szko³y Podstawowej Nr 4 
w Chojnowie pod kierunkiem Pana Zenona Chmielewskiego.
Listy gratulacyjne z podziêkowaniem za wykonane i przekazane prace
osobiste na aukcjê do Zarz¹du G³ównego ZNP otrzyma³y: Józefa
Born, Halina Ch³opek, Gra¿yna Filipowicz, Maria Adamczak, £ucja
Kupczyñska, Krystyna Kupczyñska, Maria Krzy¿anowska, Janina
Aleksander, Stanis³awa Tracz, Stanis³awa Janczyn. Podziêkowania 

wraz z upominkami wrêczy³a Ewa Wiêcek - prezes Oddzia³u ZNP.
Uzyskane fundusze ze sprzeda¿y przedmiotów podczas aukcji wspo-
mog¹ chorych i najbardziej potrzebuj¹cych. To wspania³e dzia³anie
skierowane na drugiego cz³owieka zas³uguje na wyj¹tkowe podziê-
kowanie. W czêœci towarzyskiej przewija³y siê wspomnienia, piosenki,
anegdoty i wiersze ³¹czone z ¿yczeniami. Nie zabrak³o piosenek 
z krêgów nauczycielskich oraz tradycyjnego szampana i „sto lat”.
W imieniu Zarz¹du Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów przy
Oddziale ZNP w Chojnowie serdecznie dziêkujê Dyrekcji Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w szczególnoœci panu Zenonowi
Chmielewskiemu oraz m³odzie¿y szkolnej za wspania³y koncert
skierowany do seniorów oraz pani Barbarze Landzberg - dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej za udostêpnienie pomieszczenia 
i pomoc przy organizacji spotkania

Przew. Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów
przy Oddziale ZNP w Chojnowie

Stanis³awa Janczyn

Dzieñ Edukacji seniorów

Msz¹ celebrowan¹ w koœciele pw. Niepoka-
lanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny
przez ks. Piotra GóŸdzia - wyk³adowcê Wy¿-
szego Seminarium Duchownego w Legnicy -
rozpoczê³y siê 12 paŸdziernika obchody Dnia
Edukacji Narodowej w Chojnowie.
Jak co roku z inicjatywy ksiêdza pra³ata W³a-
dys³awa Bystrka odby³o siê œrodowiskowe
spotkanie nauczycieli z udzia³em przedsta-
wicieli w³adz koœcielnych i samorz¹dowych.
Na czêœæ towarzysk¹ imprezy goœcie udali siê
do Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ul. Wojska
Polskiego, gdzie gospodarze budynku wice-
dyrektor Mariusz Kowalczyk i nauczyciele
zadbali o poczêstunek i uroczysty nastrój
wieczoru. Wysi³ek pedagogów wspiera³a
m³odzie¿ z klasy III Technikum Mecha-
nicznego i Handlowego.

Spotkanie rozpocz¹³ dyrektor Powiatowego
Zespo³u Szkó³ Kazimierz Grabowski uro-
czystym powitaniem zaproszonych goœci:
ksiêdza Piotra GóŸdzia, ksiêdza pra³ata W³a-
dys³awa Bystrka, burmistrza Jana Serkiesa,
starosty Jaros³awa Humennego, dyrektorów
chojnowskich szkó³, nauczycieli czynnych 
i emerytowanych.
Kolejnym punktem programu by³ monta¿
s³owno-muzyczny pt.: „Nazywaj rzeczy po
imieniu” w wykonaniu uczniów Technikum
Mechanicznego i Handlowego: Ewy Dro¿-
d¿al, Katarzyny Demiañczuk, Wioletty Kon-
dzio³ki, Kamila Pachury, Rafa³a Butyñskiego
i Mariusza Jureczki. Wystêp m³odzie¿y przy-
gotowa³a pani Irena Urbaniak - autorka sce-
nariusza, opartego na poezji Zbigniewa
Herberta, Stanis³awa Barañczaka i Jana

Twardowskiego, oprawionej utworami muzycz-
nymi zespo³u „Raz, dwa, trzy” oraz kom-
pozycj¹ w³asn¹ Mariusza Jureczki.
Wysi³ek m³odzie¿y zosta³ doceniony przez
s³uchaczy, o czym œwiadczy³y sowite oklaski
i ciep³e s³owa podziêkowania wyg³oszone
przez ksiêdza pra³ata W³adys³awa Bystrka 
i wicedyrektora Mariusza Kowalczyka.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e refleksje o g³êbokiej
humanistycznej treœci, które pojawi³y siê 
w homilii ksiêdza Piotra GóŸdzia, jak i w pro-
gramie artystycznym, korespondowa³y z ducho-
wym przes³aniem Jana Paw³a II i znacz¹co
podkreœla³y obchody ósmego Dnia Papieskiego. 
Zamiarem autorki programu by³o tak¿e zaak-
centowanie poezji, która „ocala” istotne dla
ka¿dego wartoœci - w zwi¹zku z trwaj¹cym
Rokiem Herberta.
Dalsza czêœæ spotkania up³ynê³a w mi³ej
towarzyskiej atmosferze przy obfituj¹cych 
w smako³yki sto³ach.

I.U.

