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Informacja dla mieszkañców
Urz¹d Miejski informuje, ¿e kasa Urzêdu
Miejskiego 24 grudnia czynna bêdzie do
godziny 14.45. Tu¿ po œwiêtach, 27 grudnia,
wp³at mo¿na dokonaæ do godziny 14.45, na-
stêpnego dnia (28.12) do godz. 13.45. 
31 grudnia kasa bêdzie nieczynna. 
Ewentualne wp³aty nale¿y uiszczaæ w Banku
Spó³dzielczym na nr konta:

13864400000001490620000020.

Symboliczny gest
13 grudnia 1981 roku na terenie ca³ej Polski,
na mocy uchwa³y Rady Pañstwa wprowa-
dzono stan wojenny. Oficjalnym powodem
by³a pogarszaj¹ca siê sytuacja gospodarcza
kraju. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego,
na polecenie której nadzwyczajny stan
wprowadzono mia³a na celu powstrzymanie
niepokojów spo³ecznych i zgaszenie rodz¹cego
siê ruchu demokratycznago. Zawieszono go
w 1982 roku, a zniesiono 22 lipca 1983 roku.
W rocznicê tych wydarzeñ w³adze miasta 
z grup¹ m³odzie¿y, z³o¿y³y kwiaty pod obe-
liskiem przy ul. Chmielnej i zapali³y symbo-
liczny znicz, sk³adaj¹c w ten sposób ho³d
zabitym w zamieszkach i przeœladowanym za
walkê o demokratyczn¹ Polskê. 

Policyjne zmiany
Od poniedzia³ku - 17 grudnia - Komisariat
Policji w Chojnowie ma nowego komendanta.
Podkomisarz Andrzej Sawicki, dotychczasowy
zastêpca Naczelnika Wydzia³u Prewencji
KMP Legnica obj¹³ funkcjê komendanta KP
Chojnów po wygranym konkursie. 

Gildia zaprasza
Systematycznie, raz w miesi¹cu, swoje spot-
kania maj¹ artyœci naszego miasta. Skupiaj¹
siê oni w ramach - GILDII ARTYSTÓW
CHOJNOWA (G.A.C.). Projekt ten ma za

zadanie integracjê miejscowej spo³ecznoœci
twórczej. Od poetów, poprzez fotografików,
skoñczywszy na cha³upniczym rêkodziel-
nictwie. Opiekunem tego projektu jest
Stanis³aw Horodecki - dyrektor MOKSiRu. 
G.A.C dzia³a od paŸdziernika ub.r. Posiada
stronê internetow¹ - www.gildia.chojnow.eu.
adminiostrowan¹ przez Andrzeja Sobczaka. 
Spotkanie Gildii 13 grudnia mia³o charakter
podsumuwaj¹cy, snuto te¿ plany na przysz³oœæ.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do wst¹pie-
nia w szeregi chojnowskich artystów. Nastêpne
kulturalne spotkania bêd¹ odbywaæ siê 
w Domu Schrama. Najbli¿sze zaplanowano
na 10 stycznia o godzinie 19:00. 
Szczegó³owe informacje na stronach interne-
towych MOKSiRu i GILDII.

Ale szopka!
W konkursie szopek, zorganizowanym przez
MOKSiR zwyciê¿y³a praca Martyny, Natalii,
Kacpra, Maæka i Dawida z klasy III Szko³y
Podstawowej w Radziechowie. Gratulujemy!
Nagrodê specjaln¹ jury postanowi³o przyznaæ
zg³oszonej poza konkursem pracy pensjonar-
iuszy oœrodka “Niebieski Parasol”. Ta bardzo
nowoczesna, a jednoczeœnie odwo³uj¹ca siê
do sytuacji wielu z nich szopka ujê³a jurorów
prostot¹ wykonania i sugestywnoœci¹ przekazu.

Nasi stypendyœci
Kilka tygodni temu najlepsi uczniowie ze
szkó³ województwa dolnoœl¹skiego otrzymali
stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia
te przyznawane s¹ uczniom uzyskuj¹cym
najwy¿sze wyniki w nauce.
Wœród nagrodzonych znaleŸli siê przedsta-
wiciele Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-
nowie - Wojciech Piotrowski z klasy IIIa LO
oraz Norbert P³ociñski z klasy IV TE. 

Ceremonia wrêczania nagród odby³a siê 
w Auli im. Jana Paw³a II Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroc³awiu. Dyplomy
wrêczy³ stypendystom Dolnoœl¹ski Kurator
Oœwiaty, pani Beata Paw³owicz. Uroczystoœæ
umili³y wystêpy artystyczne uczniów z Dol-
nego Œl¹ska. Zebrani mieli okazjê wys³uchaæ
koncertu skrzypcowego oraz zapoznaæ siê 
z dokonaniami naukowymi i sportowymi
najzdolniejszych uczniów z regionu. Wicewo-
jewoda dolnoœl¹ski, pani Ewa Mañkowska,
¿yczy³a wyró¿nionej m³odzie¿y wytrwa³oœci
w d¹¿eniu do celu i zadowolenia z osi¹ganych
w ¿yciu rezultatów. Gratulujemy naszym
stypendystom.

Kiedy na basen?
W okresie œwi¹tecznym basen bêdzie czynny: 
24.12.2012 - nieczynny; 
25.12.2012 - nieczynny; 
26.12.2012 - czynny od 14:00 do 21:00;
27.12.2012 - czynny od 7:00 do 22:00;
28.12.2012 - czynny od 7:00 do 22:00;
29.12.2012 - czynny od 10:00 do 22:00;
30.12.2012 - czynny od 8:00 do 22:00;
31.12.2012 - czynny od 8:00 do 16:00;
01.01.2013 - nieczynny 

Po raz 10 z kolêd¹ 
we Wroc³awiu
Wczesnym rankiem 19 grudnia, umuzykal-
nieni uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4, 
w towarzystwie w³adz miasta, kolejny raz
wyjechali do Wroc³awia z kolêd¹ i œwi¹teczno
-noworocznymi ¿yczeniami. 
To ju¿ tradycja. Dzieci prowadzone przez
Zenona Chmielewskiego - nauczyciela muzyki
- od wielu lat, w okresie œwi¹tecznym kolê-
duj¹ w Urzêdzie Marsza³kowskim, Kuratorium
Oœwiaty, Urzêdzie Wojewódzkim, odwiedzaj¹
te¿ wroc³awsk¹ telewizjê. 
O przebiegu chojnowskiej kolêdy w stolicy
województwa napiszemy w nastepnym numerze.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych
czynna jest apteka w Intermarche 

- w soboty do godz. 20, 
w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301:
2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658:

3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136: 23.12.

4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649:

5. Apteka Intermarche: 30.12.

6. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 76 81-88-452: 6.01.
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Na Jarmarku
Kilkanaœcie udekorowanych œwi¹tecznie kramów, scena
pod stra¿¹ dwóch Miko³ajów, kolêdy i pastora³ki, wype³-
ni³y Jarmark Œwi¹teczny, który 15 grudnia odby³ siê
w centrum miasta. 

Rynek tego dnia wygl¹da³ nieco bajkowo. Ustrojone stragany, a na nich
œwi¹teczny asortyment, kolorowe œwiate³ka, pochodnie, migocz¹cy
nieopodal Tkacz, dekoracje na choince i latarniach, Miko³aje rozdaj¹cy
s³odycze wœród najm³odszych mieszkañców - to wszystko, budzi³o
ciep³e uczucia, nastrajaj¹c do zbli¿aj¹cej siê Wigilii. 

