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Chwilo trwaj…
„Dolny Œl¹sk w obiektywie”, to tytu³ wystawy Marty Kondrackiej.

D³ugi flirt z Melpomen¹
V Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska SILEBIA zgromadzi³
wyj¹tkowo liczn¹ grupê mi³oœników Melpomeny.

Zdrowa zabawa
Tegoroczny festyn Szko³y Podstawowej nr 4 przebiega³ w prozdrowotnych klimatach.

Bardzo wysoki poziom
Podczas VIII Regionalnego Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej
ROZŒPIEWANE NUTKI na scenie sali widowiskowej
MOKSiR zaprezentowa³o siê 31 solistów.

Wiosenny festyn „Jedynki”
Domowa kuchnia, wystêpy artystyczne i sportowa rywaliacja
na festynie w Gimnazjum nr 1.

Korczakowcy w Egelsbach
26 kwietnia, na zaproszenie pana Dietera Schroedera - Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa - uczniowie SP4 wyjechali na czterodniow¹
wycieczkê do miasta partnerskiego Egelsbach w Niemczech.

Chojnowskie

rozmaitoœci

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Matki
wspania³ym, dzielnym Mamom, wszelkiej pomyœlnoœci,
zdrowia, szczêœcia i wielu radosnych chwil ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
Remont ulic Legnickiej
i Kolejowej
W ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, ulice Kolejowa i Legnicka
zosta³y wyznaczone i przekazane do gruntownego remontu.
W ubieg³ym roku chojnowskie w³adze wyst¹pi³y z wnioskiem do Starostwa Powiatowego
o ujêcie tych arterii w wymienionym programie. W wyniku pozytywnych opinii obu rad,
porozumienia samorz¹dów i wspólnego
wniosku skierowanego do ministerstwa,
dwie, z kilku g³ównych dróg Chojnowa, zostan¹ wyremontowane.
Miasto ju¿ w przysz³ym tygodniu rozpoczyna
prace przy przebudowie sieci wodoci¹gowych
i wymianie przy³¹czy kanalizacji sanitarnej,
wodoci¹gowej. Nieplanowana wczeœniej inwestycja, finansowana z w³asnego bud¿etu, ma
byæ przygotowaniem tych terenów pod rozpoczêcie PPDL. Wybrano ju¿ wykonawcê robót
sieciowych i od najbli¿szego poniedzia³ku
firma Hydroterm z Polkowic rozpocznie realizacjê umowy. Wed³ug niej przebudowa sieci
ma zakoñczyæ siê pod koniec lipca, wówczas
rusz¹ g³ówne roboty zwi¹zane z Narodowym
Programem Przebudowy Dróg Lokalnych.
Obejm¹ one przede wszystkim wymianê
nawierzchni ulic i chodników. Bez w¹tpienia
utrudni to poruszanie siê po mieœcie, ale perspektywa estetycznych i bezpiecznych ci¹gów
komunikacyjnych uzbroi nas z pewnoœci¹
w cierpliwoœæ.
„Schetynówki” finansowane s¹ w po³owie
przez rz¹d, pozosta³¹ czêœæ pokrywaj¹ samorz¹dy - w tym przypadku miasto i starostwo.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 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 05.05.2010 r. do 26.05.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê, w formie przetargu,
na czas nieoznaczony - dzia³ka nr 130,
po³o¿ona przy ul. Przelot w Chojnowie
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 5 maja 2010 r. Nr 40/2010).
2) w dniach od 05.05.2010 r. do 26.05.2010 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
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Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

grupy „DeZeteL”, a na fina³ - CAYENN
w biesiadzie polskiej w rytmach disco-polo.
Szczegó³y pojawi¹ siê ju¿ wkrótce na plakatach.

Wolne terminy w Chemiku
Kierownik Domu Chemika informuje, ¿e
placówka posiada jeszcze wolne terminy na
organizacjê imprez w czerwcu, lipcu, sierpniu
i wrzeœniu. Osoby zainteresowane wiêcej
dowiedz¹ siê pod numerem tel. 76 8187292.

na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 66,
ul. Grunwaldzkiej 10, ul. Koœciuszki 5, ul. Kiliñskiego 6, ul. Spacerowej 2 w Chojnowie
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 5 maja 2010 r. Nr 41/2010.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia 16.06.2010 r.
3) w dniach od 18.05.2010 r. do 08.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat czêœæ dzia³ki nr 62 i 63/5, po³o¿ona w Chojnowie przy ul. Koœciuszki (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 maja
2010 r. Nr 43/2010).
4) w dniach od 18.05.2010 r. do 08.06.2010 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat dzia³ka nr 50/3, po³o¿ona w Chojnowie
przy ul. Æwikliñskiej (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 18 maja 2010 r.
Nr 44/2010).

Dni Chojnowa 2010
Tegoroczne Dni Chojnowa odbêd¹ siê 12 i 13
czerwca. Dzieñ pierwszy - tradycyjnie - w Rynku
miasta, dzieñ drugi - w Parku Œródmiejskim.
Spodziewaæ siê mo¿emy wystawców ró¿nego
rodzaju rzemios³a, pokazów dokonañ lokalnych
tkaczy i oczywiœcie barwnego korowodu.
Sporym zainteresowaniem najm³odszych
powinna cieszyæ siê szeroka oferta urz¹dzeñ
do skakania, zje¿d¿ania, biegania w kulach
po wodzie czy udzia³u (drugiego dnia) w zajêciach
w indiañskiej wiosce. A bêdzie jeszcze mo¿na
spróbowaæ swych si³ w adresowanych do najm³odszych warsztatach tkackich.
Atrakcj¹ dla wszystkich powinien staæ siê
umieszczony na parkingu spory telebim, na
którym bêdzie mo¿na ogl¹daæ w zbli¿eniach
to, co akurat bêdzie siê dzia³o na scenie. Telebim
to równie¿ okazja do prezentacji dzia³alnoœci
MOKSiRu i lokalnych placówek oœwiatowych.
Gwiazd¹ obchodów bêdzie w sobotê 12 czerwca
zespó³ SHAKIN DUDI, który pojawi siê na
scenie o godz. 21.00. Poprzedz¹ go zespo³y
FAKT i PROLOG, czyli „kapele” æwicz¹ce
na co dzieñ w oœrodku kultury. Drugiego dnia
na scenie w parku zaprezentuje siê chojnowianom m.in. nasza krajanka Jadwiga Macewicz
ze swym zielonogórskim zespo³em, bêdzie
te¿ czerpi¹cy z rocka lat 70. wystêp z³otoryjskiej

***

WYBORY PREZYDENCKIE
G³osowanie wyborców
niepe³nosprawnych
Wyborca niepe³nosprawny mo¿e g³osowaæ
w wybranym przez siebie obwodzie g³osowania dostosowanym do potrzeb osób niepe³nosprawnych na obszarze gminy, w której stale
zamieszkuje. W tym celu powinien z³o¿yæ
wniosek o dopisanie do spisu wyborców
w wybranym obwodzie. W Chojnowie jest to
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obwód nr 5 z siedzib¹ w Przedszkolu Miejskim Nr 3 przy ul. Krasickiego 1.
Wniosek sk³ada siê w Urzêdzie Miejskim
w Wydziale Spraw Obywatelskich (parter,
pokój nr 1) najpóŸniej w 5. dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 15 czerwca 2010 r.

G³osowanie przez pe³nomocnika
Przepisy ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467)
umo¿liwiaj¹ ustanowienie pe³nomocnika,
który w imieniu wyborcy odda g³os w wyborach.
Szczegó³owe zasady w sprawie sporz¹dzenia
aktu pe³nomocnictwa okreœla rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426).
Prawo do ustanowienia pe³nomocnika do
g³osowania maj¹:
- wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci,
a tak¿e wyborcy posiadaj¹cy równoznaczne
orzeczenie organu rentowego,
- wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania
ukoñcz¹ 75 lat.
Pe³nomocnikiem mo¿e byæ osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej
gminie, co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do
g³osowania lub posiadaj¹ca zaœwiadczenie
o prawie do g³osowania.

Pe³nomocnikiem nie mo¿e byæ osoba wchodz¹ca
w sk³ad komisji obwodowej w³aœciwej dla
obwodu g³osowania osoby udzielaj¹cej
pe³nomocnictwa do g³osowania, a tak¿e
mê¿owie zaufania.
Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przyj¹æ
tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je¿eli
co najmniej jedna z nich jest wstêpny (ojciec,
matka, dziadek, babka itd.), zstêpny (syn,
córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma³¿onek, brat,
siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku
do pe³nomocnika.
Pe³nomocnictwa do g³osowania udziela siê
przed burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzêdu upowa¿nionym przez burmistrza
do sporz¹dzania aktów pe³nomocnictwa do
g³osowania.
W celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa
wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa sk³ada
wniosek do Burmistrza Miasta. Wniosek taki
nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej w 10 dniu przed
dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
Szczegó³owe informacje dot. g³osowania przez
pe³nomocnika oraz wzory dokumentów s¹ dostêpne na stroniestronie www.bip.chojnow.net.pl
i www.pkw.gov.pl. Informacje mo¿na uzyskaæ
tak¿e w Urzêdzie Miejskim, pokój nr 9 i pod
nr tel. 76/81-88-285 wewn. 115.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 10 maja 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 467) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i
granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 20 czerwca 2010 r.

G³osowanie odbêdzie siê w lokalach wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. od godz. 6.00 do godz. 20.00.
W przypadku ponownego g³osowania, II tura g³osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej odbêdzie siê w dniu 4 lipca 2010 r. od. godz. 6.00 do godz. 20.00.
Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie przy
ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.
Burmistrz Miasta Chojnowa
/…/ Jan Serkies
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BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonego
numerem geodezyjnym 12/7 (czêœæ dzia³ki)
o pow. 30 m2, po³o¿onego
przy ul. Ma³achowskiego w Chojnowie
(obok MOKSiR), z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
(kiosk parterowy, niepodpiwiniczony).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
dzier¿awnego - 120,00 z³ (w tym VAT 22%).
Wadium - 24,00 z³.
Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 czerwca 2010 r.
o godz 12.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1.
W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta teren przeznaczony jest pod us³ugi publiczne kultury, us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub
na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000
0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci do dnia
16 czerwca 2010 r. (ze wskazaniem nr gruntu).
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu
dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po
zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca
zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia
i zdrowia ludzkiego a tak¿e innych warunków
okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów
dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy energii
elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do
wykonywania celu umowy. Stawka czynszu
bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od
roku 2011, zgodnie ze wskaŸnikiem inflacji
opublikowanym w Monitorze Polskim przez
Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12
tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Miejskie inwestycje
Zbli¿a siê termin zakoñczenia prac przy budowie
miejskiej p³ywalni. Prace przy uk³adaniu
p³ytek glazurowych na œcianach i pod³ogach
ju¿ wykonane, podobnie jak malowanie
œcian. Podwykonawcy koñcz¹ monta¿ opraw

i sprzêtu elektrycznego, urz¹dzeñ hydraulicznych
i sanitarnych. Niewiele zosta³o jeszcze do wykoñczenia trybuny i instalowaniu sprzêtu typu
krzes³a, szafki, itp. Prace skupiaj¹ siê obecnie na
porz¹dkowaniu obiektu i terenów na zewn¹trz.