„Nazywaj rzeczy po imieniu”
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- Proszê o ciszê! Rozpoczynamy pierwszy
ca³onocny maraton czytelniczy w ramach
obchodów Miêdzynarodowego Dnia Bibliotek
Szkolnych – s³owa dyrektora Powiatowego
Zespo³u Szkó³, pana Kazimierza Grabow-
skiego, uœwiadomi³y uczestnikom imprezy,
¿e oto w³aœnie siê zaczyna...
W dobie komputerów, telewizji, gier Play
Station i telefonów komórkowych ludzie coraz
rzadziej siêgaj¹ po ksi¹¿ki. A przecie¿ od
stuleci uwa¿ane s¹ one za Ÿród³o ponadcza-
sowej, niezast¹pionej wiedzy, wzorców mo-
ralnych oraz prawd ¿yciowych.
Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych
to œwiêto ustanowione przez Miêdzynaro-
dowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkol-
nego (The International Association of School
Librarianship) i obchodzone jest w czwarty
poniedzia³ek paŸdziernika. 
W tym dniu nauczyciele poœwiêcali 15 minut
na g³oœne czytanie wybranej lektury, a polo-
niœci i bibliotekarze Powiatowego Zespo³u
Szkó³ dla uczczenia tego œwiêta zorganizo-
wali maraton czytelniczy pod nazw¹ W nie-
woli Sienkiewicza. 

Przez ca³¹ noc, od godziny 19:45 do 7:45,
organizatorzy i uczniowie - czynnie (czytaj¹c)
i biernie (s³uchaj¹c) zg³êbiali tajniki Potopu
Henryka Sienkiewicza.
Ju¿ od godziny 19.00 w sali nr 17 w budynku
PZS przy ul. PoŸniaków w Chojnowie, gro-
madzili siê pierwsi uczestnicy maratonu.
Mieli ze sob¹ najpotrzebniejsze rzeczy: mate-
race, karimaty, œpiwory, koce, poduszki, ter-
mosy pe³ne kawy lub herbaty, a tak¿e mnóst-
wo pysznego jedzenia. 

Punktualnie o godzinie 19.45 dyrektor PZS
serdecznie powita³ uczestników imprezy 
i jako pierwszy rozpocz¹³ czytanie „Potopu”.
36 uczniów, organizatorzy i goœcie w skupie-
niu s³uchali opowieœci o losach Rzeczpospo-
litej w XVII wieku i wielkiej mi³oœci
Andrzeja Kmicica i Oleñki Billewiczówny.
Tu¿ po pó³nocy najmniej wytrwali uczestnicy
rozpoczynali drzemkê. Piotr Grz¹dziel, uczeñ
klasy II a LO, wcieli³ siê w szkolnego foto-
grafa i wszystkich œpiochów uwiecznia³ na
zdjêciach. Po przebudzeniu czeka³a ich
zabawna niespodzianka. Jednak sam, zmê-
czony fotografowaniem, oko³o godziny 3:00
równie¿ przysn¹³ na krótko.
W póŸnych nocnych godzinach, gdy powieki
ci¹¿y³y coraz bardziej, niezmordowany Janek

Jaszczyñski z II klasy Technikum Agrobiznesu
budzi³ œpiochów dŸwiêkiem wielkiego, czerwo-
nego budzika, zachêcaj¹c do wspólnego œpiewu.
O godzinie 5.30 Agnieszka Jedynak z klasy II b
LO zakoñczy³a czytanie XII rozdzia³u
powieœci.
Nie by³ to jeszcze koniec spotkania z bohate-
rami „Potopu”. Przez ostatnie godziny mara-
tonu towarzyszyliœmy Andrzejowi Kmicicowi,
ogl¹daj¹c ekranizacjê tej¿e powieœci. By³o
wiêc coœ i dla ucha i dla oka. 
„Sienkiewiczowska niewola” zakoñczy³a siê
wraz z otwarciem szko³y. Ci, którzy wstawali
rano do swoich obowi¹zków, nawet nie
wiedzieli, ¿e niedaleko ich domów, w budyn-
ku szko³y, odby³a siê taka piêkna impreza. 
W ramach podziêkowania za udzia³ i wytr-
wa³oœæ uczniowie otrzymali pami¹tkowe
dyplomy.
- Jestem bardzo zadowolona z udzia³u w tej
imprezie, atmosfera by³a fantastyczna. Po raz
pierwszy mia³am okazjê spêdziæ ca³¹ noc 
w szkole. Je¿eli w przysz³ym roku akcja siê
powtórzy, z pewnoœci¹ wezmê w niej udzia³ -
Natalia Gadzina z klasy Ia LO. 
Wszyscy zgodnie stwierdzaj¹, ¿e czytanie
ksi¹¿ek pobudza wyobraŸniê i daje du¿o
wiêcej korzyœci ni¿ nudne siedzenie przed
komputerem czy innymi elektronicznymi
zabawkami. A g³oœne czytanie w du¿ym
gronie to dopiero frajda... W tym roku
Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnych
wzbudzi³ du¿e zainteresowanie wœród
uczniów PZS. Dziêkujemy organizatorom 
i mamy nadziejê, ¿e kolejne edycje marato-
nów czytelniczych w drodze. Chêtnych nie
zabraknie. 