Klimatu niew¹tpliwie dope³nia³a muzyka. Po „Na ca³ej po³aci œnieg”
zaœpiewanej przez Jolê Tarnawê (piosenkê mo¿na us³yszeæ w radio 
i na portalach), bo¿onarodzeniowych utworach w wykonaniu legnickiej
grupy Fame Art, z g³oœników pop³ynê³y melodie góralskie folkowego
zespo³u „PoNasemu” i oczywiœcie nastrojowe œpiewy chóru Skoranta.
Swój debiut mia³a te¿ Marta Noga. Zziêbniêtym, na jednym ze stoisk,
oferowano grzane wino, ciep³y barszcz, pieczone pierogi…

Kilku wystawców nie dojecha³o, zapewne z powodu niesprzyjaj¹cej
aury. Mimo to, chojnowski Jarmark Œwi¹teczny przyci¹gn¹³ miesz-
kañców, sk³oni³ do zakupów, zatrzyma³ przy scenie. I chocia¿ do
wielkomiejskich jarmarków bardzo mu daleko, to by³ taki NASZ - 
klimatyczny, ciep³y, œwi¹teczny…

eg

7 grudnia, w pi¹tek, w Muzeum
Regionalnym Zofia Kasprzak
poprowadzi³a pokaz uk³adania
stroików, zorganizowany z okazji
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Pokaz
rozpocz¹³ siê o godz. 9.30 i trwa³
do godz. 14.00. Wziê³o w nim
udzia³ 25 osób, g³ównie panie.
Niektóre z nich przyby³y z terenu
gminy, a nawet odleglejszych
miejscowoœci. Prowadz¹ca pokaz
omówi³a najnowsze tendencje we
florystyce. Objaœniaj¹c kolejne
etapy tworzenia stroików, wycza-
rowywa³a pe³ne fantazji kompo-
zycje. Podczas pokazu, powsta³o
kilkanaœcie stroików, niezwykle

zró¿nicowanych pod wzglêdem
formy, jak i zastosowanych mate-
ria³ów, wszystkie zachwyca³y po-
mys³owoœci¹ i inwencj¹ twórcz¹.

jj

Strojne stroiki
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W Domu Schrama
W XVI wieku, dok³adnie w roku 1544, w centrum Chojnowa Hans Schram
wybudowa³ okaza³¹ kamienicê, która na przestrzeni wieków kilkakrotnie
by³a modernizowana i pe³ni³a ró¿ne funkcje. 
Powsta³a jako dom mieszczañskiej rodziny. By³ tu hotel, w okresie II wojny
wojskowa kantyna, potem dom kultury. Obecnie, Dom Schrama,
przez wiele lat funkcjonuj¹cy w naszym mieœcie jako Dom Chemika,
po gruntownym remoncie, od kilku miesiêcy stanowi nowy, dodatkowy
obiekt Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji. 
Swoj¹ siedzibê znalaz³y tu organizacje pozarz¹dowe i sekcje dzia³aj¹ce
dotychczas w pobliskim domu kultury. Glidia Artystów Chojnowa,
chór Skoranta, szachiœci, sekcja bryd¿a sportowego, filatelistyczna,
fotograficzna, komputerowa, tkacka i wokalna, korzystaj¹ z nowego
obiektu i nowoczesnego wyposa¿enia realizuj¹c w komfortowych warunkach
statutowe cele. Od stycznia przenosi siê tu tak¿e Punkt Konsultacyjny
i Terapie dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych. 
Sala balowa, klubowa, edukacyjna, to miejsca spotkañ szkoleniowych,
warsztatowych i towarzyskich ró¿nych œrodowisk. Odbywaj¹ siê tu wys-
tawy, prezentacje ma³ych form scenicznych. Najstarszy budynek 
w Rynku têtni zatem ¿yciem. Zastosowane tu technologie i funkcjonalnoœæ
pomieszczeñ s¹ idealnym miejscem integracji spo³ecznej. Takie te¿
by³y za³o¿enia inwestora. Obiekt jako placówka kulturalna, sportowa 
i rekreacyjna jest odpowiedzi¹ na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci.

Dofinansowano ze œrodków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„W Domu Schrama  tkamy losy 
i marzenia - wyposa¿enie MOKSiR 

w Chojnowie” 

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji, jedyna tego typu placówka
dzia³aj¹ca na terenie miasta Chojnowa, dziêki œrodkom finansowym
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanym w ramach
zadania „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia - wyposa¿enie MOKSiR
w Chojnowie”, rozszerzy³ ofertê kulturaln¹ dla mieszkañców Chojnowa.
Utworzone i wyposa¿one zosta³y nowe pracownie: plastyczna,
fotograficzna, komputerowa i wokalna oraz sale: edukacyjna i wido-
wiskowa.
Dziêki pozyskaniu nowego profesjonalnego sprzêtu mo¿na by³o roz-
pocz¹æ dzia³alnoœæ dla nowych grup odbiorców:
- w zajêciach w pracowni rzeŸby udzia³
bior¹ dzieci przedszkolne, uczniowie
szkó³ oraz seniorzy z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
- w zajêciach w pracowni fotograficznej
udzia³ bierze m³odzie¿ i doroœli pasjo-
nuj¹cy siê fotografi¹;
- pracownia komputerowa prowadzi
zajêcia edukacyjne dla osób doros³ych,
bezrobotnych, seniorów oraz zajêcia
animacyjne dla dzieci i m³odzie¿y;
- z pracowni wokalnej korzystaj¹ g³ównie
dzieci i m³odzie¿ z chojnowskich szkó³; 

- sale edukacyjna i widowiskowa przeznaczone s¹ na dzia³ania adresowane
do ró¿nych grup spo³ecznoœci (od dzieci i m³odzie¿y po seniorów);
- sprzêt nag³aœniaj¹cy i oœwietleniowy wykorzystywany jest podczas
dzia³añ kulturalnych i edukacyjnych. 
Realizuj¹c zadanie, miasto Chojnów znacz¹co uzupe³ni³o ofertê kulturo-
twórczych propozycji dla mieszkañców. 

eg
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Dzieñ Jubilata to œwiêto, podczas którego nagradzani s¹ Ci, którzy przez
wiele lat udzielaj¹ siê na rzecz innych, wspieraj¹ doœwiadczeniem,
pomagaj¹ innym.
Od dawna dzieñ ten celebruje Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Chojnowie. 
12 grudnia, w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odby³a
siê w³aœnie taka uroczystoœæ - Dzieñ Jubilata z udzia³em cz³onków
ZNP i zaproszonych goœci. Wœród nich Wiceprezes Zarz¹du Okrêgu
Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu Stanis³aw Mazurek, honorowy Prezes
Oddzia³u ZNP Stanis³awa Janczyn, Przewodnicz¹ca Oddzia³owej
Sekcji Pracowników Administracji i Obs³ugi Anna Krê¿el oraz burmistrz
Jan Serkies.

Spotkanie rozpocz¹³ wystêp chóru Allegro ze Szko³y Podstawowej nr 4,
który kolêdami i pastora³kami wprowadzi³ wszystkich w uroczysty,
œwi¹teczny klimat. W takiej atmosferze nagradzano wyró¿nionych za
d³ugoletni¹ przynale¿noœæ.
W tym roku statuetki i listy gratulacyjne otrzyma³o 13 pañ:

- za 60-letni¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ zosta³a wyró¿niona
Natalia Kowalczyk - emerytowana nauczycielka SP 3 w Chojnowie
- 45-letni¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ mo¿e poszczyciæ siê:
Krystyna Kupczyñska -  emerytowana nauczycielka SP 4 w Chojnowie.

- 35 lat do ZNP nale¿¹: 
Irena Kijowska - emerytowana nauczycielka SP w Okmianach,
Anna Krê¿el - Przew. Oddz. Sekcji Administracji Obs³ugi - g³ówna
ksiêgowa Przedszkola Nr 1 i 3.
Magdalena Springer - nauczycielka PZS w Chojnowie
- 30 lat nale¿¹:
Ewa Ku³aga - nauczycielka SP w Okmianach
El¿bieta Ferenc - nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie
Ewa Ka³u¿na - nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie
Barabara Majoch - nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie
Krystyna Tomalska - nauczycielka PZS w Chojnowie
- 25 lat do ZNP nale¿¹:
Ma³gorzata Szczepanowska - nauczycielka SP3 w Chojnowie
Maria Grz¹dkowska - prac. SP w Krzywej
- 20 lat nale¿y:
Krystyna Miko³ajczyk - nauczycielka PZS w Chojnowie. 