Trwaj¹ porz¹dki i zagospodarowywanie czêœci
zielonych. W przysz³ym tygodniu niecki
basenowe wype³ni¹ siê wod¹.

Wiele lat sala gimnastyczna w by³ym liceum,
obecnie Gimnazjum nr 2, czeka³a na remont.
Czeka³a sala, czekali nauczyciele wuefu,
czeka³y te¿ kolejne pokolenia uczniów. Po
kilku miesi¹cach intensywnych prac, to
miejsce zyska³o nowe oblicze.
Szeroki zakres prac obejmowa³ miêdzy innymi
wyburzenie balkonu oraz dwóch pomieszczeñ

zaplecza, wymianê posadzki z klepki na
now¹ z tworzywa sztucznego typu pulastic.
Na zapleczu wyburzono œcianki dzia³owe
i wykonano nowe pomieszczenia - pokój dla
nauczycieli z wêz³em sanitarnym oraz magazyn
na sprzêt sportowy. W holu wybudowano szatnie
z wêz³ami sanitarnymi i dodatkowe pomieszczenie na sprzêt sportowy. We wszystkich po-

mieszczeniach po³o¿ono nowe pod³ogi,
pomalowano œciany, czêœæ sanitarn¹
wy³o¿ono kafelkami. Wymieniono te¿ instalacje elektryczne, wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz co. Na ³¹czniku zdemontowano
star¹ dachówkê, wykonano nowe ³acenie
dachu z zamocowaniem folii dachowej.
eg

Kontynuowane s¹ prace przy budowie sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowej i Z³otoryjskiej.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
drugi przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego
na targowisku miejskim w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej
(kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿dy oznaczony grunt, odbêdzie siê w dniu 22 czerwca
2010 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹
do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu)
okreœlonej wysokoœci do dnia 16 czerwca 2010 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
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UWAGA: Na dowodzie wp³aty wadium nale¿y wpisaæ numer gruntu do dzier¿awy.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej,
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego,
a tak¿e innch warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych,
przeciwpo¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci,
dostawy energii elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do wykonywania
celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2011, zgodnie
ze wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa
GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Pierwszy przetarg na dzier¿awê odby³ siê dnia 22 marca 2010 r. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Cierpliwe, pomocne, niezast¹pione
“…bo kiedy cierpi¹ ludzie, kiedy cierpi
cz³owiek, potrzebny jest drugi cz³owiek
przy cierpi¹cym...”
Jan Pawe³ II
11 maja, w przeddzieñ Miêdzynarodowego
Dnia Pielêgniarek, w kaplicy oœrodka “Niebieski
Parasol” zosta³a odprawiona Msza œw.

Wziê³y w niej udzia³ pielêgniarki pracuj¹ce
w przychodni przy ulicy Legnickiej, przychodni
przy ulicy Grodzkiej oraz gospodynie - pracownice oœrodka pielêgnacyjno-rehabilitacyjnego.
Podczas nabo¿eñstwa, celebrowanego przez
ksiêdza Artura Trelê, zgromadzeni wys³uchali
kazania na temat pracy sanitariuszek.
S¹ najbli¿ej chorego, opiekuj¹ siê i jako pierwsze
pomagaj¹ pacjentom. Czêsto jednak ich praca
nie jest doceniana. W Polsce jest zarejestrowanych oko³o 300 tysiêcy pielêgniarek. Jednak
w zawodzie pracuje 220 tysiêcy. Stawia to
nasz kraj na ostatnim miejscu w Europie pod
wzglêdem liczby pielêgniarek.
“Trzeba podtrzymywaæ za wszelk¹ cenê piêkn¹
polsk¹ tradycjê, dzia³alnoœæ lekarza czy pielêgniarki traktowaæ nie tylko jako zawód, ale
tak¿e - a mo¿e przede wszystkim - jako powo³anie”
- mówi³ Jan Pawe³ II.

Po tych oficjalnych uroczystoœciach, dyrektor
oœrodka Ma³gorzata Cz³onka i kierownik przychodni Boles³aw Jakubiak, zaprosili œwiêtuj¹cych
na czêœæ mniej oficjaln¹. Towarzyskie spotkanie przy muzyce i poczêstunku odby³o siê
w restauracji “Niebieski Parasol” .
Miêdzynarodowy Dzieñ Pielêgniarek zosta³
ustanowiony w roku 1973 na Kongresie Miêdzynarodowej Rady Pielêgniarek w Meksyku.
Upamiêtnia dzieñ urodzin prekursorki nowoczesnego pielêgniarstwa Florence Nightingale,
która by³a za³o¿ycielk¹ pierwszej, œwieckiej
szko³y pielêgniarskiej. Florence Nightingale
szerzy³a koncepcjê pielêgniarstwa skoncentrowanego na potrzebach cz³owieka oraz uwzglêdniaj¹c¹ ogromne znaczenie profilaktyki.
£.D., eg

V Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska
SILEBIA zgromadzi³ wyj¹tkowo liczn¹ grupê mi³oœników Melpomeny. Na 14 prezentacji teatralnych
a¿ piêæ pochodzi³o z Wa³brzycha, dwie przyjecha³y
z G³ogowa, po jednym przedstawieniu przywioz³y ze
sob¹ grupy z Kotli, Grêbocic, Raszówki. Honoru gospodarzy broni³y przedstawienia ze szkó³ podstawowych
(po jednym) i dwu grup dzia³aj¹cych przy MOKSiR.
W jury zasiedli tym razem aktorzy jeleniogórscy pani Irmina Babiñska i pan Pawe³ Sikora.

D³ugi flirt z Melpomen¹
Planowany pocz¹tkowo na godz. 10.00 start teatralnych zmagañ,
z racji tak du¿ej liczby prezentacji, przesuniêto na godzinê 9.00.
Przegl¹d otworzy³y chojnowskie przedstawienia - „Magiczna skrzynia”
grupy teatralnej AJA ze Szko³y Podstawowej nr 3, „Dok¹d idziesz?”
grupy teatralnej ANTRAKT z Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji, „Bal lal” w wykonaniu KLASY III B ze Szko³y Podstawowej nr 4 oraz sceniczny debiut - przedstawienie „Weso³a bajka”
w wykonaniu najm³odszych aktorów, skupionych w dzia³aj¹cej przy
MOKSiR grupie PCHE£KI. Zw³aszcza ta ostatnia prezentacja zebra³a
zas³u¿enie gromkie brawa (aktorski przedzia³ wiekowy siêga
w „Pche³kach” od 4 do 7 lat!).
W kategorii spektakli szkó³ podstawowych widzom zaprezentowa³y siê
jeszcze ISKIERKI z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 19 w Wa³brzychu
(dwa przedstawienia - „Spór o muchê” i „Kolorowa bajka”) oraz ko³o
teatralne GONG z Kotli, które przywioz³o jedyn¹ w tym roku dolnoœl¹sk¹ baœñ - „¯ywa woda”.
Wœród przedstawieñ gimnazjalnych w tzw. kategorii otwartej podziwiaæ
mo¿na by³o: „Pokój do wynajêcia” przygotowany przez grupê teatraln¹
dzia³aj¹c¹ przy gimnazjum w Grêbocicach, „Lekcjê jêzyka polskiego”
i „Szkolnych donosicieli” wykonanych z kabaretowym zaciêciem
przez m³odzie¿ z ETNY z Gimnazjum nr 5 w G³ogowie, „Misterium”,
„SpóŸnion¹ bajkê, czyli lepiej póŸno ni¿...” i „Spêtanych” w plastycznie
wysmakowanych aran¿acjach gimnazjalistów z Wa³brzycha (grupy
teatralne z ró¿nych klas startuj¹ pod wspóln¹ nazw¹ TREMA ZA
KURTYN¥) oraz „Baœñ o milcz¹cym smoku”, któr¹ na SILEBIÊ przywióz³ TEATR DLA WAS z Gminnego Oœrodka Kultury w Raszówce.
Prezentacje zakoñczy³y siê ok. 17.00. Potem jeszcze obrady jury
i wreszcie werdykt. Jedyne w kategorii dolnoœl¹skich legend przedstawienie
grupy GONG nagrodzono drugim miejscem (pierwszego nie przyznano).
Wœród przedstawieñ „otwartych” szkó³ podstawowych miejsce trzecie
przyznano KLASIE IIIB z SP4 w Chojnowie, miejsce drugie grupie
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AJA z SP3 w Chojnowie, a pierwszym uhonorowano ex aequo maluchy
z grupy PCHE£KI dzia³aj¹cej przy MOKSiR i ISKIERKI z wa³brzyskiej „19” za „Kolorow¹ bajkê”.
Ciaœniej by³o na podium gimnazjalnym. Dwie indywidualne NAGRODY
AKTORSKIE jurorzy przyznali Rados³awowi Bednarskiemu
i Przemys³awowi Lignarskiemu z Wa³brzycha. Dwa równorzêdne
wyró¿nienia powêdrowa³y do TREMY ZA KURTYN¥ za spektakl
„Spêtani” i GRUPY TEATRALNEJ z Grêbocic za „Pokój do wynajêcia”.
Nie przyznano miejsca trzeciego, za to by³y równorzêdne dwa drugie
(TREMA ZA KURTYN¥ za „Misterium” i ETNA za „Lekcjê jêzyka
polskiego”) i dwa pierwsze miejsca (TEATR DLA WAS za „Baœñ
o milcz¹cym smoku” i ANTRAKT za „Dok¹d idziesz?”).
Po godz. 18.00 zmêczeni, ale niew¹tpliwie szczêœliwi chojnowianie
opuszczali salê widowiskow¹. Cztery lokalne prezentacje - i wszystkie
nagrodzone! Okazuje siê, ¿e ¿ycie teatralne nad Skor¹ mo¿e jeszcze
nie kwitnie bujnie, ale z pewnoœci¹ godne jest uwagi.
Stanis³aw Horodecki
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Tegoroczne ROZŒPIEWANE NUTKI mia³y dwie ods³ony. Pierwsz¹
edycjê - 10 kwietnia - odwo³ano na wieœæ o tragedii pod Smoleñskiem
tu¿ przed pojawieniem siê pierwszych wokalistów. W edycji
drugiej 16 maja br. na scenie sali widowiskowej MOKSiR zaprezentowa³o siê 31 solistów - 12 osób reprezentowa³o szko³y podstawowe, 10 - gimnazja i 9 - szko³y ponadgimnazjalne. Œpiewano
tylko po jednej piosence, a i tak jurorzy mieli sobie nad czym
³amaæ g³owy. Po prostu...