Dorota i Piotr

To jeden z ostatnich bali w tym roku. Zabawa andrzejkowa zorganizo-
wana przez chojnowskie Stowarzyszenie Diabetyków, odby³a siê
nieco wczeœniej ni¿ zwykle, ale czy w tego typu sprawach terminy
maj¹ jakieœ znaczenie? Przecz¹co na to pytanie odpowiedz¹ ci, którzy
25 paŸdziernika bawili siê na dorocznej zabawie z „diabetykami”.
Do tañca przygrywa³ boles³awiecki zespó³, który bawi³ chojnowian do
wczesnych godzin rannych. Niespodziank¹ dla uczestników by³a zmiana
czasu – dziêki temu, ¿e wskazówki cofniêto do ty³u, zabawa
przed³u¿y³a siê o ca³¹ godzinê. 
Tañcom towarzyszy³y konkursy - na najlepsz¹ tancerkê, najpiêkniejsz¹
kreacjê, i najbardziej sympatyczny uœmiech. Bohaterem tego dnia zosta³
pan Krakowski, który mimo zagipsowanej rêki, stawi³ siê na zabawie.
Uhonorowano te¿ dr Mariê Dziurê, która jest medyczn¹ opiekunk¹

diabetyków dziêkuj¹c jej za wieloletnie wsparcie. Doktor Dziura by³a
tak¿e jedn¹ z tych, które nagrodzono s³odkim upominkiem w kate-
gorii najpiêkniejszy taniec. 
Amplituda dobrego nastroju ros³a wraz z up³ywem czasu, a zaczê³a
opadaæ kiedy z g³oœników ulatywa³y ostatnie dŸwiêki. Goœcie rozeszli
siê do domów oko³o 5 nad ranem, na posterunku jednak zostali
jeszcze gospodarze – Stefania Wolska, Krystyna i Stefan Wierzbiccy.
Wspólnie z Janin¹ Rogal stanowi¹ sta³¹, niezawodn¹ dru¿ynê, która
na swoje barki, co roku, bierze organizacjê tych popularnych zabaw.

eg

Tañce z konkursami

Potop w PZS
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Podobno Hubertusa po raz pierwszy obcho-
dzono w 1444 roku. Œwiêto myœliwych, leœni-
ków i jeŸdŸców, organizowane jest na koniec
sezonu, zwykle w okolicach 3 listopada. 
W tym roku Hubertusa zorganizowa³a klasa
III TRH pod czujnym okiem profesor Józefy
Olszañskiej. Miejsce imprezy by³o stylizowa-
ne na wioskê indiañsk¹. W hali Stadniny Koni
w Jaroszówce wyros³a stepowa roœlinnoœæ,
zap³onê³y sztuczne ogniska, stanê³y tipi…

Pierwszym punktem programu by³ przegl¹d
klaczy hodowlanych. Wœród nazw zwierz¹t
pojawia³y siê te bardzo egzotyczne - 
np. Ombretta, Kastania, Karta, Kalambia,
Ofelia. Prowadz¹cy przegl¹d prezentowali
ich rodowody i osi¹gniêcia. By³y naprawdê
imponuj¹ce! 

Kolejny etap Hubertusa to „chrzest” pierwszo-
klasistów, których czeka³y nie lada wyzwania
- mieli przeturlaæ siê po sianie, „dosi¹œæ”
drewnianego rumaka i galopowaæ pokonuj¹c
tor przeszkód. Zwieñczeniem by³ wspólny
indiañski taniec wokó³ ogniska. Emocje
opad³y, a pierwszaków czeka³a ju¿ tylko
przysiêga. Z³o¿yli j¹ w skupieniu i z przejê-
ciem. Teraz byli ju¿ pe³noprawnymi
„koniarzami”.
Potem mieliœmy okazjê odpocz¹æ podczas
zabaw organizowanych przez cz³onków
Bractwa Rycerskiego Grodu Chojnów pod 
przewodnictwem pana Krzysztofa Pisarskiego. 

Chêtni mogli rzucaæ toporkiem lub strzelaæ 
z ³uku. Z tej mo¿liwoœci skorzystali zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele. Przez chwilê
poczuliœmy siê jak prawdziwi Indianie, wielu
z nas przypomnia³o sobie przygody najs³yn-
niejszego Indianina, Winnetou i jego przyja-
ciela Old Shaterhanda. Bawiliœmy siê przy
tym doskonale! 
Nastêpnie mieliœmy okazjê ogl¹daæ rywaliza-
cjê uczniów Technikum Hodowli Koni.
Ka¿da klasa zosta³ odpowiednio nazwana -
klasa I to Blade Twarze, II - Apacze, III -
Irokezi, IV - Siuksowie. Klasa III THR oka-
za³a siê bezkonkurencyjna w sk³adaniu og³o-
wia na czas. Wybuchy œmiechów wzbudza³y
zmagania uczestników kolejnej konkurencji.
Polega³a ona na pokonaniu toru przeszkód
(tak jak wczeœniej pierwszoklasiœci) i zapre-
zentowaniu najoryginalniejszego tañca indiañ-
skiego wokó³ ogniska. I miejsce zajê³a klasa
IV THK. Zorganizowano te¿ „smakowite”
zawody – jedzenia ciasta na czas i jab³ka bez

u¿ycia r¹k. Wygra³a klasa pierwsza.
Klasa IV zajê³a I miejsce w konkursie wiedzy
o koniach. Z koñmi zwi¹zane by³y te¿ kolej-
ne zmagania - na najciekawszy rysunek na
temat: „Indianie i konie”. Liczy³y siê pomys³
i wykonanie. Najlepszymi plastykami okazali
siê przedstawiciele klasy I. 
Sprawnoœci¹ fizyczn¹ popisywaliœmy siê
podczas przeci¹gania liny. Klasy III i IV
najzacieklej ze sob¹ rywalizowa³y. Ta druga
rzuci³a nawet wyzwanie nauczycielom,
którzy chêtnie przy³¹czyli siê do zabawy. 
W salce gimnastycznej obok hali wystawiono 