Gratulacje, ¿yczenia i towarzyskie rozmowy wype³ni³y dalsz¹ czêœæ
œwiêta Jubilatów.

eg

Za przynale¿noœæ

„Szklane ozdoby choinkowe”, tak jest zatytu³o-
wana, nowa wystawa przygotowana przez
Muzeum Regionalne we wspó³pracy z firm¹
“VITBIS” ze Z³otoryi. Wernisa¿ odby³ siê 
11 grudnia. Bior¹cy w nim udzia³, zapoznali
siê z szerok¹ ofert¹ z³otoryjskiej firmy, a tak¿e
jej bogat¹ tradycj¹. 
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
“VITBIS” w Z³otoryi zosta³o za³o¿one w listo-
padzie 1991, w miejsce zlikwidowanej Spó³-
dzielni Pracy Wyrobów Szklanych i Mineralnych
“VITRUM”. Dzia³alnoœæ rozpoczê³o w styczniu

1992 roku. Od chwili za³o¿enia, przedsiê-
biorstwem kieruje dr. in¿ Janusz Prus. Obecna
na wernisa¿u pani viceprezes, zwróci³a uwagê
na czterdziestoletni¹ tradycjê przedsiêbior-
stwa, potencja³ technologiczny, a nade wszystko
na umiejêtnoœci i doœwiadczenie pracowników.
Firma ma ustalon¹ i rozpoznawaln¹ markê 
w bran¿y. Jest obecna na œwiatowym rynku.
Przede wszystkim specjalizuje siê w ozdobach
szklanych, wykonywanych wed³ug starych,
tradycyjnych wzorów. Dzienna produkcja
zak³adu wynosi 150 000 bombek g³adkich 

i 50 000 ozdób dekorowanych. Wyroby z³otoryj-
skiej firmy znane s¹ niemal na ca³ym œwiecie. 
W kuluarach, przedstawiciele firmy przy-
bli¿ali licznie zgromadzonym goœciom tajniki
technologiczne, zwi¹zane z produkcj¹ bombek.
Urodê ozdób choinkowych podkreœla³y pe³ne

finezji, wyszukane kompozycje Zofii Kasprzak,
która specjalnie na wernisa¿ przygotowa³a
oko³o trzydziestu œwi¹tecznych stroików. Wiêksza
ich czêœæ niemal natychmiast znalaz³a nabywców. 
Wystawê uzupe³niaj¹ zabytki ze zbiorów choj-
nowskiego muzeum oraz kilka eksponatów 
z kolekcji Marka Wojtczuka z Cieplic, wœród
których nale¿y wymieniæ: bombkê, wykonan¹
oko³o 1850 roku w hucie “Józefina” i ceramiczne,
szkliwione figurki do szopki z lat 1920-30,
wyprodukowane w Nysie.

J.J.

Œwi¹tecznie w muzeum
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1 grudnia Oddzia³ Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo - Kredytowej
WSPÓLNOTA w Chojnowie obchodzi³ swoje 3-cie urodziny. Podczas
uroczystoœci cz³onkowie Kasy oraz pracownicy zasiedli przy torcie
oraz kawie. By³a to okazja nie tylko do spotkania siê we wspólnym
gronie lecz równie¿ do rozmów i wymiany spostrze¿eñ i opinii. Obecna
podczas uroczystoœci Kierownik Regionalna Pani Monika Ko³cio
odpowiada³a na zadawane pytania obecnych przy stole i szczegó³owo
opisa³a sytuacjê na rynku us³ug finansowych ze szczególnym uwzglêdnie-
niem ostatnich wydarzeñ zwi¹zanych z instytucjami parabankowymi
jak np. Amber Gold. Dodatkowo zapewnia³a obecnych o stabilnej
sytuacji Kasy i ci¹g³ym rozwoju SKOK WSPÓLNOTA.
Korzystaj¹c z okazji pracownicy Kasy WSPÓLNOTA Oddzia³u
Chojnów Kierownik Oddzia³u Magdalena Laudowicz, Doradca
Finansowy Monika Guœciora oraz Opiekun Finansowy Agnieszka
Mendus - Ewkowska pragn¹ z³o¿yæ wszystkim mieszkañcom

Chojnowa z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wielu g³êbokich i rados-
nych prze¿yæ, wewnêtrznego spokoju, wytrwa³oœci i radoœci oraz
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ka¿dym dniu nadchodz¹cego roku 2013.

Ma³y jubileusz

Zacytowane s³owa to stare chiñskie przys³owie, czêsto powtarzane 
w literaturze angielskiej, bêd¹ce swoistym komentarzem do logo Amnesty
International - miêdzynarodowej organizacji pozarz¹dowej, której
celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw cz³owieka. 
To w³aœnie pod auspicjami AI w dniach 8 - 9 grudnia 2012 r. na ca³ym
œwiecie odby³ siê XIII Maraton Pisania Listów, w czasie trwania którego
powsta³y, tradycyjnie ju¿, odrêcznie pisane listy w obronie osób,
których pozbawiono podstawowej wartoœci danej istocie ludzkiej, jak¹
jest wolnoœæ. W tych dniach 70. uczniów, 12. absolwentów i 4. nauczycieli
Gimnazjum nr 2 ju¿ po raz pi¹ty wziê³o udzia³ w tym szczytnym
przedsiêwziêciu. Przez 24 godziny pochylali siê nad losami ludzi
ciê¿ko doœwiadczonych przez los, w³adze, systemy polityczne.
Orê¿em w ich d³oniach by³y tylko: tekst Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka, s³ownictwo Pilnych Akcji - przygotowane przez AI, kartki
i d³ugopisy. Na wielkie uznanie zas³uguje odpornoœæ uczniów, ich
wielkie zaanga¿owanie w wykonywanie powierzonych zadañ. Po raz
kolejny udowodnili, ¿e potrafi¹ byæ wra¿liwi na cierpienia innych! 
Maraton sta³ siê okazj¹ do spotkania z Mariol¹ Malik - wokalistk¹,
która po raz kolejny wprowadzi³a maratoñczyków w czarowny œwiat
muzyki i zaprosi³a do naszej auli m³odych adeptów gry na pianinie 
i na skrzypcach - swoj¹ siostrê - Alê oraz Wiktora Cieœlê; z absolwentami,
którzy byli z nami po raz pi¹ty!; ludŸmi, którzy zechcieli na chwilê
przy³¹czyæ siê do Maratonu: p. Miros³aw¹ Spes, p. Krystyn¹ Czapsk¹;
p. Jadwig¹ Matys, p. Mariuszem Kowalczykiem. 
Tak du¿e przedsiêwziêcie wymaga wielu przygotowañ logistycznych,
zapewnienia maratoñczykom optymalnych warunków do pracy.
Dlatego DZIÊKUJÊ Radzie Rodziców przy Gimnazjum nr 2 i jej
Przewodnicz¹cej - p. El¿biecie Rajczakowskiej za nieocenion¹ pomoc
i psychiczne wsparcie; portalowi chojnow.pl za ufundowanie
wspania³ych, lekko pisz¹cych d³ugopisów; p. Tadeuszowi Bijakowi za
ufundowanie pami¹tkowych kubków; p. Marcie Jurczyk - za smakowity
tort; Radnym Rady Miejskiej Chojnowa za wsparcie zakupu
znaczków, za które w tym roku zap³aciliœmy 818, 85 z³. W œwiat

bowiem wys³aliœmy ³¹cznie 3560 listów!!! W ci¹gu 24. godzinnego
Maratonu powsta³o 2810 listów, w tygodniu poprzedzaj¹cym Maraton
- 697 listów, a w poniedzia³ek - 10 grudnia do naszej szko³y dostarczono
jeszcze 53 listy. 
DZIÊKUJÊ Maratoñczykom, Absolwentom i Nauczycielom, którzy
bardzo licznie w³¹czyli siê do przebiegu Maratonu i opiekowali siê
wszystkimi uczestnikami w ró¿nych porach dnia i nocy. Szczególnie
dziêkujê nauczycielom wychowania fizycznego, którzy opiekowali siê
uczniami podczas zajêæ sportowych i zajêæ zumby przeprowadzonych
o pó³nocy przez p. Marzenê Anton. Dziêkujê tym Paniom, które by³y
na terenie szko³y przez 24. godziny: Hance D¹browskiej - Król,
Justynie Rz¹sie, Katarzynie Ferenc, Dorocie Kamiñskiej.

Lucyna Spes 
- koordynator V Maratonu Pisania Listów 

w Gimnajzum nr 2 im. M. Kopernika

„Lepiej zapaliæ œwieczkê, ni¿ przeklinaæ ciemnoœæ”
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STYCZEÑ

Socjologiczny fenomen - WOŒP
W tym roku zebraliœmy rekordow¹ kwotê
17.120,32 z³.
W Chojnowie wspieraj¹cych by³o wielu. Przede
wszystkim wszyscy Ci, którzy siêgnêli do
portfeli i do orkiestrowych puszek wrzucili co
³aska. 50 wolontariuszy, którzy przez kilka
godzin na terenie miasta i gminy zbierali datki.
M³odzie¿ pracuj¹ca w sztabie licz¹ca skrupu-
latnie ka¿dy grosik i czuwaj¹ca nad pra-
wid³owym przebiegiem zbiórki. Organizatorzy
koncertu, pracownicy MOKSiR, artyœci wys-
têpuj¹cy na scenie, publicznoœæ oklaskuj¹ca
wykonawców i uczestnicz¹ca w licytacji,
sponsorzy przedmiotów na licytacje - w sumie
kilkaset osób. 

By³a rewolucja
26 stycznia uroczyst¹ kolacj¹ ekipa TVN za-
koñczy³a nagranie chojnowskiej edycji „Kuchen-
nych rewolucji” w by³ym „Niebieskim
Parasolu”, obecnym „Pod jeleniem”.