Chwilo trwaj…
„Dolny Œl¹sk w obiektywie” to tytu³ kolejnej
fotograficznej wystawy w Galerii M³odych
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Autork¹ zdjêæ
jest Marta Kondracka - chojnowianka, studentka filologii rosyjskiej.

Bardzo wysoki poziom
W stwierdzeniu, które pos³u¿y³o za tytu³
notatki, nie ma krzty przesady. O ile w pocz¹tkowych edycjach „nutek” zdarza³y siê te¿
wykonania nie do koñca wokalnie oszlifowane, to z ka¿dym kolejnym przegl¹dem jakoœæ
prezentacji zdecydowanie wzrasta³a. Najlepszym chyba dowodem poziomu wykonañ
VIII Regionalnego Przegl¹du Piosenki
Dzieciêcej ROZŒPIEWANE NUTKI mo¿e
byæ punktacja - pomiêdzy pierwszym a ostatnim
miejscem w ka¿dej kategorii rozci¹ga³a siê
przestrzeñ ledwie kilku punktów! St¹d ¿arliwe
obrady jurorów, st¹d wreszcie werdykt, który
choæ nie usatysfakcjonowa³ wszystkich (bo
nie móg³), to przecie¿ przyjêty zosta³ bez
wiêkszych protestów.
Nad ocen¹ muzycznych prezentacji czuwali
w tym roku sami panowie: Aleksander Samostrokow z Boles³awca, Wojciech Kyc z Chocianowa i Piotr Koziar z Chojnowa. A wyniki
muzycznych „potyczek” na scenie MOKSiR
s¹ nastêpuj¹ce:
A/ w kategorii solistów szkó³ podstawowych
przyznano: I miejsce Monice Wilczyñskiej
z SP nr 6 w Legnicy za piosenkê „Motylem
by³am”, dwa równorzêdne II miejsca -Paulinie
Hajdun ze Z³otoryjskiego Oœrodka Kultury
i Rekreacji (piosenka „Biegniemy brzegiem
oceanu”) i Hannie Markiewicz z M³odzie¿owego
Centrum Kultury w Legnicy (za „Piosenkê
drewnianych lalek”). III miejsce przypad³o
Danucie Leonhardt z SP nr 3 w Chojnowie

(utwór „Niebo to my”), a dwa wyró¿nienia Rafa³owi D¹browie z SP nr 4 w Chojnowie
(za „Chcia³bym byæ kowbojem”) i Matyldzie
Czinar z OSM w Legnicy (piosenka „Banalny
blues”).
B/ w kategorii solistów z gimnazjów: I miejsce
Darii Fibik z Gimnazjum nr 2 w Z³otoryi (za
„Noc i dzieñ”), II miejsce Patrycji Kamoli
z TPD w Legnicy (za niezmiernie karko³omn¹
dykcyjnie piosenkê „W lesie”), III miejsce
Ma³gorzacie Cybulskiej z MCK w Legnicy
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(utwór „£za na rzêsie”). W tej kategorii
jurorzy przyznali te¿ dwa wyró¿nienia - Pauli
Kubañ z SDK ATRIUM w Legnicy (za „Szklan¹
pogodê”) i Rafa³owi Lendzie z Gimnazjum nr 2
w Chojnowie (za „List”).
C/ w kategorii solistów szkó³ ponadgimnazjalnych: I miejsce przypad³o Dawidowi Pirusowi
z SDK ATRIUM w Legnicy (za „Siódmy rok”),
II miejsce Mai Grzeœkowiak z Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie (za „Dobranoc,
panowie”), III miejsce Klaudii Kudliñskiej
z MDK w Lubinie (za „Ma³e têsknoty”). Wyró¿nieniem uhonorowano Lucynê Liszewsk¹
z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Lubinie (za piosenkê
„List”).
Mi³ym akcentem by³y te¿ nagrody indywidualne,
ufundowane przez radn¹ Krystynê Czapsk¹.
Fundatorka obdarowa³a nimi: Ma³gorzatê
Hanieck¹ (piosenka „Powrócisz tu”) i Danusiê
Leonhardt (wspominany ju¿ utwór „Niebo to my”).
Wkrótce wszystkie prezentacje pojawi¹ siê na
stronie Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chojnowie, wiêc Pañstwo sami
bêdziecie mieli okazjê do wystawiania ocen
wykonawcom.
Stanis³aw Horodecki

- Fotografi¹ zainteresowa³am siê w ostatniej
klasie liceum, czyli w 1997 roku - mówi³a na
otwarciu wystawy autorka. - Zawsze ciekawi³
mnie œwiat w swej nietrwa³oœci, przemijalnoœci,
ulotnoœci chwili. „Panta rei” (wszystko
p³ynie, mija) i nie sposób wejœæ dwa razy do
tej samej rzeki - utrzymywa³ staro¿ytny mistrz
Heraklit. Ale chce siê od czasu do czasu
krzykn¹æ z Fausta “Chwilo trwaj - jesteœ
piêkna!”. Jak myœlê istnieje sposób, by
powiedzieæ NIE naturalnemu prawu przyrody - SZTUKA jest metod¹ obrony. Zdjêcia
prezentowane w Galerii powsta³y w latach
2002-2008. Nie maj¹ waloru jedynie dokumentalnego - chyba s¹ bardziej odzwierciedleniem moich odczuæ, postrzegania rzeczywistoœci, w³aœnie prób¹ zatrzymania chwili.
Ale gdy przysz³am do biblioteki z propozycj¹
wystawy przyœwieca³a mi inna myœl - chcia³am
udowodniæ ¿e nie trzeba jechaæ na drugi
koniec œwiata by odnaleŸæ piêkno. Chcia³am
przypomnieæ, ¿e Dolny Œl¹sk to nie tylko
Karkonosze, ale tak¿e ma³o znane Pogórze
Kaczawskie z Dolin¹ Bobru czy Góry Izerskie,
¿e Wroc³aw to owszem Ratusz i Ostrów
Tumski, ale równie¿ szare ulice w okolicach
Nadodrza, ma³o komu znane zabytkowe
Cmentarze ¯ydowskie oraz zajezdnie tramwajowe
noc¹. Pragnê³am równie¿ pokazaæ, ¿e oprócz
jesieni, lata, wiosny i zimy mamy jeszcze
jedn¹ porê roku - okres odwil¿y, ¿e szaroœæ
te¿ ma swe tajemnice i ¿e mo¿e byæ piêkna.
Jak Marta Kondracka postrzega swoj¹ „ma³¹
Ojczyznê”?, w jaki sposób przedstawia j¹
poprzez fotografiê?, czym urzeka j¹ Dolny
Œl¹sk? - najlepiej sprawdziæ osobiœcie.
Zapraszamy do Galerii M³odych, jeszcze
przez kilka dni…
opr. eg
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Lekcja z Yuk¹ i Mon¹
pi¹tek 30 kwietnia w klasie III a Szko³y Podstawowej nr 3
odby³y siê niecodzienne zajêcia, zaproponowane i przeprowadzone przez rodziców ucznia Damiana Rybczyñskiego.
Pañstwo Anna i Tadeusz Rybczyñscy posiadaj¹ psy, dwie suczki rasy
siberian husky: Yukê i Monê. To one sta³y siê inspiracj¹ do stworzenia
ciekawych i niecodziennych zajêæ. Rodzice Damiana zaprosili uczniów
wraz z wychowawc¹ nad staw chojnowski. Tam dzieci wys³ucha³y
interesuj¹cej prelekcji dotycz¹cej hodowli psów ras pó³nocnych, zosta³y
uœwiadomione o odpowiedzialnoœci posiadania psa tej rasy. Pañstwo
Rybczyñscy zaprosili te¿ na spotkanie pani¹ Monikê Florczyk, która
jest w³aœcicielk¹ alaskana malamute, o wdziêcznej nazwie Samira.
Uczniowie poznali zwyczaje tych zwierz¹t, mieli okazjê z bliska poogl¹daæ
psy. Atrakcji by³o sporo. Jedna z nich to bieg z psem, oczywiœcie pod
okiem opiekuna. Kolejna atrakcja to s³odki poczêstunek przygotowany
przez rodziców. Na zakoñczenie ka¿dy uczestnik zajêæ otrzyma³
pami¹tkowy dyplom, równie¿ przygotowany przez Pañstwa Rybczyñskich.
Pogoda dopisa³a, dzieci pe³ne wra¿eñ wraca³y do szko³y. Teraz wiedz¹,

W

jak trudne i odpowiedzialne jest posiadanie takich psów, które maj¹
swoje prawa i nie mog¹ byæ maskotk¹ rodziny.
W imieniu w³asnym oraz uczniów dziêkujê Pani Annie i Tadeuszowi
Rybczyñskim za zorganizowanie i przeprowadzenie tak bardzo
ciekawych i pouczaj¹cych zajêæ.
wych. B. Kruk

Mama VIP
W internetowej encyklopedii znaleŸæ mo¿na tak¹ definicjê
s³owa matka: kobieta, która jest rodzicem, urodzi³a
i zazwyczaj jednoczeœnie wychowuje w³asne (lub cudze) dziecko.
Jest to podstawowa relacja w rodzinie. W prawie rodzinnym
matka jest wstêpn¹ krewn¹ pierwszego stopnia w linii prostej,
od którego dziecko pochodzi bezpoœrednio. W genealogii
matkê i dziecko ³¹czy filiacja.
Mamy nadziejê, ¿e nikt w ten sposób nie okreœla swojej rodzicielki. Sucho, beznamiêtnie matkê opisuje nauka. W piêknych
s³owach przedstawiaj¹ j¹ poeci, ale najwiêcej wzruszenia ka¿dej
matce przynosz¹ proste, czêsto banalne, s³owa jej kilkuletniej
latoroœli. Spontanicznie, szczerze, bez ubierania s³ów w liczne
przymiotniki, maluch powie, ¿e KOCHAM MAMÊ BO…
Paulinka lat 5

Micha³ lat 5

… bo zawsze mówi mi w co mam
siê ubraæ. Czasem kupuje mi nowe
zabawki i pozwala graæ na komputerze.

Ada lat 5
Dominik lat 5
… bo zabiera mnie w ró¿ne ciekawe miejsca. Kiedyœ poszliœmy
nawet na prawdziw¹ dyskotekê.
Oprócz tego kupuje mi moje ulubione lody dla wampirków.

… bo zawsze bardzo mi pomaga.
Jeœli trzeba naprawi mi nawet
rower. Czêsto razem spacerujemy
po parku i mama pokaza³a mi
kiedyœ wiewiórkê.
Sara lat 5
… bo zawsze gotuje mi pyszne
obiady i prasuje moje ubrania.
Zabiera mnie na spacery do parku,
a latem jeŸdzimy razem nad morze.