prace plastyczne uczniów naszej szko³y. 
Pokaz przygotowa³a klasa IV THK pod
opiek¹ pani profesor Agnieszki Robak.
Wygra³a Rozalia Szatanik z klasy IV. 
Zwieñczeniem Hubertusa by³a tradycyjnie
pogoñ „za lisem”. W tym roku w jego rolê
wcieli³a siê zwyciê¿czyni ubieg³orocznej
gonitwy, Katarzyna St¹por. Pokona³a j¹
Bernadetta Gajda z klasy IV, która zdoby³a
kitê w nietypowy sposób - nie zerwa³a jej 
z ramienia „lisa”, lecz podnios³a upuszczon¹
z ziemi. Popisa³a siê refleksem i wspania³ym
skokiem z konia. Triumfalnie przypiê³a kitê
do lewego ramienia, a zwyciêstwo skwito-
wa³a okrzykiem: „Ale rodzice siê uciesz¹!”.
Konkurencji towarzyszy³y popisy sygnalis-
tów z Zespo³u Sygnalistów Myœliwskich przy
Nadleœnictwie Z³otoryja – Tomasza Locha 
i Roberta Tomczaka.
Choæ pogoda nie dopisa³a, nie przejmowa-
liœmy siê tym. Nasze humory poprawi³ po-
czêstunek. Gor¹ca herbata i kawa ogrzewa³y
nas, a g³ód zaspokoi³ bigos sporz¹dzony
zgodnie z myœliwsk¹ receptur¹. Przygotowali
go uczniowie Technikum ¯ywienia pod czuj-
nym okiem pañ ze sto³ówki szkolnej. Na
deser - pyszne ciasta, w tym serniki, jab³eczniki,
orzechowce, wafle z czekolad¹.... Palce lizaæ!

Serdecznie podziêkowania kierujemy 
w stronê organizatorów i sponsorów

Hubertusa:

- Pana Jaros³awa Humennego - Starosty
Powiatu Legnickiego
- Pana Jana Serkiesa Burmistrza Miasta
Chojnowa
- Pani Barbary Jasiñskiej Wójta Gminy Chojnów
- Pani Haliny Chyb- Ksiêgarnia Alfa
- Pani Ireny Kowalskiej - Kwiaciarnia
- Pana Paw³a Giersoka - Us³ugi Fotograficzne
- Pana Stanis³awa Horodeckiego - dyrektora
MOKSiR w Chojnowie
- Pana Dariusza Sawiñskiego.
Dziêkujemy równie¿ anonimowym sponso-
rom oraz wszystkim tym, którzy pomogli 
w organizacji imprezy.

Viola i Gosia

Hubertus 2008
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14 paŸdziernika odby³y siê 82 urodziny
Kubusia Puchatka. W rocznicê urodzin
ulubionego bohatera bajek i filmów, dzieci
z Przedszkola Nr 3 zapozna³y siê ze
zwyczajami towarzysz¹cymi urodzinom.
W zabawie oprócz przedszkolaków bra³y
udzia³ ich przytulanki, które dzieci przy-
nios³y ze swych domów.
Wszyscy uczestnicy tej Puchatkowej im-
prezy postarali siê o prezenty dla Jubilata.
Tym sposobem Miœ Puchatek otrzyma³

wiele laurek, rysunków i plastelinowych
zabawek oraz moc serdecznych ¿yczeñ.

W dniu Twych urodzin
Kubusiu Kochany
My przedszkolaki
¯yczenia sk³adamy
Wiele przygód, du¿o miodu
Abyœ nigdy nie czu³ g³odu.
Du¿o szczêœcia i radoœci
Oraz mnóstwo mi³ych goœci.

Zderzenie z ci¹gnikiem
27 paŸdziernika w miejscowoœci Go³ocin kieruj¹ca

samochodem marki Citröen nie dostosowa³a prêdkoœci
do warunków panuj¹cych na drodze w wyniku czego
uderzy³a w zaparkowany na poboczu ci¹gnik siod³owy
marki Renault. Kieruj¹ca wraz z pasa¿erk¹ zosta³y
przewiezione do szpitala.

Kolejny raz
Po dwóch tygodniach od jednego po¿aru, na ul. Legnic-
kiej ponownie stawi³a siê chojnowska stra¿. Niewiel-
kie zarzewie spowodowa³y podpalone œmieci pozostawione
przed wejœciem na strych. Na szczêœcie zniszczeniu uleg³y
tylko drzwi na strych, nikt z lokatorów nie ucierpia³. 

Wypad³ z ³uku
28 paŸdziernika na drodze relacji Jaroszówka - Lubin
kieruj¹cy samochodem marki VW Golf nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci do panuj¹cych warunków atmos-
ferycznych i na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojaz-
dem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W wyniku zda-
rzenia kieruj¹cy dozna³ obra¿eñ cia³a. 

Skutek nieostro¿noœci 
Tego samego dnia w Chojnowie na ul. Paderewskiego
zza zaparkowanego samochodu pieszy wszed³ na jezd-
niê w wyniku czego zosta³ potr¹cony przez samochód
marki Renault. Nieostro¿ny pieszy dozna³ obra¿eñ
cia³a i trafi³ do legnickiego szpitala. 

Kradzie¿ w Lidlu
29 paŸdziernika w sklepie Lidl sprawca skrad³ telefon
komórkowy marki Nokia 6120 z kieszeni kurtki pozos-
tawionej na wózku zakupowym. Straty wynios³y 
ok. 450 z³ na szkodê firmy Energia Pro we Wroc³awiu.

Akcja znicz
W okresie od dnia 31.10.2008 roku do dnia 02.11.2008
roku funkcjonariusze KP w Chojnowie brali czynny
udzia³ w ogólnopolskiej akcji ZNICZ. Funkcjonariusze
pe³nili s³u¿bê w rejonie Cmentarza Komunalnego 
w Chojnowie oraz na terenie miasta i gminy Chojnów
oraz gminy Mi³kowice. W trakcie trwania akcji nie
odnotowano zdarzeñ kryminalnych i drogowych.