LUTY

Kolejna placówka dla niepe³nosprawnych
6 lutego w Chojnowie uruchomiono kolejn¹
placówkê dla osób niepe³nosprawnych - Œro-
dowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Reja,
w budynku by³ej sto³ówki szkolnej, Powia-
towego Zespo³u Szkó³.

Daria najpopularniejsza
11 lutego podczas Gali Mistrzów Sportu w Leg-
nicy og³oszono wyniki plebiscytu na najpopu-
larniejszego sportowca. W Chojnowie tytu³
naj… otrzyma³a Daria Szymañska - zawodnicz-
ka jeŸdziectwa WKKW.

Dekada w s³u¿bie cierpi¹cym
W lutym minê³o dziesiêæ lat od uruchomienia
w Chojnowie profesjonalnej rehabilitacji. 

Remont zakoñczony
Dom Schrama oficjalnie zaczyna swoj¹ dzia³al-
noœæ. Wyremontowany obiekt jest obecnie miejs-
cem spotkañ organizacji pozarz¹dowych i sekcji
bran¿owych, odbywaj¹ siê tu szkolenia, zebrania
licznych grup spo³ecznych i miejskie uroczystoœci.

MARZEC

Duszpasterska wizytacja
15-18 marca chojnowskie parafie wizytowa³
Ks. Biskup Stefan Cichy Ordynariusz Diecezji
Legnickiej. 

Udane Targi
20 marca Powiatowy Zespó³ Szkó³ zorganizowa³
pierwsze w mieœcie Targi Motoryzacyjne. 

Odznaczeni Gwiazdami
29 marca podczas posiedzenia Miejskiej Rady
Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w G³ogowie

pp³k dypl. Piotr Mielniczuk oraz mgr Ireneusz
Zalewski z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ
w G³ogowie, w imieniu Prezydenta Rzeczpospo-
litej Bronis³awa Komorowskiego odznaczyli
Gwiazd¹ Iraku st. kpr. Adriana Konobrodzkiego
i Gwiazd¹ Afganistanu st. szer. Jacka Kulczyc-
kiego. Uroczystoœci towarzyszy³a prezentacja
multimedialna i wystawa fotograficzna. 

KWIECIEÑ

Konwent w³adz
10 kwietnia przedstawiciele 10 samorz¹dów
wziêli udzia³ w Konwencie Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów, który odby³ siê w Sali Eduka-
cyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. G³ów-
nym tematem spotkania by³y œrodki pomo-
cowe Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
Informacjê o zakresie tematycznym obszarów
objêtych wsparciem przedstawi³ Europose³
Piotr Borys. 

Czeœæ Jego pamiêci
12 kwietnia zmar³ najstarszy ¿o³nierz i oficer
kampanii wrzeœniowej, 103.letni mieszkaniec
Chojnowa - W³adys³aw Dobrzañski.

Rozœpiewane Nutki
21 kwietnia odby³ siê X jubileuszowy Konkurs
Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI. Wœród
wykonawców goœciliœmy dzieci i m³odzie¿ 
z Legnicy, Lubina, Wroc³awia, Ruszowa, Rudnej
oraz z Chojnowa. 

Mistrzostwa Po¿arnictwa
25 kwietnia, na stadion chojnowianki zjecha³o
21 jednostek stra¿y po¿arnej z ca³ego województ-
wa. Takiego zespo³u po¿arniczo-gaœniczego
Chojnów jeszcze chyba nie goœci³. Na szczêœcie
mundurowi nie wystêpowali tym razem w roli
ratuj¹cych ¿ycie i mienie - byli uczestnikami
IX Mistrzostwa w Sporcie Po¿arniczym Dolnego
Œl¹ska.

MAJ

Wizyta u przyjació³
16 maja do partnerskiego Egelsbach w Niemczech
wyjecha³a z przyjacielsk¹ wizyt¹ 40.osobowa
grupa chojnowian. Mieszkañcy naszego miasta
zabawili u partnerów 4 dni i jak zwykle 
wrócili pe³ni pozytywnych wspomnieñ. 

Chojnowianka Miss Ziemi Legnickiej!
20 maja w hotelu Qubus w Legnicy odby³ siê
fina³ wyborów Miss Polonia Ziemi Legnickiej.
Spoœród 11 kandydatek walcz¹cych o koronê
Miss - z ca³ego regionu - za najpiêkniejsz¹
uznano 18-letni¹ chojnowiankê Katarzynê
Wêgiersk¹.

Wspó³czesny powrót do przesz³oœci
Tydzieñ po ogólnoeuropejskiej Nocy Muzeów
swoje podwoje otworzy³o Regionalne Muzeum
w Chojnowie. Impreza pod nazw¹ „Noc w mu-
zeum” 25 maja mia³a swoj¹ pierwsz¹ edycjê.
Wiemy, ¿e ju¿ przygotowywana jest kolejna.

Rekordowa „Stonoga”
Ponad 70 zespo³ów, kilkuset energicznych
tancerzy, megadynamiczne prezentacje na
scenie, g³oœny aplauz, wysokie decybele - jak
obiekt Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji wytrzyma³ taki ciê¿ar gatunkowy,
trudno odpowiedzieæ.
XIII Ogólnopolski Przegl¹d Zespo³ów Tanecz-
nych „Stonoga” w tym roku by³ bez w¹tpie-
nia rekordowy pod wieloma wzglêdami. Nigdy
wczeœniej na chojnowskiej scenie nie prezen-
towa³o siê tyle grup tanecznych, nigdy wczeœ-
niej MOKSiR nie goœci³ tylu m³odych artys-
tów, nigdy wczeœniej rywalizacja nie trwa³a
10 godzin, w koñcu nigdy wczeœniej choj-
nowskie zespo³y nie „zgarnê³y” tylu ogólno-
polskich tytu³ów. 

CZERWIEC

Dni Chojnowa 2012
Mieszkañcy Chojnowa (i nie tylko) kolejny
ju¿ raz spotkali siê w Parku Œródmiejskim,
gdzie przy g³ównej alejce rozstawione by³y
stragany artystów rzemieœlników z naszego
regionu, gdzie wœród zieleni górowa³ telebim,
a w centralnym miejscu dominowa³a scena.
Pierwszy dzieñ Dni Chojnowa, tradycyjnie
ju¿ od dziesiêciu lat, przebiega³ pod has³em
Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycz-
nego. Drugiego dnia wystawiaj¹cych siê
wczeœniej rzemieœlników zast¹pili na stra-
ganach Liderzy Animacji Spo³ecznej czyli
chojnowskie organizacje pozarz¹dowe, które
od lat prê¿nie dzia³aj¹ w naszym mieœcie.
Pierwsza edycja LAS-u towarzyszy³a jubile-
uszowi Gazety Chojnowskiej, która w tym
roku skoñczy³a 20 lat. 

Mistrzowie p³ywania
Pierwsze w dziejach miasta Mistrzostwa Choj-
nowa w P³ywaniu Dzieci i M³odzie¿y odby³y
siê na basenie miejskim 6 czerwca. Wziê³o 
w nim udzia³ ok. 150 osób - uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. Rywalizacja
odbywa³a siê w kilku kategoriach. O tytu³
mistrza walczono w kilku stylach p³ywackich.
W poszczególnych kategoriach wiekowych
osobno klasyfikowane by³y dziewczêta,
osobno ch³opcy. Nie dziwi zatem fakt, ¿e
tegoroczne zawody wy³oni³y ponad 20
Mistrzów. 

Jubileusz Galerii M³odych
Od piêciu lat w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Chojnowie dzia³a Galeria M³odych,
której g³ównym celem jest rozwijanie zdol-
noœci plastycznych dzieci i m³odzie¿y.
Galeria M³odych przygotowuje wystawy pla-
styczne, fotograficzne i okolicznoœciowe nie
tylko dla dzieci i m³odzie¿y, ale równie¿ do-
ros³ych „m³odych duchem”. Do tej pory za-
prezentowano 42
wystawy, w tym 13
indywidualnych.  
6 czerwca obchodzo-
no uroczyœcie jubi-
leusz dzia³alnoœci.

KALENDAR IUM ‘2012
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Chóralna uczta
5 chórów z Dolnego Œl¹ska i jeden z Wielko-
polski wziê³o udzia³ w I Chojnowskim
Festiwalu Chórów M³odzie¿owych. Pierwsza
edycja festiwalu odby³a siê w scenerii choj-
nowskiej fary pw. œw. ap. Piotra i Paw³a 16 czer-
wca. Przez kilka godzin w œwi¹tyni brzmia³y
wspania³e g³osy i utwory muzyki sakralnej 
i œwieckiej. Nie mieliœmy jeszcze w Chojnowie
takiej chóralnej uczy. 