… bo uczy mnie pisaæ i kupuje
mi nowe rzeczy. Kiedyœ podczas
spaceru razem z tat¹ pokazali mi
norê lisa.
Mateusz lat 4
… bo pomaga mi robiæ wycinanki.
Ja staram siê jej odwdziêczyæ
i gdy jesteœmy w domu razem
z mam¹ podlewam kwiatki.

Wszystkim Mamom ¿yczymy
przez ca³y rok, uœmiechu, zdrowia,
pomyœlnoœci i spe³nienia marzeñ,
a ka¿dej z nich nadajemy tytu³
Very Important Person (Bardzo
Wa¿nej Osoby) i dedykujemy tê
strofê „choæ raz w roku jest Œwiêto
Matki - mamie co dzieñ nale¿¹ siê
kwiatki”.
Z przedszkolakami
z Przedszkola Miejskiego nr 1
rozmawia³a Angelika Krajnik
i £ukasz D¹browski

GAZETA CHOJNOWSKA NR 10/720

Galeria ,,Œwiat
wyobraŸni” w SP 3
zaprasza
14 maja w SP 3 zosta³a otworzona
wystawa pod tytu³em ,,Jan Pawe³
II w oczach dziecka”. W galerii
znalaz³y siê prace plastyczne uczniów klas 4-6 wykonane ró¿norodn¹
technik¹. Jest to kolejne nasze dzia³anie, po konkursie wiedzy, zwi¹zane
z obchodami 5 rocznicy œmierci
Wielkiego Polaka Jana Paw³a II.
Na uroczystoœæ otwarcia przybyli
znamienici goœcie w osobach: pani
Gra¿yna Wróbel - chojnowski plastyk i wieloletni pracownik naszej
szko³y, pani Barbara Landzberg dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, pani Krystyna
Czapska - chojnowska radna oraz
ksi¹dz Dominik.

Zaproszeni goœcie nie tylko podziwiali
zgromadzone w galerii prace, ale
równie¿ wys³uchali wierszy o Janie
Pawle II. Wiersze swoich kolegów
recytowali uczniowie klasy czwartej. Zgromadzone prace wœród
ogl¹daj¹cych wzbudzi³y ogólny
podziw. Najwiêkszym uznaniem
cieszy³a siê twórczoœæ nastêpuj¹cych
uczniów: Magdy Czarny, Sebastiana
Misi¹ga, Dawida Szuleki, Konstancji
Zabielskiej, Beaty Giedroyæ, Sandry
Rogulskiej, Wiolety Janusz, Kamila
Mroczkowskiego, Klaudii Ho³owacz
i Gabriela Zabielskiego.
Wystawa jest otwarta
dla wszystkich zwiedzaj¹cych
do 21 maja

- zapraszamy do naszej galerii.
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Lalki w muzeum
W Muzeum Regionalnym do
koñca maja mo¿na obejrzeæ wystawê sprowadzon¹ z Muzeum
Lalek w PilŸnie.
Choæ wystawa przeznaczona jest g³ównie dla
najm³odszego odbiorcy: dzieci i m³odzie¿y,
na pewno zainteresuje te¿ starszych. W³aœciwie s¹ to dwie odrêbne wystawy. Jedna zatytu³owana: “Jak pory roku po œwiecie wêdrowa³y”,
wzbogacona komentarzem i muzyczn¹ opraw¹,
skierowana jest do m³odszych dzieci. Druga,
nosz¹ca tytu³: “Ja nie mam co na siebie w³o¿yæ”, ma du¿e walory edukacyjne, pokazuje
rozwój i przemiany zachodz¹ce w modzie
damskiej, pocz¹wszy od XIII wieku, a wiêc
od œredniowiecza, a¿ po koniec wieku XIX,
a nawet pocz¹tek XX. Do tej wystawy do³¹czone
s¹ projekty sukien wykonane akwarel¹
i krótkie opisy. W przypadku tej wystawy
uderza niezwyk³a starannoœæ rekonstrukcji
ubiorów naszych praprababek. Stroje wykonane s¹ z dobrych tkanin, oparte o wzory

ikonograficzne: portrety, malowid³a i rysunki,
miêdzy innymi Jana Matejki.
W czwartek, 13 maja, odby³ siê wernisa¿.
W uroczystym otwarciu wystawy wziê³y
udzia³ dzieci z klas pierwszych i drugich ze
Szko³y Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Na
ogó³ wystawa spotyka³a siê z dobrym przyjêciem m³odej publicznoœci, która jest najwierniejszym i najczêstszym goœciem muzeum.
Nie brak³o jednak konstruktywnych s³ów
krytyki, g³ównie ze strony ch³opców narzekaj¹cych, ¿e mo¿na tylko obejrzeæ stroje damskie.
Otwarcie zakoñczy³ poczêstunek - by³y s³odycze
i napoje, a wiêc to co zawsze na wernisa¿ach.

Wystawê mo¿na zwiedzaæ, oprócz poniedzia³ków i wtorków, od 8 do 16, a w soboty
i niedziele od 11 do 16.
W soboty wstêp jest bezp³atny. Bilet dla
dzieci i m³odzie¿y kosztuje tylko z³otówkê,
dla doros³ych 3 z³.
J.J.

Korczakowcy w Egelsbach
26 kwietnia uczniowie (cz³onkowie zespo³ów artystycznych) z SP4 wraz z opiekunami wyjechali na
czterodniow¹ wycieczkê do miasta partnerskiego
Egelsbach w Niemczech - na zaproszenie pana Dietera
Schroedera - Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa.
W poniedzia³ek po po³udniu dotarliœmy do m³odzie¿owego centrum
ekologicznego w Egelsbach, gdzie mieszkaliœmy. W drugim dniu
pobytu czeka³y nas a¿ trzy wystêpy. Rano spotkaliœmy siê z burmistrzem miasta, a nastêpnie wyruszyliœmy w odwiedziny do naszych
rówieœników ze szko³y podstawowej. Tam wyst¹piliœmy z przygotowanym programem œpiewu i tañca oraz uczestniczyliœmy w lekcjach
w niemieckiej podstawówce. Dowiedzieliœmy siê wiele o sobie nawzajem.
Kolejny pokaz odby³ siê w sali widowiskowej. Prezentowaliœmy siê
przed wieloma wa¿nymi goœæmi oraz zespo³em z pobliskiej szko³y,
który tak¿e da³ swój pokaz. Radoœni i pe³ni zapa³u pojechaliœmy na
ostatni wystêp do Domu Spokojnej Staroœci. Tam zostaliœmy
nagrodzeni gromkimi brawami i œlicznymi prezentami. Zadowoleni
z siebie, dumni, chocia¿ bardzo zmêczeni powróciliœmy do oœrodka.
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O wizycie chojnowian pisa³a niemiecka prasa

Nastêpnego dnia, w œrodê zwiedziliœmy lotnisko w Egelsbach. Potem
pojechaliœmy do Frankfurtu. Pierwszym punktem zwiedzania tego
miasta by³a wie¿a obserwacyjna. Znajduj¹c siê na 190 m n.p.m. nie
mogliœmy nadziwiæ siê piêknym widokom. Nastêpnie udaliœmy siê do
centrum miasta, gdzie spaceruj¹c zwiedzaliœmy jego urocze zak¹tki.
Kolejny dzieñ - czwartek - by³ ju¿, niestety, ostatnim dniem pobytu
w naszym mieœcie partnerskim. Radoœni, zadowoleni i pe³ni pozytywnych emocji wróciliœmy do Chojnowa póŸnym popo³udniem.
Nasza wizyta w Egelsbach nie dosz³aby do skutku, gdyby nie ogromne
zaanga¿owanie pana Schroedera. To on sfinansowa³ nasz pobyt - zapewni³ nocleg i wy¿ywienie, on zafundowa³ wycieczkê do Frankfurtu nad
Menem, on zorganizowa³ atrakcje, które na d³ugo pozostan¹ w naszej
pamiêci. Ca³a grupa, któr¹ Pan Dieter zaprosi³, z ca³ego serca dziêkuje
za tych moc wra¿eñ.
Nie sposób te¿ pomin¹æ innych darczyñców, którym jesteœmy bardzo
wdziêczni za wsparcie finansowe. A s¹ to: p. Stanis³aw Kryszczuk,
p. Ma³gorzata Kryszczuk, p. El¿bieta Kehle, p. Mirella Wrotna,
p. Ewa Chorap, p. Pawe³ Giersok, p. Jadwiga Jakubiec, p. dr Jolanta
Szymañska, p. dr Ewa Fraj, p. dr W³odzimierz Wiêcek, p. Waldemar
Dominiak („Henmar”), p. Jan Rudziak, p. Zenon Rudziak (sklep
sportowy), p. Bo¿ena Brzozowa, p. Krystyna Wojty³o, p. Przemys³aw
Perucki, p. Roman Sikora, p. Arkardiusz Rybczyñski („Mediart”),
p. Œliwiany (PHU Petro), p. prezez Banku Spó³dzielczego w Chojnowie
oraz Rada Rodziców przy SP-4. Serdecznie dziêkujemy!
Agnieszka Wo³oszyn
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Zdrowa zabawa
Tegoroczny festyn Szko³y Podstawowej nr 4
przebiega³ w prozdrowotnych klimatach.
Organizatorzy w trosce o zdrowie mieszkañców przygotowali kilka medycznych propozycji. By³ punkt pomiaru cukru, badania
ciœnienia krwi, badania wzroku i widzenia
barwnego. Uczono samobadania piersi, mierzono,
wa¿ono, obliczano wskaŸnik BMI. Zainteresowani brali te¿ udzia³ w zdrowotnym turnieju
przygotowanym przez pracowników stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Na licznych stoiskach odnaleŸæ mo¿na by³o
te ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ - naturalnymi sokami
z owoców czy przysmakami bez konserwantów.
Równie bogata oferta dotyczy³a czêœci rozrywkowej. Chojnowscy stra¿acy prezentowali
sprzêt gaœniczy, m³odzi artyœci dali pokaz
sztuczek z ogniem, a uczniowie tej placówki,
w programie artystycznym chwalili siê swoimi
talentami - tanecznymi, wokalnymi, aktorskimi.
Sportowcy walczyli tego dnia o laury w turnieju siatkowym, a ci, których rozpiera³a energia, mogli wyszaleæ siê na dmuchanych
zestawach ró¿nego gatunku.
Szkolne festyny, to wspania³a forma integracji. Spotykaj¹ siê tu przecie¿ nie tylko
uczniowie i pracownicy placówki, ale tak¿e
rodzice i niezwi¹zani ze szko³¹ mieszkañcy.
Szkoln¹ spo³ecznoœæ natomiast zbli¿aj¹

wielodniowe przygotowania i realizacja
dorocznej imprezy.
Plenerowe spotkanie ³¹czy lokalne œrodowisko,
uczy wspó³dzia³ania, przekazuje edukacyjne
treœci, a przy okazji, zasila szkoln¹ kasê.
Dochód z festynów placówki przeznaczaj¹ na
swoje potrzeby - czêsto drobne, ale niezbêdne.
eg