Od rzecznika KMP
Uwaga pigu³ka gwa³tu

Pigu³ka gwa³tu coraz czêœciej jest obecna w polskich
dyskotekach, jej nieœwiadome za¿ycie mo¿e skoñczyæ
siê tragicznie dla ka¿dego m³odego cz³owieka. 

Pigu³ka gwa³tu nazywana jest równie¿ narkotykiem
dyskotekowym. Jest to kwas gammahydroksymas³owy.
Jest on bezbarwny, nie ma zapachu ani smaku. Dobrze
rozpuszcza siê w wodzie, sokach, piwie i drinkach. Po
spo¿yciu wyczuwalny jest jedynie lekki s³ony posmak,
natomiast zmieszany z dowolnym napojem staje siê
praktycznie niewyczuwalny. Narkotyk ten zaczyna
dzia³aæ po 15-30 minutach. Osoba, która go przyjê³a,
na 3 do 6 godzin traci œwiadomoœæ. „Pigu³kê gwa³tu”
trudno wykryæ. We krwi pozostaje oko³o 8 godzin
natomiast w moczu 12. 

Oto kilka porad jak nie zostaæ ofiar¹ „pigu³ki gwa³tu”:
- Na dyskoteki wybieraj siê zawsze w gronie zaufanych
znajomych, staraj siê unikaæ przypadkowych znajomoœci. 
- Nie pij drinków od nieznajomych, nigdy nie mo¿esz byæ
pewna, ¿e drink nie zawiera „pigu³ki gwa³tu”. 
- Unikaj dzielenia siê i wymieniania napojami. 
- Kupuj napoje fabrycznie zamkniête i otwieraj je w³asno-
rêcznie. Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci, obserwuj jak
drink jest przyrz¹dzany. 
- Nie zostawiaj szklanki/kufla bez opieki. Je¿eli stwierdzisz,
¿e napój stoi w innym miejscu wygl¹da lub smakuje inaczej
zostaw go, nie ryzykuj mo¿e on zawieraæ „pigu³kê gwa³tu”.

Dla PuchatkaZZ notatnika  dy¿urnego
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Biblioteczne nowoœci

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Beata Andrzejczuk - „Nowe opo-
wiastki familijne czyli pó³ godziny
dla rodziny”
Œwiat prezentowanych przez autorkê
opowiadañ nie jest tylko fantastyczn¹
krain¹ pe³n¹ wró¿ek i lataj¹cych smo-
ków - to tak¿e œwiat bardzo realny.
Ka¿de dziecko mo¿e w nim rozpoz-
naæ swój kawa³eczek rzeczywistoœci.
Pouczaj¹ce, pe³ne ciep³a, uczucia, wra-
¿liwoœci, radoœci i uroku opowiastki
te s¹ wspania³¹ lektur¹ do codzien-
nego czytania  dzieciom.

Dzia³ dla Doros³ych:
Olgierd Budrewicz - „Cudotwórcy,
kap³ani, hochsztaplerzy”
W tym zbiorze reporta¿y - znany pol-
ski pisarz i podró¿nik - opowiada 
o ciekawych wierzeniach, grupach
religijnych, szczególnych ceremo-
nia³ach i misjonarzach. Pisze o spra-
wach zwi¹zanych z kwestiami ¿ycia 
i œmierci, z przepêdzaniem chorób
czy zaklinaniem dziwnych zjawisk
przyrody, osadzonych w tak ró¿nych
od  naszych realiach.

Robert Gretzyngier - „Polacy w obro-
nie Wielkiej Brytanii”
Wyj¹tkowa kronika operacji przepro-
wadzonych przez polskich pilotów
miêdzy lipcem 1940 a czerwcem
1941 roku. Ksi¹¿ka Roberta Gretzyn-
giera to wynik wieloletnich badañ.
Autor zawar³ w niej szczegó³owe opisy
walk, osobiste œwiadectwa pilotów
do³¹czone do raportów z walk, analizy
wspomnieñ polskich, angielskich, 

a nawet niemieckich lotników oraz
biogramy polskich pilotów i wiele
unikatowych tabel i zestawieñ. 

Karolina Lanckoroñska - „Wspom-
nienia wojenne”

Profesor Karolina Lanckoroñska by³a
ostatni¹ przedstawicielk¹ znakomite-
go rodu Lanckoroñskich z Brzezia.
Jako jedyna dziedziczka gromadzonej 
w XIX i XX wieku kolekcji w 1994 r.
przekaza³a rodakom niezwyk³y dar -
dzie³a sztuki, których wartoœæ arty-
styczna i historyczna nie ma sobie
równej w Polsce. O swoich dramatycz-
nych i heroicznych losach z okresu 
II wojny œwiatowej opowiedzia³a
w³aœnie w tych wspomnieniach. Za-
czynaj¹ siê one z chwil¹ zajêcia Lwowa
przez wojska radzieckie w 1939 roku,
a koñcz¹ na zwolnieniu z obozu kon-
centracyjnego w Ravensbrück. Poka-
zuj¹ niezwyk³¹ osobowoœæ autorki,
jej temperament, zaradnoœæ, odwagê 
i umiejêtnoœæ dzia³ania w ekstremal-
nych sytuacjach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla

Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;

Trudno oceniæ czy to projekcja filmu czy mo¿e taneczne
prezentacje œci¹gnê³y 26 paŸdziernika do Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji t³umy mieszkañców.
Tego dnia w ramach „PaŸdziernika z muzami” na scenie
zaprezentowali siê m³odzi artyœci. By³o folkowo i dysko-
tekowo, akrobatycznie i humorystycznie. Publicznoœæ
oklaskiwa³a zespo³y taneczne, grupê akrobatyczn¹, wystêp
kabaretowy i teatralny.