Minister w Chojnowie 
Piotr ¯uchowski - Wiceminister w Ministers-
twie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Generalny Konserwator Zabytków, 20 czerwca
odwiedzi³ Chojnów. Niecodzienny goœæ
zapozna³ siê z bogat¹ histori¹ koœcio³a 
pw. œw. ap. Piotra i Paw³a, by³ te¿ z wizyt¹ 
w Muzeum Regionalnym. 
Podczas wizyty w³adze naszego miasta roz-
mawia³y z ministrem tak¿e na temat mo¿-
liwoœci aplikowania o œrodki na remonty 
i renowacje cennych dla Chojnowa i jego
mieszkañców obiektów. 

Kajakiem po Skorze
23 czerwca wystartowa³ z Jadwisina sp³yw
kajakowy „O b³êkitn¹ wstêgê Skory” zorga-
nizowany przez Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II. W sp³ywie uczestniczy³o 29 osad 
2 osobowych i 5 „jedynek”. Kajakarze mieli
do pokonania dwa wodospady, resztki po-
niemieckiej tamy i mnóstwo progów na rzece.
P³ynê³o 14 osad uczniowskich (z gimnazjum)
i 15 osad mieszanych - tata + dziecko.
Najm³odszy uczestnik mia³ prawie 6 lat!

LIPIEC

Partnerzy na wystawie
„Partnerskie wizyty: Chojnów 2011 i Egels-
bach 2012” - to tytu³ wystawy jak¹ 6 lipca
oficjalnie otwarto w Galerii M³odych Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.
Fotograficzny zapis trzeciej wizyty przyjació³
z Egelsbach w naszym mieœcie i tegorocznej
(tak¿e trzeciej) chojnowian w partnerskim
mieœcie ilustrowa³ wieloletni¹ dzia³alnoœæ dwóch
bliŸniaczych miast, które od 7 lat realizuj¹
partnersk¹ umowê. 

Policyjna Gala
To by³a pierwsza uroczystoœæ zorganizowana
na terenie rewitalizowanego rynku i pierwsza
w dziejach naszego miasta.
24 lipca Chojnów goœci³ funkcjonariuszy policji
z terenu powiatu legnickiego, którzy tego dnia,
w grodzie nad Skor¹, obchodzili Œwiêto Policji. 

SIERPIEÑ

Zakoñczenie lata
Tegoroczny sezon miejskich imprez plenero-
wych zakoñczy³ festyn, który 15 sierpnia odby³
siê na terenach zielonych przy ul. Sikorskiego.
Dotychczas mieszkañcy spotykali siê g³ównie
w Parku Œródmiejskim, osiedlowa impreza
znalaz³a jednak wielu zwolenników.

PrzywieŸli Tkacza
17 sierpnia, wczesnym rankiem, rozpoczê³y
siê prace przy monta¿u pomnika w nowej
fontannie. Autorem rzeŸby jest absolwent
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie artysta
rzeŸbiarz z Bia³egostoku Micha³ Jackowski.
On te¿, wspólnie z odlewnikiem z Krakowa,
osobiœcie montowa³ w Chojnowie swoje dzie³o. 

WRZESIEÑ

Chwile grozy
10 wrzeœnia na parkingu przy Polo Markecie
zespó³ pirotechniczny i policja prowadzili akcjê
detonacji pakunku zamontowanego do pod-
wozia jednego z parkuj¹cych aut. 

O puchar burmistrza
15 wrzeœnia, w centrum miasta, ponad 170 ko-
larzy œciga³o siê w Ogólnopolskim Kryterium
Kolarskim o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa.

Rynek wyremontowany
27 wrzeœnia odebrano od wykonawcy prace
zwi¹zane z rewitalizacj¹ Rynku. 
Najistotniejszym elementem inwestycji by³o
zagospodarowanie terenu w taki sposób, aby
czytelna by³a funkcja rynku, przy zachowaniu
zabytkowego charakteru. 
Atrakcyjnym elementem jest tu fontanna, w cen-
trum której stoi postaæ tkacza, uroku temu
miejscu nadaje tak¿e ma³a architektura - styli-
zowane ³awki, nastrojowe oœwietlenie lamp
stoj¹cych i kinkietowych oraz wielobarwne rabaty. 

Zjazd w Chojnowie
Ponad 100 uczestników z terenu by³ego woje-
wództwa legnickiego, 6 paŸdziernika wziê³o
udzia³ w 29 ZjeŸdzie Emerytów i Rencistów ZNP.

Piêkna jesieñ z muzyk¹ 
Cztery zespo³y bior¹ce udzia³ w Chojnow-
skiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹ - projekcie
popularyzuj¹cym brzmienia œredniowiecza,
renesansu i baroku - przez trzy dni dawa³y
koncerty - najpierw w Teatrze im. Modrzejew-
skiej w Legnicy, potem w placówkach oœwia-
towych naszego miasta, obu œwi¹tyniach 
i oœrodku „Niebieskiego Parasola”.

Z³oty jubileusz
12 paŸdziernika Szko³a Podstawowa nr 3 
im. Marii Konopnickiej obchodzi³a 50.rocznicê
swojego istnienia.
Uroczystoœci rozpoczêto Msz¹ œw., by³a okolicz-
noœciowa akademia, bogaty program artystycz-
ny i spotkanie szkolnej braci w murach placówki.

Miêdzynarodowy rap
13 paŸdziernika w plenerach restauracji „Duszka”,
przez kilka godzin, brzmia³ hip-hop w ró¿-
nych jego odmianach i w ró¿nych jêzykach.
„Rap Melan¿” przyci¹gn¹³ do „Duszki” grono
„wyznawców” tego gatunku, którzy oklaski-
wali tego dnia artystów zwi¹zanych z wytwórni¹
p³ytow¹ Music Movement i okolicznych wy-
konawców.

Chojnowska Gala Kresowa
Piêcioro wykonawców - uczestników XI Leg-
nickich Dni Kultury Kresowej - 16 paŸdziernika
wyst¹pi³o na chojnowskiej scenie w MOKSiR.
Kresowe œwiêto organizowane od jedenastu
lat, w tym roku objê³o 12 miejsc, gdzie swój
kresowy dorobek prezentowali wokaliœci,
chóry, zespo³y oraz instrumentaliœci z kraju 
i zza wschodniej granicy.

Dojrza³e piêciolatki
20 paŸdziernika chór Skoranta œwiêtowa³
swoje 5.lecie. Uroczystoœciom jubileuszowym
towarzyszy³ fina³ og³oszonego przez Skorantê
konkursu „Talenty znad Skory”.

Dwa jubileusze
20 paŸdziernika Powiatowy Zespó³ Szkó³ 
w Chojnowie obchodzi³ podwójn¹ uroczys-
toœæ: 50.lecie Szkolnictwa Zawodowego oraz
35.lecie Budynku Szkolnego przy ul. Wojska
Polskiego 16.

LISTOPAD

Dla Niepodleg³ej
94 rocznica odzyskania niepodleg³oœci 
w Chojnowie by³a obchodzona wyj¹tkowo
ró¿norodnie. Organizatorami kilku wydarzeñ
by³a g³ównie spo³ecznoœæ Powiatowego Zespo³u
Szkó³, uczniowie Ogniska Muzycznego i w³adze
samorz¹dowe.

¯yczenia dla 100.latki
20 listopada przedstawiciele Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych oraz burmistrz Chojnowa
zagoœcili u stuletniej mieszkanki naszego
miasta - pani Michaliny Reichert. Przyjêcie
przygotowane przez bliskich by³o okazj¹ do
z³o¿enia serdecznych gratulacji, ¿yczeñ 
i oczywiœcie prezentów.

Prace 2000 r¹k
Wernisa¿, jaki mia³ miejsce 30 listopada 
w sali edukacyjnej Domu Schrama by³ pod-
sumowaniem realizowanego przez dwa
miesi¹ce projektu pn. „Radoœæ tworzenia. Utkane
z marzeñ, zlepione ze snów” w ramach pro-
gramu Dom Kultury +.
Program Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji zaanga¿owa³ oko³o 1000 uczniów
chojnowskich szkó³ podstawowych i gimnazjów. 

GRUDZIEÑ

24 godziny pisania
8 grudnia ruszy³ XIII Maraton Pisania Listów
Amnesty International. W Chojnowie, za spraw¹
Gimnazjum nr 2, pisano listy po raz pi¹ty.
Chojnowianie napisali 3507 petycji. 

Jarmark
Jarmark Œwi¹teczny jaki MOKSiR zorgani-
zowa³ 15 grudnia w Rynku nie rozpieszcza³
pogod¹, ale kolorów, barwnej muzyki
i œwi¹tecznego nastroju nie brakowa³o.