Wiosenny festyn „Jedynki”
Tegoroczny Wiosenny Festyn Jedynki
zgromadzi³ szczególnie du¿o mi³oœników
zabawy na powietrzu. By³o to pierwsze
od wielu dni pogodne popo³udnie,
a i atrakcji Rada Rodziców Gimnazjum nr 1
zapewni³a sporo.
Imprezê rozpoczêliœmy cyklem meczów
pod has³em „Stop przemocy”, któremu
patronowa³a Komenda Miejska Policji
w Chojnowie.
Przybyli goœcie mogli podziwiaæ wystêpy
szkolnego zespo³u gitarowego, tanecznego,
chórku oraz szkolnych kabaretów. Mo¿na
te¿ by³o poœpiewaæ samemu, uczestnicz¹c w konkursie karaoke.
Chojnowscy stra¿acy pokazali symulacjê akcji ratunkowej oraz gaœniczej
a najm³odszym fanom stra¿y po¿arnej
zafundowali podziwianie panoramy miasta z wysokoœci stra¿ackiego wysiêgnika.
Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ loterii
fantowej z cennymi nagrodami g³ównymi
(DVD i kuchenk¹ mikrofalowa).
G³odni i spragnieni mogli skorzystaæ
z licznych stoisk gastronomicznych,
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Organizatorzy - Rada Rodziców przy SP4
oraz nauczyciele i pracownicy szko³y
serdecznie dziêkuj¹:
* kierownikowi przychodni Boles³awowi
Jakubiakowi, lekarzowi Jackowi Chopkowiczowi,
pielêgniarkom: Bo¿enie Paw³owskiej,
Aleksandrze Chrz¹szcz, Gra¿ynie Mazur
i po³o¿nej - El¿biecie Marysewicz,
* szczególne podziêkowania dla pielêgniarki
szkolnej P. Gra¿yny Mazur za zainicjowanie
i koordynowanie wszystkich dzia³añ prozdrowotnych w dniu festynu,
* rodzicom i pozosta³ym osobom, które honorowo odda³y krew (w czasie akcji zebrano 14
litrów krwi),
* Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie,
* dyrektorowi i pracownikom ChZGKiM,
* pañstwu Justynie i Mariuszowi Traczykom,
a szczególnie Damianowi Traczykowi za zorganizowanie nag³oœnienia na festynie.

Debiuty D¿ajf’a

a szczególn¹ atrakcj¹ by³y p¹czki. Choæ
nie by³ to t³usty czwartek, cieszy³y siê
one du¿ym powodzeniem, bo w jednym
z nich ukryto z³ot¹ wie¿ê Eiffel’a.

Serdecznie dziêkujemy naszym
sponsorom, a s¹ to:
Burmistrz Miasta Chojnowa, Wójt Gminy
Chojnów, KGHM Polska MiedŸ S.A.,
Piekarnia Kupczyk, PHU „Perfekt”
Sklep ¯abka, P. Iwona Szczêsna, “Apis”
Spó³ka z o. o., Bank Spó³dzielczy Chojnów, Energia Pro Gigawat, Krzysztof
Wo³oszyn - “Auchan” Racibórz, Firma
“Tupperware” P. Jolanta Chmielewska
Lubin, Sklep spo¿ywczy „U Jana” - Jan
Kureñ, Ksiêgarnia „ Alfa” Halina
Chyb, Sklep odzie¿owy Wiêcek, Firma
handlowo-produkcyjna „Podolski” Wojciech Podolski Lubin, Koœcik
Zdzis³aw - Instalatorstwo elektryczne,
technika grzewcza, Apteka „Pod S³oñcem”, Sklep papierniczy - Wies³awa
Macowicz, “Piccolo Mondo” Pizzeria Julita Soliñska, Bar “Duet’ - Janusz
Czapski, Ma³gorzata Garncarz, Alicja
Baszczyn-Najda, Restauracja „Duszka”
- P. Szczepan WoŸny, Chojnowski
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji, “Autaruta” Autokasacja P. Jerzy Ruta, Jacek Dzia³o „Auto-Trans”,
Gra¿yna K³usek - sklep spo¿ywczy,
Jednostka ratowniczo-gaœnicza PSP
w Chojnowie.

W Gimnazjum nr 1 im. J.Paw³a II w Chojnowie dzia³a
zespó³ taneczny ,,D¿ajf”. Zespó³ powsta³ w roku szkolnym
2008/2009. Cz³onkami zespo³u s¹ uczennice gimnazjum,
mieszkanki gminy Chojnów z terenów m. in. Jaroszówki,
Rokitek, Goliszowa, NiedŸwiedzic, Go³aczowa, Okmian
i Chojnowa.
,,D¿ajf” to zespó³ tañca disco i aerobiku rekreacyjnego.
Dziewczêta w bie¿¹cym roku szkolnym maj¹ za sob¹ ju¿
dwa debiutanckie wystêpy. 30 kwietnia reprezentowa³y
szko³ê w Dolnoœl¹skiej Gimnazjadzie w Aerobiku
Rekreacyjnym we Wroc³awiu. Zajê³y tam 10 miejsce na
20 szkó³ z ca³ego Dolnego Œl¹ska. 7 maja wziê³y udzia³
w turnieju tañca disco ,,Atrium 2010” w Legnicy. Zajê³y
tam pi¹te miejsce. Rywalizowa³y m. in. ze ,,Z³otymi
Dzieæmi” Legnica, ,,Brooklynem” Chojnów, ,,Karambolem”
Chojnów. Powy¿sze zespo³y prezentuj¹ wysoki poziom
umiejêtnoœci, maj¹ wiele sukcesów na swym koncie i s¹
to zespo³y z d³ugoletnim sta¿em, doœwiadczeniem. Tegoroczny debiut zespo³u ,,D¿ajf” by³ bardzo udany. Sam
udzia³, zdrowa rywalizacja, zdobywane doœwiadczenia
motywuj¹ dziewczêta do dalszej pracy. Udzia³ w powy¿szych imprezach oraz w kolejnych, które dopiero siê odbêd¹ nie by³by mo¿liwy bez wsparcia finansowego Pani
Wójt Gminy Chojnów Barbary Jasiñskiej, która wspomog³a nas finansowo w zakupie strojów do tañca i aerobiku.
Zespó³ ,,Dzajf” dziêkuje za okazan¹ pomoc.
an
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Piosenka, song, lied, písnièka, canzone, canción,
„Piosenki jak mosty” - pod takim
has³em przebiega³ Miêdzyszkolny
Konkurs Piosenki Obcojêzycznej,
organizowany ju¿ po raz trzeci przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 3.

Licznie zgromadzona publicznoœæ z entuzjazmem w³¹cza³a siê do tych prezentacji, podœpiewuj¹c i g³oœno wyra¿aj¹c aprobatê dla ka¿dego
z kilkudziesiêciu wystêpów.

Jury w sk³adzie mgr Gra¿yna Klucznik - wicedyrektor SP3 Chojnów, przewodnicz¹ca Komisji,
mgr Aneta Czapska - nauczyciel j. angielskiego
SP4 Chojnów i mgr Agata Przy³ucka - nauczycielka j. niemieckiego w SP NiedŸwiedzice
i SP Goliszów, nie mia³o ³atwego zadania.
Ocenie podda³o siê piêædziesiêciu uczestników reprezentantów SP3, SP4 i SP NiedŸwiedzice.
Forma konkursu tej imprezy wymusza³a klasyfikacjê. Jury podkreœla³o, ¿e uczniowie i ich
opiekunowie wykazali siê oryginalnoœci¹
przy doborze repertuaru i ciekaw¹ prezentacj¹
wybranego przez siebie utworu. Dla oklaskuj¹cych, widowisko by³o atrakcyjne, oceniaj¹cym jednak ró¿norodnoœæ, dba³oœæ o szczegó³y
i niebanalne wystêpy zdecydowanie utrudnia³y ustalenie werdyktu. Podjêcie decyzji
nieco u³atwi³ fakt, ¿e organizatorzy zadbali
o liczne nagrody, wyró¿niæ mo¿na by³o zatem
wiêksz¹ liczbê wokalistów. Wszystkim im
wrêczono dyplomy i nagrody ufundowane
przez Ambasadê Szwajcarii, Konsulat Austrii
oraz Centrum Dystrybucyjne Lidl S.A.
Konkurs w swoich za³o¿eniach ma zachêciæ
do nauki jêzyków obcych. Czy zachêci³? Rosn¹ca
z ka¿d¹ kolejn¹ edycj¹ liczba zainteresowanych
wydaje siê byæ wymowna…
eg

***

Wyniki konkursu:

Piosenki w jêzyku niemieckim, angielskim,
rosyjskim, hiszpañskim, w³oskim oraz czeskim
œpiewali soliœci i kilkuosobowe zespo³y.
Komisja ocenia³a prezentacjê utworu, jego
oryginalnoœæ, umiejêtnoœci jêzykowe oraz
wra¿enia artystyczne. Tych ostatnich by³o sporo.
Niektórzy wykonawcy zadbali nie tylko
o poprawny wokal, ale tak¿e o oprawê choreograficzn¹ b¹dŸ stosowne rekwizyty.

I kategoria kl.1-3
Soliœci:
1. Rafa³ D¹browa kl.IIa SP4 Chojnów ,,Billie Jean” Michael Jackson (ANGIELSKI)
Marta Zatwarnicka kl.IIb SP3 Chojnów L’italiano” Toto Cutugno (W£OSKI)
2. Anita Smoleñ kl.IIIb SP3 Chojnów - „The
show” Lenka (ANGIELSKI), Przemek Lipa
kl.III SP NiedŸwiedzice -„Kung Fu Fighting”
(ANGIELSKI)
Zespo³y:
1. Jagoda Bielecka, Justyna Faluta, Paulina
Ho³da, Maja £ysoñ, Liwia Kisielewicz, Natalia

Kronika towarzyska
YYY
Najukochañszej mamusi Ma³gorzacie Krajnik du¿o szczêœcia,
zdrowia i samych kolorowych dni ¿ycz¹ córki.