Po spotkaniu z Terpsychor¹ (muz¹ tañca) i Tali¹ (muz¹
komedii) przyszed³ czas na muzê dziesi¹t¹. Film pt. 
„W ma³ym mieœcie”, którego twórcami i odtwórcami s¹

g³ównie m³odzi chojnowianie, obejrza³a tego dnia kolejna
grupa widzów. Wczeœniej swoje dzie³o oceniali autorzy,
potem na projekcjê zaproszono wszystkich poœrednio zaan-
ga¿owanych w produkcjê. Pozostali zainteresowani mogli
obejrzeæ efekt pracy filmowców-amatorów na pierwszym
spotkaniu „PaŸdziernika z muzami”, po koncercie choj-
nowskiego chóru Skoranta i w³aœnie 26 paŸdziernika, po
wystêpach m³odych artystów.

Skoñczy³ siê miesi¹c, a wraz z nim „PaŸdziernik z muzami”.
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji do koñca roku
ma jednak jeszcze kilka atrakcyjnych imprez. Wystarczy
œledziæ zapowiedzi Gazety Chojnowskiej lub rozgl¹daæ siê
za plakatami. eg

Muzy w oœrodku

ZAPRASZA
na wystawê prac plastycznych Kamili Wiœniewskiej,
uczennicy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie:

paŸdziernik-listopad, Galeria M³odych.

Firma ALKEN Sp. z o.o.  Rokitki 79 a
59-225 CHOJNÓW 

przyjmie do pracy osobê na stanowisko:

Proszê o sk³adanie CV drog¹ e-mailow¹, 
na adres:

bobiowski@alken.pl

INFORMATYK
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W Nowej Bystrzycy w dniach 8-9 X 2008r odby³ siê Fina³ Dolnego
Œl¹ska w koszykówce dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych. Do fina³u
zakwalifikowa³y siê dru¿yny:
PZS Chojnów, ZSR Rakowice, ZSR Mokrzeszów.
Dru¿yny gra³y systemem “ka¿dy z ka¿dym”. Po zaciêtych i pasjonu-
j¹cych meczach zwyciê¿y³y koszykarki PZS Chojnów.
II miejsce zajê³a dru¿yna ZSR Mokrzeszów, natomiast III - ZSR Rakowice. 

Koszykarki PZS w Chojnowie zagra³y w nastêpuj¹cym sk³adzie: 
Ma³gorzata Œwiat³oñ, Alina Siwka, Anna Mi³uch, Kamila Gawliñska,
Ewa Kaczan, Katarzyna Lachowicz, Daria B¹k - trenerka Jolanta Orz³owska.

11 paŸdziernika odby³ siê w Chojnowie pó³fina³ dolnoœl¹ski koszykówki
mê¿czyzn i kobiet zorganizowany przez LZS z siedzib¹ we Wroc³a-
wiu. Zespo³y zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:

kobiety: mê¿czyŸni:
I miejsce PZS Chojnów I miejsce Lubin
II miejsce Lubin II miejsce gmina Chojnów
III miejsce gmina Lubin III miejsce PZS Chojnów

Pierwsze dwa mecze ka¿dej grupy mê¿czyzn i kobiet zakwalifikowa³y
siê do dolnoœl¹skiego fina³u w Œwidnicy, który odby³ siê 26 paŸdziernika.
Zawodnicy grali w dwóch grupach, w ka¿dej z nich znajdowa³y siê po
cztery dru¿yny. 
Rozgrywki odbywa³y siê wed³ug systemu “ka¿dy z ka¿dym”. Rywalizacja
by³a bardzo zaciêta jednak nasza dru¿yna koszykarek PZS w sk³adzie 

Alina Siwka, Anna Mi³uch, Ma³gorzata Œwiat³oñ, Joanna Plizga,
Kamila Gawlicka, Ewa Kaczan, Natalia Markowicz, z trenerk¹ Jolant¹
Orz³owsk¹, wysz³a z grupy zajmuj¹c I miejsce.
Dziêki temu zakwalifikowa³a siê do rozgrywek fina³owych. Tu dziew-
czyny zajê³y II miejsce po przegranym meczu z ligowym zespo³em
K¹ty Wroc³awskie, niewielk¹ ró¿nic¹ punktów (2 kosze).
Ogólnie wyniki dolnoœl¹skiego fina³u LZS w Œwidnicy:

kobiety: mê¿czyŸni:
I miejsce K¹ty Wroc³awskie I miejsce Siedlêcin
II miejsce PZS Chojnów - gmina II miejsce Œwidnica
IIImiejsce Œwidnica III miejsce Ziêbice