KALENDAR IUM ‘2012

99

PA�DZIERNIK



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/779

W ca³ej Polsce 12 grudnia o godz.18.00 sto piêædziesi¹t Dyskusyjnych
Klubów Ksi¹¿ki spotka³o siê, aby porozmawiaæ o najnowszej powieœci
J.K. Rowling „Trafny wybór”. W ten sposób rozpoczê³a siê Pierwsza
Ogólnopolska Dyskusja Literacka DKK. 
Wœród ponad tysi¹ca obecnie dzia³aj¹cych klubów, tylko niektóre dosta³y
siê do tego programu, pilotowanego przez Instytut Ksi¹¿ki i Wydawnictwo
Znak. W tym tak¿e i nasz, chojnowski. Ka¿dy z klubów uczestnicz¹cych
w tej akcji mia³ przeprowadziæ wyj¹tkowe spotkanie i wykonaæ pewne
zadania. Dla najlepszych przewidziano nagrody i niespodzianki. 
A jakie? Mo¿e przyjazd znanej autorki do Chojnowa, bo jednym 
z naszych zadañ by³a odpowiedŸ na pytanie „Dlaczego J.K. Rowling
ma przyjechaæ do naszego DKK”…
Nasze spotkanie, w specjalnie udekorowanej sali, zainaugurowa³ choj-
nowski chór „Skoranta”, który zaœpiewa³ kolêdy i pastora³ki. 
A potem zaczê³a siê dyskusja nad ksi¹¿k¹. Oprócz klubowiczów w deba-
cie uczestniczyli te¿ zaproszeni goœcie. Zostali oni wybrani wed³ug pewnej
regu³y. Otó¿ te zawody, które reprezentowali, wystêpowa³y równie¿ 
w powieœci. Na sali wiêc znaleŸli siê: nauczyciel, pedagog, wicedyrektor
szko³y, przedstawiciel opieki spo³ecznej, radny, w³aœciciel ksiêgarni,
redaktor lokalnej gazety oraz redaktor lokalnego portalu. Oczywiœcie
ka¿dy, kto chcia³ do nas przyjœæ, by³ mile widziany.
Niemal wszystkim klubowiczom lektura bardzo siê podoba³a. Uwa¿ali,
¿e warto j¹ przeczytaæ, ¿e J.K. Rowling potrafi tak¿e napisaæ dobr¹
powieœæ dla doros³ych. Ale byli i tacy, dla których nie by³a ona intere-
suj¹ca.
Po dyskusji ka¿dy z nas napisa³ jednozdaniow¹ recenzjê, dlaczego warto
„Trafny wybór” przeczytaæ i przyczepi³ j¹ do czerwonego balonika -
30 baloników pofrunê³o w œwiat. Mamy nadziejê, ¿e gdziekolwiek,
ktokolwiek natknie siê na jeden z nich, siêgnie po tê ksi¹¿kê, która 
w tak niecodzienny sposób zosta³a mu zareklamowana. Prosto z nieba!

Jedn¹ z piêknych tradycji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t, s¹ podarunki i dlatego
ka¿dy, na tym naszym przedœwi¹tecznym spotkaniu, otrzyma³ jeszcze 
rêcznie wykonan¹ ozdobê choinkow¹. Zaproszeni goœcie wyró¿nieni
zostali dodatkowo tytu³em honorowego klubowicza DKK £GARZ, 
a na klubowiczów czeka³a niespodziank¹, któr¹ przygotowa³o
wydawnictwo Znak - kupony rabatowe na zakup dowolnej ksi¹¿ki.
Czy J.K. Rowling po obejrzeniu relacji z naszego spotkania swoj¹ trasê lit-
erack¹ po Polsce zaplanuje nie pomijaj¹c naszego ma³ego miasteczka?
Chcielibyœmy, aby tak siê sta³o, bo Chojnów to trafny wybór.

Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ i MDKK

przy MBP w Chojnowie

Trafny wybór to Chojnów

W dniach 01.12 - 02.12.2012 r. zespó³ teatralny „Czwórka” ze Szko³y
Podstawowej nr 4 wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Korczaka
w Berlinie pt. “Œladami Janusza Korczaka”. Celem tego szczególnego
wydarzenia by³o stworzenie  miêdzynarodowej platformy do dyskusji
na temat wychowania, edukacji i praw dziecka. Has³o przewodnie
brzmia³o: „Dzieci maj¹ wspó³tworzyæ spójn¹, demokratyczn¹ Europê”.
W czasie Festiwalu zaprezentowano min.: filmy, spektakle teatralne, 

koncerty, wystawê ksi¹¿ek, wyk³ady historyczne oraz wystawê
„Janusz Korczak w malarstwie”. 
Organizatorami Festiwalu byli Deutsch-polnischer Verein für Integration,
Kultur und Bildung- Polonica. Patronat honorowy nad imprez¹
objê³o Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Bundesministerium 
für Bildung und Forschung.
Nasz 10 osobowy zespó³ wyst¹pi³ z przedstawieniem autorstwa pani
Barbary S³otwiñskiej pt.: „Jestem”, które opowiada o sytuacji dziecka
we wspó³czesnym œwiecie. Dzieciñstwo to najwa¿niejszy okres w rozwoju
cz³owieka. Rodzice bardzo czêsto nie maj¹ czasu, by towarzyszyæ
swojemu dziecku w jego poznawaniu œwiata, rozwijaniu umiejêtnoœci.
Dziecko bywa skazane na samotne zmaganie siê z rzeczywistoœci¹ 
i brakiem kontaktu z rodzicami, brakiem ich uwagi i uczuæ. Nasz wys-
têp zrobi³ wielkie wra¿enie i wywo³a³ wiele emocji, by³ to ogromny
sukces opiekunów zespo³u i m³odych aktorów. Posypa³y siê propozycje
dalszych wystêpów równie¿ za granicami naszego kraju. 
Zapraszamy do obejrzenia fragmentów przedstawienia na stronie szko³y.

Bernarda Mormul

„Czwórka” w Berlinie
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7 grudnia bibliotekarka p. E. Rusiecka ze
Szko³y Podstawowej nr 4 zaprosi³a na spot-
kanie z dzieæmi chojnowsk¹ twórczyniê
poezji i prozy dla dzieci i doros³ych - p. Ma³-
gorzatê Krzywdê. Zaproszony goœæ rozpocz¹³

imprezê od przedstawienia siebie. Nawi¹-
zuj¹c do wykonywanego przez wiele lat za-
wodu p. Ma³gosia zaprezentowa³a na po-
cz¹tku dwa wiersze „Biblioteka”, „Proœby
ksi¹¿ki”. Nastêpnie opowiada³a o swoich
dzieciach, dla których napisa³a wiêkszoœæ
utworów. Po czym odczyta³a dwie ko³ysanki,
„Baœñ o ksiê¿niczce D¹salinie” oraz wierszyki
o porach roku i opowieœci „Baba Jaga
opowiada”. 
Spotkanie zakoñczy³a pytaniami. Ka¿da
prawid³owa odpowiedŸ by³a nagradzana
gwiazd¹ z papieru wykonan¹ technik¹ orgiami
przez p. Ma³gorzatê. Na po¿egnanie i pa-
mi¹tkê mi³ego spotkania dzieci zosta³y ob-
darzone przez naszego goœcia piêknymi
zak³adkami wykonanymi tak¿e technik¹
orgiami. 

Projekt „Aby odpad nie odpad(³)” wymyœlony,
zainicjowany i przeprowadzony przez m³o-
dzie¿ow¹ Kapitu³ê Zielonej Flagi dzia³aj¹c¹

w Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie, pod opiek¹ p. Ma³gorzaty
Potacza³y, w ramach regionalnej kampanii
informacyjno-edukacyjnej pn. „Nowe prawo
odpadowe nowy styl ¿ycia Dolnoœl¹zaków”
zosta³ sfinansowany ze œrodków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej we Wroc³awiu.
W ramach projektu przeprowadzono warsz-
taty edukacyjne, których prowadz¹cymi byli
gimnazjaliœci. To oni spotkali siê z uczniami
szkó³ podstawowych oraz przedszkolakami 
i poprzez zabawê uczyli swoich m³odszych
kolegów co to jest recykling oraz jak prawi-
d³owo segregowaæ odpady. Odkryli tajem-
nicê ubrañ z polaru ! Okaza³o siê, ¿e temat
odpadów mo¿e byæ interesuj¹cy a nawet
zabawny. Potem, w dniach: 7 - 8 listopada
2012 r. w Gimnazjum nr 2 odby³ siê FESTI-
WAL RECYKLINGU. Wtedy to uczniowie
wraz z opiekunk¹ przygotowali dla swoich
m³odszych kolegów ze Szko³y Podstawowej
nr 3 i Szko³y Podstawowej nr 4, szereg
zadañ. By³a segregacja odpadów, promocja
w³aœciwych zachowañ konsumenckich, na
gor¹co powstawa³y prace plastyczne pn.
„Œwiat bez odpadów”. Nie zabrak³o wspól-
nych zabaw, którym towarzyszy³o sporo
œmiechu. Wszystkie zadania wykonano na
szóstkê z plusem, nie dziwi zatem werdykt
jury, wszyscy otrzymali zaszczytny tytu³
MISTRZA RECYKLINGU. Tak wysoki
poziom wiedzy z zakresu postêpowania 
z odpadami to skutek edukacji ekologicznej,
któr¹ prowadzi pani Bo¿ena Szarek i pani
Miros³awa Spes dla swoich podopiecznych.
Ukoronowaniem dzia³añ sta³o siê podsumo-
wanie projektu, które odby³o siê w goœcin-
nych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wrêczono wówczas nagrody dla laureatów
konkursu plastycznego oraz uroczyœcie

otwarto wystawê prac plastycznych wyko-
nanych przez uczniów SP3, SP4, Przed-
szkola Miejskiego nr 1. 