Kruk kl.IIb SP3 Chojnów - „Veo, Veo”
(HISZPAÑSKI)
2.Marta Sobiechowska kl.IIb SP4 Chojnów,
Damian K³os kl.IIIa SP4 Chojnów -„Mamma
Mia” Abba (ANGIELSKI)
Wyró¿nienia:
- Arkadiusz Sowa, Artur Ziemiañski, Jakub
Sznajder kl. kl.IIIb SP3 Chojnów - „My toys”
(ANGIELSKI)
- Karolina Gawron, Alicja Ga³as, Edyta Walz,
Jagoda Ziemiañska, Natalia Guca³ kl.IIIb SP3
Chojnów – „I can walk” (ANGIELSKI)
II kategoria kl.4-6:
Soliœci:
1. Gabriela Przyk³ad kl.IVb SP3 Chojnów „Sirena”( ANGIELSKI)
1.Aleksandra Kruk kl.Va SP3 Chojnów „Kalina” Natalka Karpa (UKRAIÑSKI)
1. Danuta Leonhardt kl.VIb SP3 Chojnów “Sara perche ti amo” Ricchi e Poveri (W£OSKI)
2. Justyna Samaszko kl.IVb SP3 Chojnów - „Ein
bisschen Frieden” Anna Jantar (NIEMIECKI)
2. Patrycja Malik kl.Vc SP4 Chojnów - „The
climb” Miley Cyrus (ANGIELSKI)
2. Aleksandra Burzmiñska kl.VIa SP3 Chojnów
„Laska” Ewa Farna (CZESKI)
2. Karolinka Koñka kl.VIa SP4 Chojnów „Cry, cry, cry” Oceana (ANGIELSKI)
3.Dominika Jêdraszczyk kl.VIa SP3 Chojnów
„See you again” Miley Cyrus (ANGIELSKI)
Wyró¿nienia:
- Natalia Smoleñ kl.IVb SP3 Chojnów - “Ein
Stern” Dj Otzi (NIEMIECKI)
- Ma³gorzata Mazurkiewicz kl.IVb SP3
Chojnów -„Kaniku³y” Code Red (ROSYJSKI)
- Natalia Ba³aj, Zuzanna Sambor, Aleksandra
Kruk kl.Va SP3 Chojnów - „Honey, honey”
Abba (ANGIELSKI)
- Sandra Traczyk, Ma³gorzata Klatka kl.Vb
SP4 Chojnów - „Naturally” Selena Gomez
(ANGIELSKI)
- Agnieszka Tarakowicz kl.Va SP3 Chojnów
- „Engel fliegen einsam” Christina Stürmer
(NIEMIECKI)
- Beata Giedroyæ kl.VIa SP3 Chojnów - „It’s
magic” Selena Gomez (ANGIELSKI)
- Joanna Ruciñska kl. VIa SP4 Chojnów “Russian roulette” Rihanna (ANGIELSKI)
- Kamila Leja kl.VIa SP3 Chojnów - „White
horse” Taylor Swift (ANGIELSKI)

Zofii Maækowiak i Stanis³awie Repie za wspania³¹ pielgrzymkê
oraz ks. Tadeuszowi Jurkowi za pomoc w poznawaniu historii
tych miejsc i ludzi z nimi zwi¹zanych.

Podziêkowania
YYY
Uczestnicy wyjazdu do £agiewnik, Krakowa, Makowa
Podhalañskiego, LudŸmierza, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Wadowic serdecznie dziêkuj¹ pani Krystynie Kalagasidis,
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow.
u¿ytkowej 19,99 m2, po³o¿onej przy ul. Witosa
w Chojnowie (na zapleczu budynku ul. Witosa
10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4),
oznaczonej numerem geodezyjnym 33/11 o pow.
24 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 14307
wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dzia³ki nr 33/28
o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹,
wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr 34824.
Cena wywo³awcza - 15.000,00 z³.
Wadium - 3.000,00 z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest jako zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê
lokalizacjê gara¿y dla potrzeb mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
W gara¿u znajduje siê kana³ o wymiarach 2,21 m
x 0,90m i g³êbokoœci 1,50 m.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 8 czerwca 2010 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 2 czerwca 2010 r. na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
lub w kasie tut. Urzêdu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 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¿ 150,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 1386440000000149062
0000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ nieruchomoœci 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. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³
przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut.
Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Haiku - „najmniej s³ów, najwiêcej znaczeñ”
Tematem ostatniego spotkania Chojnowskiego
Klubu Literackiego, które odby³o siê
30 kwietnia, by³o haiku. Haiku to forma poetycka powsta³a w XVI wieku w Japonii jako
pewnego rodzaju zabawa s³owna, ¿art dworski.
Na wy¿szy poziom podniós³ haiku Matsuo
Basho (1644-1695), który równie¿ zostawi³
swoim uczniom wskazówki dotycz¹ce tworzenia haiku. Taki utwór sk³ada siê z 3 wersów
i ma œciœle okreœlony uk³ad i liczbê sylab:
5/7/5. W naszej kulturze literackiej haiku to
odpowiednik miniatury poetyckiej, epigramatu,
aforyzmu, ¿artu lirycznego. Haiku charakteryzuje zmetaforyzowany, skondensowany
jêzyk, uciekaj¹cy od emocji i sentymentalizmu.
W poezji polskiej najbli¿ej haiku by³ jêzyk
awangardy krakowskiej z lat 20-tych XX
wieku. Koncepcja poezji Tadeusza Peipera czo³owego przedstawiciela tego nurtu - zawiera
siê w zdaniu: „Najmniej s³ów, najwiêcej
znaczeñ”. Wiersz mia³ byæ konstrukcj¹,
w której s³owa siê sobie dziwi¹. Czes³aw Mi³osz
we wprowadzeniu do tomu przek³adów
pt. „Haiku” z 1992 r., przy próbie definicji
haiku, pos³u¿y³ siê cytatem z H. R. Blytha,
znawcy i komentatora tej formy poetyckiej:
„Haiku jest wyrazem krótkotrwa³ego olœnienia, kiedy wgl¹damy w ¿ycie rzeczy”.
I takie jest haiku, wypowiedzi¹ poetyck¹ bardzo
zwiêz³¹, ale jak¿e zaskakuj¹c¹ i g³êboko
wnikaj¹c¹ w istotê rzeczy. Haiku wyrasta
bowiem z filozofii zen, która pokazuje, jak
¿yæ tu i teraz, jak oderwaæ siê od w³asnego
ego i byæ jednym z elementów kosmosu. Jak¿e
jest to inne podejœcie do œwiata od postawy,
któr¹ przyjmujemy „my” - Europejczycy,
myœl¹cy wiele o przesz³oœci i przysz³oœci, ale
rzadko skupiaj¹cy siê na teraŸniejszoœci. Zen
pozwala uruchomiæ spokój duszy, kontemplacjê, dystans do siebie. W ¿adnej ze strof
haiku nie znajdziemy bezpoœrednich uczuæ
podmiotu lirycznego, poniewa¿ niezbêdnym
warunkiem dla pisz¹cego haiku jest oderwanie siê od w³asnego „ja” i wnikniêcie w opisywany przedmiot. W filozofii zen, cz³owiek
jest czêœci¹ natury, a w kulturze europejskiej
dominuje antropocentryzm - pogl¹d o usytuowaniu cz³owieka ponad innymi istotami,
jako pana przyrody. Te ró¿nice kulturowe
mog¹ utrudniaæ zrozumienie haiku.
Haiku to krótkie, zaledwie 17-sylabowe utwory,
a nios¹ ze sob¹ tyle refleksji, ¿e stanowi¹
prawdziwe ma³e traktaty filozoficzne. W haiku

Kino zaprasza
DISCO ROBACZKI
Roztañczone i rozœpiewane robaczki obdarzone
ludzkimi cechami z pewnoœci¹ przypadn¹ do gustu
zarówno m³odszej, jak i starszej widowni. Rodziców
rozbawi inteligentny, pe³en ironii humor znany z
serii o Shreku oraz genialne wykorzystanie najwiêkszych
przebojów disco. Dzieci pokochaj¹ pe³zaj¹cych bohaterów za wyj¹tkowo zabawne przygody. Obok komicz-
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dostrzega siê przedmiot tu i teraz, to pewien
rodzaj olœnienia, iluminacji, „satori”. Mistrzowie
haiku czêsto oddalali siê od swoich bliskich,
aby w samotnoœci kontemplowaæ przyrodê.
Pierwsze haiku by³y zapisami podró¿y,
niezwyk³ymi dziennikami, w których umi³owanie natury uwidacznia siê w uchwyceniu szczegó³u: ¿y³ki liœcia, kropli rosy… Haiku s¹ niezwykle malarskie, jak pisze Agnieszka
¯u³awska-Umeda, w przedmowie do zbioru
„Haiku” z 1983: ”Ka¿dy wiersz haiku jest
obrazkiem - szkicem, który notuje stan jakiegoœ
wycinka œwiata w sposób najpe³niejszy, poniewa¿ oddaje jego barwê, muzykê, nawet zapach i ca³¹ otaczaj¹c¹ go atmosferê, dzia³aj¹c¹ na uczucia poety i czytelnika.”
Niemo¿liwym jest wierny przek³ad z jêzyka
japoñskiego na polski z zachowaniem uk³adu
sylab: 5/7/5, bo jak pisze Mi³osz: „wt³aczanie
si³¹ lotnej treœci w sztywne ramy by³oby jak
zaprzêganie motyla do orki.”
Dajmy zatem przemówiæ samym haiku:
Opad³y kwiat
Wróci³ na ga³¹Ÿ?
To by³ motyl
Moritake (1472-1549)
Krople rosy Czym lepiej obmyæ
Py³ œwiata?
Basho (1644-1695)
W tych kwiatach œliwy
Nawet krowa zanuci
Pierwszy wiosenny œpiew
Basho (1644-1695)
Na kolejnym spotkaniu Chojnowskiego Klubu
Literackiego bêdziemy kontynuowaæ temat
haiku. Wiêcej uwagi poœwiêcimy na zapoznanie siê z twórczoœci¹ polskich autorów haiku,
tym bardziej, ¿e prawdziwym „zag³êbiem
haikowców” jest Dolny Œl¹sk. Swoje próby
zmierzenia siê z wierszem haiku zaprezentuj¹
równie¿ Klubowicze. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych na spotkanie
27.05. na godz. 16.00 do MBP w Chojnowie.
Jolanta Giza-Gawron

nych i trzymaj¹cych w napiêciu perypetii sympatycznych bohaterów, nieocenionym walorem tego filmu
jest muzyka. Widzowie us³ysz¹ hity lat 80., takie jak
„Disco Inferno”, „YMCA”, „I Will Survive” w ca³kowicie nowych, wspó³czesnych wykonaniach.
Kino zaprasza 21 maja 2010 r. (w dniu premiery
ogólnopolskiej!) na godz. 16.00. Cena biletu - 10 z³.
* Tego samego dnia o godz. 18.00 - najnowszy film
Woody Allena „Co nas krêci, co nas podnieca”
* A o godz. 20.00 „The Hurt Locker” - akcja filmu
dzieje siê w Iraku i opowiada o dokonaniach elitarnej jednostki saperów.
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O paj¹kach w szko³ach
W ramach projektu ,,Nie taki paj¹k straszny”
rozpoczêliœmy konferencje w okolicznych
szko³ach podstawowych.
Pierwsza prelekcja odby³a siê 14 kwietnia br.
w Krzywej i Okmianach.