Patrz¹c siê na wyniki meczy innych dru¿yn
czwartoligowych z niedowierzaniem patrzy-
my na ich wygrane. Taka np. Puma Pietrzy-
kowice nagle zaczyna wygrywaæ - skoro oni
potrafili z³apaæ wiatr w ¿agle, to dlaczego
nasi nie potrafi¹ sobie zapewniæ w miarê
spokojn¹ zimê?
Na to pytanie mia³ odpowiedzieæ pojedynek
z BKS Boles³awiec. By³o du¿o biegania, ale
co z tego, skoro wszystkie akcje w obrêbie
pola karnego nie mia³y ¿adnego sensownego
wykoñczenia? Wydawa³o siê, ¿e mo¿e w drugiej
po³owie meczu Chojnowianka znajdzie
receptê na zwyciêstwo. Prosty b³¹d naszego
bramkarza sprawi³, ¿e to goœcie objêli pro-
wadzenie. 
Potem zrobi³o siê nerwowo w szeregach
Chojnowianki. To zaowocowa³o g³upimi
faulami na goœciach. A jak s¹ faule to s¹ 
i karne kartki. Czerwony kartonik oznacza
os³abienie. Os³abienie dodaje skrzyde³
rywalowi, a ten po klasycznym kontrataku
zdobywa drugiego gola i jest pozamiatane.
Kolejna tura meczy IV ligi odby³a siê 
w czwartek 30 paŸdziernika.
Chojnowscy pi³karze zawitali do Kobierzyc.
To dru¿yna z do³u tabeli. 
Niektórym pi³karzom na pewno jeszcze szu-
mia³o w g³owach po sromotnej przegranej 
w A klasie z Iskr¹ Jerzmanice a¿ 1:7. Trener
Romuald Kujawa musia³ wyci¹gn¹æ jakieœ
daleko id¹ce konsekwencje. Reprymenda
musia³a byæ skuteczna, bo przynios³a zwy-
ciêstwo 3:1. Efektowna wygrana cieszy.

Do opuszczenia strefy spadkowej, droga
jeszcze daleka i nie us³ana ró¿ami. Mo¿e na
wiosnê.

KS Chojnowianka - BKS Boles³awiec 0:2
GKS Kobierzyce - KS Chojnowianka 1:3
Iskra Jerzmanice -  KS Chojnowianka II   7:1

Jak grali inni?

IV LIGA
Prochowiczanka Prochowice - KuŸnia Jawor    2:2
Górnik Z³otoryja - Chojnowianka Chojnów 1:3
KP PWSZ Górnik Wa³brzych - Victoria Œwiebodzice 2:0
Puma Pietrzykowice - Karkonosze Jelenia G.    1:0
BKS Bobrzanie Boles³awiec - Polonia Trzebnica         1:0
Olimpia Kamienna Góra - Lechia Dzier¿oniów    2:0

Tabela

1. KP PWSZ Górnik 13      35      38-3
2. Prochowice - Urbex 13      29    29-13
3. Instakus - Œlêza 13      26    26-16
4. MiedŸ Legnica 13      22    32-22
5. Polonia Trzebnica 13      19     16-9
6. BKS Bobrzanie 13      19    17-18
7. Karkonosze J. Góra 13      18    24-20
8. KuŸnia Jawor 13      18    19-22
9. Górnik Z³otoryja 13      17    12-22
10. Lechia Dzier¿oniów 13      14    13-19

Victoria Œwiebodzice 13      14    13-19
12. Puma Pietrzykowice 13      13    15-23
13. 1985 Szczawno Zdrój 13      13    10-19
14. GKS Kobierzyce 13      13    19-31
15. Olimpia K. Góra 13      12    19-34
16. Chojnowianka 13      11    10-22

opr. pm

Wyjazdowa wygrana

Koszykarki PZS znów na podium!

Na portalu internetowym YOUTUBE mo¿na
znaleŸæ „cuda-niewidy” - teledyski, filmiki, muzy-
kê, ogólnie rzecz ujmuj¹c twórczoœæ wszelak¹.
S¹ tak¿e niespodzianki. Tak mo¿na nazwaæ -
teledysk do utworu “Zapytaj Boga ile ma lat”
w wykonaniu nieistniej¹cej ju¿ chojnowskiej
punkrockowej gruby Jubel. Filmik na pewno
zaskakuje pomys³em animacyjnym i foto-
graficznym. Zaskoczy³ tak¿e wykonawców.
To jednak nie koniec niespodzianek.
Tu¿ po ostatnich kadrach i dŸwiêkach na ekranie
komputera ukazuj¹ siê tzw. “rzeczy pokrewne”. 
W ten sposób mo¿na zobaczyæ profesjonalny
teledysk do oryginalnego wykonania tego
utworu warszawskiej grupy POST REBIMENT.

Kadry teledysku pochodz¹ z filmu pt. “Zad
wielkiego wieloryba” i nosz¹ tytu³ “Zapytaj”.
Mo¿na wiêc porównaæ orygina³ z kopi¹.
Obydwa zespo³y ju¿ nie dzia³aj¹, ale fani
pozostali i kultywuj¹ dorobek muzyczny pol-
skiego punka.

pm

Internetowa niespodzianka



Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie przy 

ul. Kiliñskiego 30E, o pow. 63 m2, cena 155 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 0508-138-647 do godz. 18.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w starym
budownictwie o pow. 34,30 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0696-058-279 po godz. 18.00.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Legnicy
przy ul. Gwiezdnej 15/16, Vp., - 54 m2, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, osobno wc, parkiet dêbowy 
w ca³ym mieszkaniu, w przedpokoju boazeria
dêbowa, winda, cena 140 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 0663-230-213 lub 0721-117-604.

Sprzedam mieszkanie o pow. ok. 100 m2 - 
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój + gara¿ - 
ul. Kolejowa, cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 742-55-40, (076) 818-66-34,
0667-795-815, 0889-654-665.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Choj-
nowie przy ul. Reja 5 o pow. 74 m2 - 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, cena 190 tys. z³. do
negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 0609-502-663 lub 0663-625-998.

Sprzedam lub zamieniê na wiêksze mieszkanie
w³asnoœciowe o pow. 64 m2 - 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, bezczynszowe w Chojnowie. 
Wiadomoœci: tel. 0604-245-422.

