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Chojnowianka stypendystk¹
Aleksandra
Najda, uczennica Gimnazjum nr 2 zosta³a
NR 19 (798) ROK XXI 18.10.2013 CENA 1,60 z³
stypendystk¹ Fundacji im. Jerzego Szmajdziñskiego.

10 lat pod patronatem Papie¿a
„Idea³y s¹ jak gwiazdy - jeœli nie mo¿na ich dosiêgn¹æ, to nale¿y siê nimi kierowaæ”.

Chojnowska Gala Kresowa
Pod takich has³em, po raz drugi, Chojnów goœci³ artystów ze wschodu,
koncertuj¹cych w ramach Legnickich Dni Kultury Kresowej.

Narzêdziowiec ma siê dobrze
Dwa lata zajê³o prezesom chojnowskiego Narzêdziowca
budowanie nowej marki firmy, która na naszym rynku
funkcjonuje od ponad 20 lat.

Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w Kolarstwie Górskim MTB w Chojnowie.

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
Wnioski w sprawie zmian
Burmistrz Miasta Chojnowa informuje osoby
zainteresowane, ¿e mo¿na sk³adaæ wnioski
o zmianê zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
tereny miasta Chojnowa.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w terminie
do dnia 31 grudnia 2013 r. na adres siedziby
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, 59-225
Chojnów. Pl. Zamkowy 1.
Wniosek powinien zawieraæ imiê i nazwisko
(nazwê), adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci
(numer dzia³ki, po³o¿enie), której dotyczy.
Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu;
1) w dniach od 02.10.2013 r. do 23.10.2013 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców znajduj¹cych siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 2 paŸdziernika 2013 r. Nr 102/2013.
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 13.11.2013 r.
Esemesowe powiadamianie
Zapraszamy mieszkañców do zerejestrowania
siê na bezp³atnym serwisie informacyjnym
SMS. Dziêki rejestracji bêdziecie Pañstwo
otrzymywaæ najwa¿niejsze lokalne informacje
w postaci wiadomoœci SMS. W sytuacjach
zagro¿enia najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie
przekazanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿liwoœæ daje
system SISMS. Informacje o zbli¿ajacych siê
zagro¿eniach pozwol¹ Pañstwu uchroniæ siê
przed utrat¹ zdrowia lub ¿ycia oraz unikn¹æ
strat materialnych. Równie przydatne bêd¹ lokalne
informacje o utrudnieniach, imprezach i wszelkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.
Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ bezp³atne
informacje SMS?
W³¹cz w swoim telefonie komórkowym tryb
wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz z tabeli kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01).
Wpisuj¹c kod rejestruj¹cy, zwróæ uwagê na
kropkê i brak odstêpów.
Wyœlij SMS na numer 661-000-112 (op³ata
za wys³anie wiadomoœci rejestruj¹cej jest
zgodna z Twoim planem taryfowym).
Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji
w serwisie.
Wiêcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.sisms.pl
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Muzeum dziêkuje
Fundacji Polska MiedŸ
Dziêki finansowemu wsparciu Fundacji Polska MiedŸ chojnowskie Muzeum
Regionalne, od kilku dni ma profesjonalne, efektowne oœwietlenie
w salach wystaw czasowych.
Efekt jest imponuj¹cy, o czym mo¿e przekonaæ siê ka¿dy, odwiedzaj¹c
muzeum i jego proponowane ekspozycje.