Koordynator projektu - p. Ma³gorzata
Potacza³a gor¹co dziêkuje Paniom: Bo¿enie
Szarek, Miros³awie Spes, Gra¿ynie Babiarz,
Bogus³awie Kruk, Irenie Butyñskiej, Iwonie
Kruk, Dorocie Pisarskiej, Iwonie Parzonka,
Gra¿ynie Ga³wa, Beacie Mroziñskiej, pod
których okiem powstawa³y wspania³e prace
plastyczne, do obejrzenia których zaprasza,
do koñca grudnia, Miejska Biblioteka
Publiczna.

Lista nagrodzonych:
Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie
Maksymilian Zatwarnicki – I miejsce
Hanna Giersok – II miejsce
Maja Lubiniecka -  III miejsce

Szko³a Podstawowa nr 3 
Natalia Moskwa – I miejsce
Wioletta Ferenc – II miejsce
Kacper Stankiewicz – III miejsce

Szko³a Podstawowa nr 4 
Natalia Borowy – I miejsce
Julia Wiœniewska – II miejsce
Alicja Druzga – III miejsce

Gimnazjum nr 2 
Ewelina Kopeæ – I miejsce
Magdalena Czarny – II miejsce
Pawe³ Kufliñski – III miejsce

SPOTKANIE
AUTORSKIE 

„Œmiecenie Odpada”

Zdrowych weso³ych œwi¹t 
oraz szczêœliwego Nowego Roku 

¿yczy 

SZKO£A JAZDY 
DARIUSZ MAZUR

tel. 512 026 026; 76 81 81 807
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Rewelacyjnie spisali siê podopieczni trenera
Piotra Seheniewicza w Halowym Miêdzynarodo-
wym Turnieju Miko³ajkowym, w którym udzia³
wziê³y 24 zespo³y w tym goœcie z Niemiec,
Czech oraz Ukrainy.W dwudniowych zma-
ganiach godnie reprezentowaliœmy swoje miasto
kwalifikuj¹c sie do grupy fina³owej wraz 
z Górnikiem Polkowice, Chrobrym G³ogów
oraz Blañskiem. W meczu o wejœcie do fina³u
przegraliœmy z czeskim zespo³em FK Blansk 2:5.

Mecz ten sta³ na wysokim poziomie i wcale
nie zapowiada³ pora¿ki. Po 8 minutach by³
remis 2:2 po wspania³ych bramkach Kacpra
Laskowskiego. Jednak ostatnie 4 minuty
nale¿a³y do goœci, którzy zdo³ali 3.krotnie
umieœciæ pi³kê w siatce. Spotkanie z trybun
legnickiej hali ogl¹da³ gospodarz naszego miasta
Jan Serkies. Pod³amani t¹ pora¿k¹ chojnowianie
przegrali kolejny mecz o 3 miejsce z Chrobrym
G³ogów 1:0. Za nim doszliœmy do fazy fina³owej 

po drodze zagraliœmy mecze z Prochowiczank¹,
Ziemi¹ Lubiñsk¹, Arkonem Przemkow czy
Amico Lubin. Mecze te koñczy³y siê wysokimi
zwyciêstwami b¹dŸ remisem w przypadku Amico.
Na uwagê zas³uguje wyró¿nienie naszego
reprezentanta Konrada Cihonia, który spoœród
240 pi³karzy zosta³ bezapelacyjnie wybrany
najlepszym graczem turnieju. 

wozoop1990

KOÑCOWA TABELA (pierwsze cztery miejsca)
1. FK BLAÑSK
2. GÓRNIK POLKOWICE
3. CHROBRY G£OGÓW
4. CHOJNOWIANKA CHOJNÓW

Emocjonuj¹cy turniej

8 grudnia odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej
Pi³ki No¿nej dla ch³opców urodzonych w latach
1998 i 1999r. Impreza odby³a siê w piêknej
hali sportowej Gminnego Oœrodka Kultury 
i Sportu w Gromadce. W zawodach udzia³
wziê³a ekipa Stefana Stala - trampkarze. Bia³o-

niebieskim uda³o siê wywalczyæ znakomite 
II miejsce.
Nasi ch³opcy wyst¹pili w sk³adzie:
Pawe³ Soko³owski (C), Marek Kuks, Damian
Ró¿añski, Kacper Stachów, Marcin Zazulczak,
Kamil Zakrzewski, Micha³ Pisarski.

Pocz¹tkowo bia³o-niebiescy przyst¹pili do
rywalizacji w grupie osi¹gaj¹c nastêpuj¹ce
wyniki:
KS Chojnowianka 2-3 Granica Bogatynia
KS Chojnowianka 4-0 Konfeks Legnica
KS Chojnowianka 6-1 Rychnowo (dru¿yna czeska)

wozoop1990

Srebro trampkarzy

Ko³o Przyjació³ Biblioteki z SP nr 4 wraz 
z bibliotekark¹ p. E. Rusieck¹ zorganizowa³o
w czytelni wystawê pod has³em: „Moje hobby”.
By³a ona jednym z zadañ realizowanych w bi-
bliotece. Uczniowie klas 2 - 6 przynieœli do
biblioteki swoje skarby na dwa tygodnie. Celem
wystawy by³o zaprezentowanie zbiorów groma-
dzonych przez uczniów oraz stworzenie mo¿-
liwoœci pokazania siê dzieci ze swojej dobrej
strony i zaistnienia w szkole. Zwrócenie uwagi
na to, ¿e warto mieæ jakieœ hobby, poniewa¿
wi¹¿¹ siê z tym same korzyœci takie jak dobrze
zagospodarowany i mi³o spêdzony czas wolny
oraz du¿y zasób wiedzy i umiejêtnoœci z danej

dziedziny. Wystawie towarzyszy³a dobra zabawa
a ró¿norodnoœæ kolekcji udostêpnionych przez
naszych uczniów by³a dowodem oryginalnych
zainteresowañ dziewcz¹t i ch³opców. Kamil
Uroda opowiedzia³ kole¿ankom i kolegom 
o wêdkowaniu, o rybach. Dowiedzieliœmy siê
od niego jakie ryby s¹ w naszej rzece, jakie s¹
rodzaje karpi. Pani dyrektor E. Borysewicz przed

wrêczeniem dyplomów i drobnych upominków
opowiedzia³a dzieciom o minera³ach, które
znajdowa³y siê na wystawie i skarbach, które
mo¿na znaleŸæ w górach, na polu oraz o tym,
¿e tak¿e ma hobby. Zachêci³a wszystkich do
gromadzenia i dzielenia siê z innymi swoimi
zainteresowaniami. 

(sz)

MOJE HOBBY
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w atrakcyjnym miejscu Chojnowa

powierzchnie 

hurtowo-magazynowo-produkcyjne

od 100 do 2700 m2, 

wszystkie media, zadaszone rampy,

solidna, 

stabilna umowa najmu. 

Wiadomoœæ: tel. 606 744 998.