Nasze wyk³ady bardzo zaciekawi³y pi¹toi szóstoklasistów, jak równie¿ nauczycieli.
Nastêpne by³y szko³y w Goliszowie i NiedŸwiedzicach oraz w Bia³ej i Rokitkach. Tam
tak¿e powitano nas bardzo serdecznie. Ponadto,
jeszcze przed wyjazdami, zaprezentowaliœmy
wyniki naszej pracy w Gimnazjum nr 1.

Uczniowie klas pierwszych z uwag¹ i zainteresowaniem wys³uchali przygotowanego
wyk³adu.
Wszystkie prezentacje przebieg³y w podobny
sposób. W temat prelekcji wprowadzili uczniów
Jacek Iwanicki i Angelika Truty. Dalsz¹
czêœci¹, czyli wiedz¹ ogóln¹ o paj¹kach,
zajêli siê Klaudia Giwojno, Jakub Najda
i Jakub Romaniak. Po prezentacji wybrani
s³uchacze mieli okazjê sprawdziæ swoj¹
wiedzê w quizie o pajêczakach przygotowanym przez uczestników projektu na warsztatach informatycznych.
Przed nami jeszcze Stary £om i Budziwojów
oraz chojnowskie szko³y podstawowe. 12 czerwca
w MOKSiR odbêdzie siê spotkanie podsumowuj¹ce akcjê, w trakcie którego laureaci
konkursu zawalcz¹ o pierwsze miejsce.
Do tej pory bawiliœmy siê œwietnie podczas
wyjazdów. Wielu z nas mia³o okazjê spotkaæ
swoich dawnych nauczycieli i odwiedziæ szko³y,
w których siê uczyliœmy. Mamy nadziejê,
¿e dziêki projektowi przyszli gimnazjaliœci
przestan¹ odczuwaæ lêk na widok paj¹ków
i uznaj¹ je za wspania³e stworzenia.
Chcielibyœmy podziêkowaæ dyrektorom
i nauczycielom szkó³ podstawowych za pomoc
w realizacji powy¿szego przedsiêwziêcia.
Paulina Maziak, Klaudia Giwojno,
Justyna Paras z Gimnazjum nr 1

12

Pejza¿, portret i martwa natura
Ju¿ po raz czwarty Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie, razem z bibliotekami publicznymi Legnicy i powiatu legnickiego, zorganizowa³a konkurs plastyczny „Kszta³ty i barwy
mojego œwiata”. Autorów najlepszych prac
poznamy 9 czerwca, na wernisa¿u pokonkursowej wystawy w Galerii M³odych.
Podobnie, jak w roku ubieg³ym, w ramach
konkursu przeprowadziliœmy w Chojnowie
warsztaty plastyczne. W zajêciach, które
odby³y siê w dniach 19 - 23 kwietnia 2010 r.
uczestniczy³o 25-ciu gimnazjalistów z Chojnowa i Mi³kowic.
Podczas warsztatów prowadzonych przez
Jadwigê Jêdrzejczyk, malarkê i instruktora
plastyki, m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ nie tylko
zdobyæ wiedzê zwi¹zan¹ z konkursem, ale
tak¿e wykorzystaæ j¹ w praktyce - w wykonywanych przez siebie pracach.
- Tematyka warsztatów to efekt moich, jurora
konkursów plastycznych, kontaktów z twórczoœci¹ dzieci i m³odzie¿y - wyjaœnia J. Jêdrzejczyk.
- Niejednokrotnie napotyka³am na prace
s³abe, ubogie kolorystycznie, kompozycyjnie,
za to czêsto udziwnione, wydumane. Konieczne
wyda³o mi siê zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami rysunku, kompozycji, z kolorystyk¹. Nale¿a³o jeszcze podpowiedzieæ jak
patrzeæ na naturê, jak odczytywaæ jej kszta³ty
i barwy, przybli¿yæ technikê akwareli, by
w ci¹gu tych kilku dni powsta³o wiele indywidualnych interpretacji pejza¿u, martwej natury
czy portretu.
W trakcie piêciodniowych zajêæ m³odzie¿
malowa³a akwarelami dwa pejza¿e z okolic chojnowskiego stawu, martw¹ naturê z tulipanami

i portrety - siedz¹c parami jedna osoba portretowa³a drug¹. Ka¿dy stara³ siê pamiêtaæ o tym,
co czêsto podkreœla³a prowadz¹ca spotkania
malarka, aby odczytywaæ istniej¹cy, otaczaj¹cy nas œwiat, takim jakim on naprawdê jest.
W ostatnim dniu warsztatów uczestnicy
wspólnie wybrali najlepsze prace i zg³osili je
na konkurs „Kszta³ty i barwy mojego œwiata”.
Czy warsztaty to dobry pomys³, aby powsta³y
interesuj¹ce prace konkursowe?
Wœród uczestników naszych zajêæ by³o kilka osób,
które uczestniczy³y w warsztatach w ubieg³ym
roku. Ich prace - zauwa¿y³a Jadwiga Jêdrzejczyk
- s¹ ju¿ œmielsze, malowane pewniejsz¹ rêk¹.
To cieszy.
oprac. Barbara Landzberg

Cudze chwalicie, swego nie znacie…
Wielu s³ysza³o o boles³awieckich wyrobach
ceramicznych. Niewielu jednak zna historiê
„Manufaktury Boles³awieckiej” lub zwiedzi³o
„Muzeum ceramiki”. Warto poznaæ historiê
naszego regionu, a tak¹ mo¿liwoœæ daje chojnowskim licealistom udzia³ w pozalekcyjnych
zajêciach “Zmienne koleje losu Dolnego Œl¹ska”.
27 marca uczestnicy zajêæ „Zmienne koleje
losu Dolnego Œl¹ska” wybrali siê do Boles³awca. Wyprawa zosta³a sfinansowana ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Zajêcia
organizowane s¹ w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie w zwi¹zku z realizacj¹
projektu “Synergia znaczy wiêcej”.
Pierwszym punktem w planie wycieczki by³a
„Manufaktura Boles³awiecka”. W tym miejscu
ka¿dy móg³ podziwiaæ wspania³e wyroby
z ceramiki b¹dŸ zakupiæ wybrany przedmiot.
Po krótkiej sesji zdjêciowej przeszliœmy do czêœci
produkcyjnej zak³adu. Tam ju¿ czeka³a na
nas bardzo mi³a pani przewodnik, która oprowadzi³a nas po ca³ej fabryce. Najpierw zobaczyliœmy miejsce pocz¹tkowej produkcji glinianych wytworów. Nastêpnie zostaliœmy zapoz-

nani z procesem ozdabiania naczyñ przez
jedn¹ z pracownic. Podczas zwiedzania dowiedzieliœmy siê wiele na temat przebiegu wypalania i szlifowania ceramiki. Mi³ym podsumowaniem wycieczki po fabryce sta³y siê
warsztaty ceramiczne. Wypalone kubki,
talerzyki, miseczki i dzbanki zabraliœmy do
domu. Po rozdaniu dyplomów i pami¹tkowych
monet udaliœmy siê do „Muzeum Ceramiki”.
Tam mogliœmy obejrzeæ wystawê, której elementem by³y gliniane naczynia z ró¿nych epok.
Wycieczka dostarczy³a nam wielu pozytywnych wra¿eñ. Ju¿ zawsze na przedmioty
wykonane z ceramiki bêdziemy patrzeæ
inaczej ni¿ do tej pory.
Ma³gosia i Agata Równanek
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Zmagania na wie¿y
Park Piastowski wielokrotnie, na swoich wzgórkach, goœci³ ju¿ kolarzy utrudniaj¹c im walkê
o laury. Nigdy wczeœniej jednak w tym miejscu
nie odbywa³y siê zawody stra¿ackie, a œciœlej
mówi¹c IX Otwarte Mistrzostwa Województwa
Dolnoœl¹skiego w Ratownictwie Wysokoœciowym.
W miniony pi¹tek przy parkowej scenie stawi³o siê 12 dru¿yn z kilku miast naszego województwa, by na chojnowskiej wie¿y ciœnieñ
wykazaæ siê umiejêtnoœciami, doœwiadczeniem
i kompetencjami w ratownictwie wysokoœciowym.
Te widowiskowe zawody nios³y za sob¹ wiele
niebezpieczeñstw. Pogoda nie sprzyja³a uczestnikom. Zimno, nieustannie si¹pi¹cy deszcz,
nie u³atwia³y zmagañ - b³otnisty teren utrudnia³ bieg, a namokniête liny stwarza³y dodatkowe zagro¿enie.
- Ratownictwo wysokoœciowe polega g³ównie
na stosowaniu technik alpinistycznych - wyjaœnia kpt. Robert Garbaciak, dowódca grupy
z Wroc³awia. - Zawody s¹ doœæ skomplikowane
i wymagaj¹ wielu godzin treningów, szkoleñ,
kursów. Tego typu rywalizacja ma na celu
sprawdzenie i ocenê w³asnych umiejêtnoœci.
Poza tym, to okazja do integracji tego œrodowiska, które, zdarza siê, ¿e wspólnie bierze
udzia³ w akcjach ratowniczych.
Z kilku stanowisk na terenie parku, niew¹tpliwie
najatrakcyjniejszym (dla obserwatora naturalnie) by³a wie¿a. Tu przez kilka minut wspinano
siê, zsuwano, wpinano, przepinano, wdrapy-

wano po linach, niestabilnych drabinkach, ¿eby
w koñcu efektownie zjechaæ, tzw. tyrolk¹, ze
szczytu zabytkowego obiektu. I w³aœciwie
tylko po to, by kolejny raz, tym razem po pochy³ej linie, wci¹gn¹æ siê na wie¿ê. St¹d ju¿
ostatni zjazd i bieg do punktu, gdzie przy
montowaniu uk³adu wyci¹gowego nale¿a³o
wykazaæ siê nie tylko sprawnoœci¹, ale i wiedz¹.
Zadanie zaliczone, kolejny bieg, przeskok
przez œcianê i upragniona linia mety.