Kupiê ma³e mieszkanie do remontu w Chojno-
wie lub okolicach. Wiadomoœæ: tel. 0787-417-844.

Kupiê mieszkanie 2-3.pokojowe w Chojnowie,
mo¿e byæ do remontu. Wiadomoœæ: tel. 0663-626-063.

Zamieniê 3.pokojowe mieszkanie w Rokitkach,
Ip., 60 m2, komfortowe, na 2.pokojowe w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. (76) 817-88-80 w godz. 8.00 - 20.00.

M³ode ma³¿eñstwo pilnie poszukuje do wynajê-
cia mieszkanie 1 lub 2.pokojowe w starym lub
nowym budownictwie. 
Wiadomoœæ: tel. 0607-498-791 lub 0607-689-456.

Firma handlowa poszukuje do wynajêcia lokal
u¿ytkowy w œcis³ym centrum miasta o pow. 100-
200 m2, wejœcie z poziomu chodnika, du¿e witryny.
Wiadomoœæ: tel. 0600-263-767 lub 0606-827-573.

Wynajmê lub kupiê lokal w centrum miasta na
cele handlowe - min. 50 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 0502-540-405 lub 0692-414-124.

Auto-moto
Sprzedam komplet kó³ z ogumieniem zimowym

do samochodu Passat, rok 1995 i Ford Eskort rok
1995, cena za komplet 200 z³. 
Wiadomoœæ: tel. 0663-230-213 lub 0721-117-604.

Sprzedam Renault Laguna 1,9 DCI Privilage, rok
prod. 2001/2002, przebieg 130 tys. km, grafitowy meta-
lik, klimatronik dwustrefowy, ksenony, parktronik,
panoramiczny dach, alufelgi, pó³skóra, sk³adane lusterka,
CD sterowane w kierownicy, uchylana tylna szyba
klapy, komputer, skrzynia 6.biegowa, relingi, karta
„wolne rêce”, pe³na elektryka, gara¿owany, stan tech-
niczny bardzo dobry. Wiadomoœæ: tel. 0792-242-114. 

Us³ugi
Przeprowadzki, transport, tanio i solidnie.

Wiadomoœæ: tel. 0603-555-745.

Wypo¿yczanie rusztowañ firmy Delta.
Wiadomoœæ: tel. 0660-434-352.

Remonty i wykoñczenia w zakresie glazury, regipsów,
paneli, klinkierów i inne prace budowlane; wiêcej
na stronie www.uslugiwykonczeniowe.eu.interia.pl.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032

Praca
Stacja paliw ul. Lubiñska 5 - zatrudni wydawcê

paliw i pracownika myjni rêcznej. 
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-52 do godz. 16.00.

Poszukujê mê¿czyzny do pracy na magazynie,
dobre zarobki, godziny pracy. 7-15, wymagania -
prawo jazdy kat. B. Wiadomoœæ: tel. 0660-474-300.

Inne
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 10 ar 

w Rokitkach, atrakcyjne po³o¿enie, blisko 50 m od
stawu ¿wirowni, zatwierdzony projekt budowlany,
zezwolenie na budowê, op³acony kierownik bu-
dowy. Stan budowy - fundament zamkniêty za-
izolowany, ocieplony, w³asna studnia, doprowa-
dzona energia elektryczna, barak na materia³y z ku-
chenk¹ gazow¹, wod¹ i wyposa¿eniem miesz-
kalnym, dzia³ka ogrodzona, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 0601-197-421.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 0888-191-542.

Sprzedam now¹ wannê akrylow¹ 140 cm za
50% ceny. Kupuj¹cemu oddam za darmo umywalkê
ceramiczn¹ ze stojakiem oraz sedes z kompaktem
w bardzo dobry stanie. Wiadomoœæ: tel. (076) 819-60-14.

Sprzedam pole 6,20h, okolice Bia³ej, pole orne,
dzia³ki budowlane. Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.
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Super okazja!!!

Doradzimy, pomo¿emy wybraæ 

i wyci¹æ choinki wys. 1,5m - 4 m.

Plantacja choinek sprzedaje 

ju¿ od 5 lat najtaniej w okolicy. 

Goliszów 1 (300 m od wiaduktu

kolejowego przy dawnym POHZ).

* Sprzedajemy ju¿ od 15.12.2008r. 
od godz. 9.00 do zmroku na plantacji.

* Sprzeda¿ na targowisku od 18.12.2008r.

* Sprzeda¿ przy ul. Drzyma³y 4 (wejœcie od 
podwórka) od 16.12.2008r. od godz. 12.00.

* Sprzeda¿ na wioskach od 18.12.2008r. 
(dni i godziny bêd¹ podawane na og³osze-
niach rozwieszanych na s³upach i przystankach) 

PrzyjdŸ i zobacz, odejdziesz zadowolony.

OG£OSZENIA DROBNE

Cena 15 z³ ka¿da!!!

* PO¯YCZKI * KREDYTY *

"Wiele banków w jednym miejscu"

Klient zg³aszaj¹cy siê z t¹ reklam¹ 
otrzyma zwrot 3% prowizji bankowej

tel. (076) 818-14-33
ul. Kolejowa 12, 59-225 Chojnów

- gotówkowe
- samochodowe
- konsolidacyjne

* bez zaœwiadczeñ o dochodach
* bez zabezpieczeñ

Tel. 078-163-131; (076) 819-17-24

Jedyna mo¿liwoœæ wybrania 

i wyciêcia choinki noworocznej.
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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
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –

076 819 63 53

15

503-197-857;



Przyjêci    do    uczniowskiej  braci    SP3

Przyrzekam  uczyæ  siê  pilnie  w  SP4