DO WYNAJÊCIA

Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

oraz wielu sukcesów

i pomyœlnoœci 

w zbli¿aj¹cym siê

Nowym 2013 Roku 

¿¿yycczzyy

WWsszzyyssttkkiimm  sswwooiimm

KKlliieennttoomm,,  PPaarrttnneerroomm,,  PPrrzzyyjjaacciioo³³oomm

BBaannkk  SSppóó³³ddzziieellcczzyy  ww  CChhoojjnnoowwiiee

(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastêpuje: 

§ 1. Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych na 2013r., zwany
dalej „Programem”.
§ 2. Celem Programu jest w szczególnosci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych na terenie miasta. 
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych
aktualnie wystêpuj¹cych.  
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie z problema-
mi alkoholowymi. 
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ
spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu. 
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób
uzale¿nionych. 
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych. 
§ 3. Ustala sie nastepujace zadania Programu oraz
sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informa-
cyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na postawy i umiejêt-
noœci wa¿ne dla zdrowia i trzeŸwoœci, w szczegól-
noœci wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez: 
1) organizowanie i finansowanie szkolnych progra-
mów profilaktycznych, 
2) systematyczne prowadzenie zajêæ edukacyjno-infor-
macyjnych i warsztatowych  dotycz¹cych problemów
uzale¿nienia od alkoholu, nikotyny oraz problemów
przemocy i agresji, 
3) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej
oraz realizowanie w niej programów opiekuñczo-
profilaktycznych i edukacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form spêdzania czasu
wolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
zawieraj¹cych elementy profilaktyki uzale¿nieñ 
(m.in. kolonie, obozy, imprezy plenerowe, wycieczki,
zajêcia sportowe, konkursy, pó³kolonie).
5) umieszczanie w „Gazecie Chojnowskiej” pub-
likacji dot. tej dzia³alnoœci. 

2. Wspomaganie dzia³alnoœci prowadzonej przez
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych poprzez: 
1) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii
mieszkañców miasta Chojnowa, prowadzonych przez
podmioty zajmuj¹ce siê statutowo rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych, 
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi programy
terapeutyczne i profilaktyczne. 
3. Zwiêkszanie  dostêpnoœci  terapeutycznej i informa-
cji dla osób uzale¿nionych oraz udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe i problemy
przemocy domowej, pomocy psychospo³ecznej 
i prawnej poprzez: 
1) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie, 
2) finansowanie pomocy prawnej, 
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wzajemnej pomocy, 
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego, 
5) finansowanie terapii grupowej dla osób wspó³-
uzale¿nionych,
6) zakup i dystrybucjê materia³ów informacyjno-
edukacyjnych, 
7) finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki
alkoholowej,
8) wszczynanie postêpowañ przygotowawczych do s¹du
w sprawach  o orzeczenie obowi¹zku poddania siê
leczeniu odwykowemu, 
9) publikowanie w prasie artyku³ów zwi¹zanych 
z profilaktyk¹ uzale¿nieñ. 
4. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z narusze-
niem przepisów okreœlonych w art. 131 i art. 15
ustawy poprzez zg³aszanie policji i prokuraturze
wszelkich stwierdzonych naruszeñ prawa.
5. Finansowanie inwestycji oraz zakupu materia³ów 
i sprzêtu niezbêdnych do realizacji celów Programu. 
6. Wydawanie opinii, dla organu zezwalaj¹cego na
sprzeda¿ alkoholu, oraz prowadzenie kontroli prze-
strzegania zasad i warunków korzystania z zezwole-
nia na sprzeda¿ alkoholu. 

§ 4.1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez: 
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych programów
profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych, rekreacyj-
nych, sportowych, kulturalnych itp., 
2) zlecenia. 
2. Zadania programowe realizowane bêd¹ m.in. we
wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi i kul-
turalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia,
3) organizacjami sportowymi, 
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³ami i zwi¹z-
kami wyznaniowymi,
5) punktem konsultacyjnym, 
6) organizacjami spo³ecznymi. 
§ 5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagradzania cz³on-
ków Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych ustala siê jako
10% najni¿szego wynagrodzenia pracowników,
okreœlonego przez Ustawê z dnia 10 paŸdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U.
Nr 200, poz. 1679 z póŸn.zm.), zarówno za udzia³
w posiedzeniu Komisji jak i w posiedzeniu zespo³u
zadaniowego. 
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na podstawie
„Listy wynagrodzeñ” z zastrze¿eniem, ¿e za posiedze-
nie Komisji i zespo³u zadaniowego odbyte w jednym
dniu mo¿e byæ wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie. 
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest
podatek dochodowy od osób fizycznych. 
§ 6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Chojnowa. 
§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia 
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2013r. 
§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie
Chojnowskiej. 

Przewodniczacy Rady Jan Skowroñski

UCHWA£A  NR  XXIV/107/12
RADY  MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
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Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam dom jednorodzinny na Osiedlu

Wyspiañskiego, w ca³oœci po kapitalnym remoncie.
Dom posiada: 4 pokoje, kuchnia, pokój rekreacyjny
z saun¹ + natrysk, garderoba, dwie ³azienki. Dwa
du¿e tarasy, grill murowany, oczko wodne, fontanna,
szopa na drewno oraz sprzêt ogrodniczy. Kominek
w mieszkaniu murowany. Dzia³ka zagospodaro-
wana. Gara¿ z kana³em, dwa niezale¿ne wjazdy na
posesjê. Nawierzchnia (polbruk). Dom z czêœciowym
umeblowaniem (kuchnia drewniana w zabudowie,
szafy w garderobie). Dom do zamieszkania od zaraz.
Cena: 429 tys. z³., do negocjacji. Wiadomoœæ: 
tel. 607-568-009.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, 42m2 w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe
o pow. 63 m2. I p., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon.
Chojnów, ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 532-840-150.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze o pow. 37,1 m2,
Ip., pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój i balkon.
Chojnów ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 782-551-336.

Sprzedam mieszkanie 49m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka - III p., ciep³e, s³oneczne z ogrzewaniem
gazowym. Do mieszkania nale¿y sucha piwnica oraz
komórka strychowa. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683.

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow.
37,60m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój,
po remoncie, niskie op³aty, do zamieszkania od zaraz,
atrakcyjna cena. Wiadomoœæ: tel. 792-018-590 lub
698-896-887.

Zamieniê gospodarkê (Stary £om-Os³a 124, 
2 ha, dom, stodo³a, gara¿) na mieszkanie 2.poko-

jowe z kuchni¹ na parterze lub I piêtrze. Wiadomoœæ:
tel. 668- 357-339.

Praca
Nowo otwarty oddzia³ zajmuj¹cy siê Poœred-

nictwem Finansowym poszukuje pracowników do
pracy podstawowej i dodatkowej. Wiadomoœæ: tel.
886-549-833.

Dzia³ki 
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Michowie.

Wiadomoœæ: tel. 795-105-327 lub 504-700-904.

Inne
UWAGA! Zaginê³y 2 albumy ze zdjêciami rodzin-

nymi dwóch pokoleñ, œlubne i inne Pan Tadeusz 
i puste albumy w czasie przeprowadzki z Chojnowa
do innego miasta. Uczciwego znalazcê proszê 
o zwrot. WYSOKA NAGRODA. Wiadomoœæ: 
tel. 604-952-662 lub 77 436-11-35. 

1) Nocleg 1 osoba 1 noc - 40 z³.
1 osoba od 2 do 7 nocy - 33 z³.
1 osoba od 8 i wiêcej - 28 z³.
2) Noclegi dla firm i wiêkszych iloœci osób
powy¿ej 7 nocy: 
od 1 do 8 osób - 28 z³.
od 8 do 20 - 25 z³.
od 21 i wiêcej osób - 22 z³.
3) Wynajem dzienny auli – 350 z³.
4) Wynajem dzienny sali wyk³adowej - 111 z³.
5) Wynajem placu sektor A - 45 z³. m2
6) Wynajem placu sektor B - 35 z³. m2
7) Œniadanie - 10 z³. /od osoby.
8) Obiad - 20 z³. /od osoby.
9) Kolacja - 10 z³. /od osoby.
10) Poczêstunek (kawa, herbata, woda) - 5 z³.
11) Zorganizowanie przyjêcia okolicznoœcio-
wego (imieniny) - od 40 z³. do 60 z³.
12) Zorganizowanie przyjêcia okolicznoœ-
ciowego (chrzciny) - 50 z³. /od osoby.
13) Zorganizowanie przyjêcia okolicznoœ-
ciowego (komunia) - 60 z³. /od osoby.
14) Zorganizowanie przyjêcia weselnego 
z poprawinami - 170 z³. /od osoby.
15) Wynajem sali na wesele z poprawinami
- 28 z³. /od osoby.

Cenn ik  us³ug  
Gminnego  Oœrodka  
Ku l tu ry  i  Rekreac j i  
w  P io t row icach  16  
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Wszelkiej pomyœlnoœci 
w nadchodz¹cym roku 2013, 

wielu radosnych chwil, 
zdrowia i spe³nienia marzeñ 
oraz spokojnych i obfitych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

¿ycz¹ w³aœciciele 

Drukarni  
UNIFOT
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