Liczy³ siê czas, precyzja, sprawnoœæ. Ocenie
poddawani byli zawodnicy indywidualni,
którzy „zarabiali” jednoczeœnie na wynik
swojej dru¿yny. Mistrzostwa by³y eliminacjami
do rywalizacji miêdzynarodowej, by³o zatem
o co walczyæ. Najlepsi w tych zawodach okazali
siê reprezentanci Wroc³awia, wœród nich znalaz³
siê tak¿e najlepszy zawodnik - Krzysztof Utzig.
Czy kolejna edycja mistrzostw wysokoœciowego ratownictwa odbêdzie siê równie¿
w Chojnowie? S¹ na to szanse, warunki
bowiem oceniono tu bardzo wysoko…
eg

Wojciech Kowalczuk zwyciê¿a!
Tradycyjny coroczny Otwarty Ogólnopolski Turniej Szachowy zakoñczony. Frekwencja w tym roku wzros³a do 56 zawodników z wielu
dolnoœl¹skich miast. Turniej rozegrano w bardzo dobrych warunkach,
przygotowanych przez organizatorów. Obsada by³a bardzo mocna,
w turnieju bra³o udzia³ 22 zawodników z rankingiem FIDE (ranking
miêdzynarodowy). Najwy¿szy ranking 2304 posiada³ Wies³aw
Janocha z Wroc³awia, zawodnik Miedzi Legnica.
Rozpoczê³a siê walka szachowa na dystansie 9 rund z czasem 15 min.
dla zawodnika - (gra szybka) system szwajcarski. Walka o czo³owe
miejsca trwa³a od pierwszej do ostatniej rundy.
Zwyciê¿y³ zawodnik posiadaj¹cy trzeci ranking turnieju - Wojciech
Kowalczuk ze Œwidnicy, wyprzedzaj¹c czo³owych zawodników
Paw³a Szumilasa z Miedzi Legnica, Ireneusza £adê z Polfarmy Jelenia
Góra oraz Wies³awa Janochê z Miedzi Legnica. Na tle silnych rywali
z innych klubów bardzo dobre miejsca zajêli zawodnicy MDK DANY
Chojnów plasuj¹c siê na 5-6 miejscu.

Koñcowa tabela 10 zawodników
1. Kowalczuk Wojciech
2196
2. Szumilas Pawe³
2247
3. £ada Ireneusz
2204
4. Janocha Wies³aw
2304
5. Rymaszewski Dariusz
2219
6. Meller Piotr
2040
7. Iwaszko Piotr
1000
8. Oszczanowski Witold
1764
9. Czerniawski Marek
2160
10. Nowak Ryszard
2084

7,5 pkt
7,0 pkt
7,0 pkt
7,0 pkt
6,5 pkt
6,5 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt

Œwidnica
Legnica
Jelenia Góra
Legnica
Chojnów
Chojnów
Legnica
Wroc³aw
Legnica
Wroc³aw

Najlepszy zawodnik Miasta Chojnowa - Zbigniew Bojczuk 5 pkt.
Najlepszy zawodnik Gminy Chojnów - Jacek Najduk 5,5 pkt.
Najlepszy junior turnieju - Oszczanowski Witold z Wroc³awia 6 pkt.
Zwyciêstwo na szachownicy wœród pañ zdoby³a Danuta Nowak
Wroc³aw 5,5pkt.
Najlepszym juniorem m³odszym do lat 14 zosta³ tegoroczny Mistrz
Polski do lat 10, Kacper Grela - Boles³awiec 5 pkt (obecny zawodnik
Polonii Wroc³aw).
Najlepszym juniorem z Chojnowa zosta³ Alex Lefevre 4pkt.
Wszyscy czo³owi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy, medale,
nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniê¿ne. Uczestnicy turnieju prosili,
by podziêkowaæ wszystkim sponsorom i organizatorom szczególnie
panu Stanis³awowi Kryszczukowi „Cukiernictwo- Piekarnictwo” za
wspania³e p¹czki i ciastka oraz za napoje Panu Jerzemu Rucie PH „AHA II”.
Jerzy Pud³o
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie w nowym budownictwie o pow. 75 m2 z now¹ zabudow¹ kuchenn¹ i wymienionymi oknami.
Wiadomoœæ: tel. 502-492-202.
Sprzedam mieszkanie w nowym budownictwie, IIp., pow. 54,5 m2, 3 pokoje, wyremontowane, nowe okna i drzwi, ³azienka, wc osobno.
Wiadomoœæ: tel. 664-065-567.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe (nowe budownictwo) w Chojnowie,
o pow. 62 m2, 3 pokoje z balkonem.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-19-02 lub 888- 263-352.
Sprzedam mieszkanie przy ul. Sobieskiego
o pow. 114 m 2 , IIIp., kuchnia, ³azienka,
4 pokoje + piwnica 9 m2, wyremontowane,
nowe instalacje, c.o. gazowe + rozprowadzenie
kominkowe. Wiadomoœæ: tel. 504-111-315.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 53 m2 + 4 m2 piwnica, mieszkanie na
parterze przy ul. Maczka, funkcjonalny i wygodny uk³ad pomieszczeñ, du¿y pokój z balkonem, ma³y pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka,
toaleta, po remoncie - nowe okna i drzwi
wewnêtrzne. Wiadomoœæ: tel. 512-017-328.
Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2
w Rokitkach, na parterze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, du¿a piwnica, suszarnia
w bloku + gara¿ + dzia³ka ogrodniczo-rekreacyjna (ok. 3 ar), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 793-680-145 lub 792-242-114.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie w cichej,
spokojnej dzielnicy przy ul. Mickiewicza. Mieszkanie mieœci siê na parterze - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, po remoncie, c.o. gazowe, pow. 52 m2. Wiadomoœæ: tel. 660-496-373.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe w Chocianowie, s³oneczne, IVp., balkon, blisko centrum,
cena 135.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.
Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie, po remoncie, o pow.
48 m2, przy ul. Kiliñskiego, IVp., 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica, balkon, mieszkanie
po remoncie. Cena 119.000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 889-192-286.

Zamieniê mieszkanie w starym budownictwie, 98 m2, 3 pokoje, w centrum miasta, na
dwa mniejsze lub sprzedam.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.
Kupiê lokal handlowy w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-82-73 lub 606-332-536.
Szukam lokalu do wynajêcia o pow. ok. 100 m2,
na dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹.
Wiadomoœæ: tel. 665-730-161.
Do wynajêcia w Chojnowie powierzchnie
handlowo-hurtowo-us³ugowe od 36 m 2 do
3600 m2, czynsz od 5 z³/m2, mo¿liwe prawo
pierwokupu wynajmowanej powierzchni.
Wiadomoœæ: tel. 606-744-998.

Auto-moto
Sprzedam samochód osobowy marki Ford
Scorpio Sedan, benzyna, rok prod. 1995, przebieg 112 tys. km, szyberdach, super okazja!
Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-59 lub 509-423-851.
Sprzedam Renault Laguna 1,9 DCI Privilage,
rok prod. 2001/2002, przebieg 160 tys. km,
grafitowy metalik, 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, stan techniczny
bardzo dobry, po wymianie paska rozrz¹du.
Wiadomoœæ: tel. 792-242-114 lub 793-680-145.

Praca
Praca doradcy w firmie finansowej.
Wiadomoœæ: tel. 503-197-805.
Zatrudniê kierowcê mechanika z kat. C.
Wiadomoœæ: tel. 76 818 -82-52

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
oraz sprzedam lub wynajmê teren pod dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z us³ugami cmentarnymi (sprzeda¿
kwiatów, zniczy, parking) - dojazd od drogi
asfaltowej przy drugim nowym wejœciu na
cmentarz w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej
z rozpoczêt¹ budow¹, stan zerowy, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 783-033-169.
Sprzedam dzia³kê budowlano-rekreacyjn¹
w Rokitkach, pow. 26 ar z murowanym budynkiem do adaptacji, wodoci¹g i pr¹d przy dzia³ce,
cena 39,00 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 885-161-989.
Kupiê dzia³kê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na terenie Chojnowa o powierzchni od 10 do
15 ar. Wiadomoœæ: tel. 607-744-057.
Jerzmanowice ko³o Chojnowa, dzia³ka
budowlana, ko³o lasu, drogi, woda, el., cena
30.000 z³. Wiadomoœæ: tel. 501-262-551.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie,
11 arów, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bia³ej ko³o
koœcio³a. Wiadomoœæ: tel. 76 819-60-02.
Sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Jerzmanowicach o pow. 0,5 hektara, na dzia³ce
jest pr¹d i woda, dzia³ka po³o¿ona pod lasem,
mo¿liwoœæ podzia³u, cena 45 z³/m2.
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186.

Inne
Kupiê grunt rolny w gminie Chojnów,
chêtnie blisko zabudowañ, za rozs¹dn¹ cenê.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

Us³ugi
Korepetycje, kursy jêzyka angielskiego - lekcje
indywidualne, lekcje grupowe, t³umaczenia,
zajêcia dla firm. Wiadomoœæ: tel. 76 744-97-69
lub 666-877-740.

Sprzedam miejsce pod gara¿ przy ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: tel. 888-263-352.

Nauczyciel udzieli korepetycji z jêzyka
angielskiego i matematyki.
Wiadomoœæ: tel. 76 819-60-93 lub 725-857-821.

Sprzedam piec z girlandami z 1985 r.,
ciemny br¹z, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861.

Sprzedam sprê¿arkê 220V oraz odkurzacz
firmy Körcher. Wiadomoœæ: tel. 691-446-198.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow. 50 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka - na kawalerkê.
Wiadomoœæ: tel. 602-385-305.
Kupiê tanio du¿e mieszkanie w Chojnowie,
chêtnie w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w nowym budownictwie przy ul. Kiliñskiego
o pow. 57 m2, 3 pokoje, balkon, IVp. lub zamieniê na 2 pokoje do Ip. - na osiedlu, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 794-217-926.
Kupiê mieszkanie 2.pokojowe w Chojnowie,
na parterze, preferowane nowe budownictwo
w okolicy centrum. Wiadomoœæ: tel. 696-903-554.
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Oœrodek Szkolenia Kierowców

„BOSMAN”

Chojnowski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Zdzis³aw Karpiak
Szko³a nauki
jazdy zaprasza
na prawo jazdy
kat. „B”.
Szkolenie – Toyota Yaris
6-5 biegowa.
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6
(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem
601-798-771.

Ceny promocyjne!

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
999; 76 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998; 76 8567471
Policja –
997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Informacja PKP –
76 94 36
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53

informuje, ¿e posiada
ni¿ej wymienione maszyny
stolarskie do sprzeda¿y:
* strugarko-wyrównarka 1 szt.
- 500z³.
* strugarka gruboœciówka 1 szt.
- 1600 z³
* pilarka taœmowa 1 szt. - 600 z³
* pi³a tarczowa do ciêcia
poprzecznego 1 szt.
- 800 z³

Biuro Platformy Obywatelskiej
w Chojnowie
ul. Z³otoryjska 2
i Biuro Poselskie
Pos³a Janusza Mikulicza
czynne w czwartek
od godz. 17.30 do 18.30
tel. 509-26-25-71

Maszyny mo¿na ogl¹daæ
codziennie w godz. 8:00 - 10:00
przy ul. Drzyma³y 30
w Chojnowie.
Kontakt:
dyrektor Edward Koœnik
lub kierownik Henryk Kuliniak
Tel. 076-8188-371
lub 076-8188-370
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VIII Regionalny Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
ROZŒPIEWANE NUTKI

V Przegl¹d Teatralny Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska
SILEBIA

Bardzo wysoki poziom

D³ugi flirt z Melpomen¹