Dyrekcja, pracownicy Muzeum Regionalne w Chojnowie oraz
Burmistrz Miasta, w imieniu w³asnym i osób odwiedzaj¹cych
Muzeum serdecznie dziêkuj¹ Fundacji Polska MiedŸ za ufundowanie oœwietlenia w salach wystaw czasowych.
Spotkanie Gildian
Niestrudzona Gildia Artystów Chojnowa (G.A.C.)
po raz kolejny zebra³a siê we wtorkowy wieczór.
Goœciny po raz kolejny u¿yczy³ Dom Schrama.
Po raz pierwszy gildianie spotkali siê pod czujnym okiem nowego acz tymczasowego moderatora. Pani Ma³gorzata Krzywda pragnie
dalej kontynuowaæ zakres dzia³añ tego bytu
kulturalnego jaki zapocz¹tkowa³ dotychczasowy
guru gildiowych poczynañ dyr. MOKSiR-u
Stanis³aw Horodecki. Jak siê okaza³o, piln¹
spraw¹ któr¹ trzeba by³o wcieliæ w ¿ycie jest
stworzenie STATUTU. Treœæ tego dokumentu
musi byæ jasna i prosta w przekazie. W tym
przypadku, rêkê na pulsie trzyma³ pan Edmund
Chamera - karykaturzysta i mi³oœnik komiksów.
W sposób poetycko-dowcipny, przedstawi³ rzeczony dokument. Przyjêta zosta³a jego treœæ,
bez g³osu sprzeciwu. Chc¹c poszerzyæ znacznie
grono G.A.C. nastêpne spotkanie, pomyœlane
bêdzie w niekonwencjonalny sposób. Mianowicie, chojnowscy gildianie - 6 listopada pragn¹
siê zebraæ w restauracji KuŸnia o godz. 18.30.
Byæ mo¿e taka luŸna forma spotkania, zainteresuje i zintegruje chojnowskie œrodowisko
kultury. Zachêcamy te¿ do odwiedzenia strony
internetowej G.A.C. - www.gildia.chojnow.eu
Zapraszamy!
Zmieniamy czas
Przypominamy naszym Czytelnikom, ¿e
w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika przestawiamy
zegarki cofaj¹c wskazówki o 1 godzinê.
27 paŸdziernika, o godz. 3.00 przechodz¹c na
godz. 2.00 zmieniamy czas letni na czas zimowy
i wyd³u¿amy sobie sen o ca³e 60 minut. Do obecnego stanu wrócimy w niedzielê 29 marca 2014 r.

Pierwszy marszobieg
14 paŸdziernika odby³ siê I Czwórkowy
Marszobieg z Okazji Dnia KEN, w którym
uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice
i dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4. W ten
sposób uczczono œwiêto wszystkich pracowników oœwiaty. O godz. 9.45 - po uroczystym
apelu - ca³a spo³ecznoœæ szkolna przesz³a do
Parku Piastowskiego, gdzie odby³ siê
marszobieg. Trzeba przyznaæ, ¿e wszystkim,
a zw³aszcza dzieciom, podoba³ siê ten sposób
œwiêtowania. Na zakoñczenie uczniowie przy
tradycyjnym okrzyku „Korczakowcy - Hej!”
wypuœcili w powietrze balony nape³nione helem.
Impreza maj¹ca na celu promowanie zdrowego
stylu ¿ycia oraz integracjê ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej, by³a tak udana, ¿e z pewnoœci¹ stanie
siê kolejn¹ tradycj¹ „Czwórki”.

Podziêkowania
Dwa tygodnie temu apelowaliœmy do Pañstwa
o ofiarnoœæ z okazji
organizowanej w sklepach Biedronka zbiórki
¿ywnoœci w ramach
ogólnopolskiej akcji „Podziel siê posi³kiem”.
Akcja ta mia³a za zadanie wsparcie potrzebuj¹cych dzieci i ich rodzin. Jak zwykle,
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w takich sytuacjach, gotowoœæ do niesienia
pomocy przez mieszkañców naszego miasta
i okolic jest niezawodna. Mamy œwiadomoœæ
trudnoœci, z jakimi borykamy siê na co dzieñ.
Czêsto skrupulatnie planujemy wszelkie
wydatki i dokonujemy trudnych wyborów.
Mimo to, w dniach 4 i 5 paŸdziernika otworzy³y
siê serca na potrzeby innych. Dziêki tej szczodrobliwoœci uda³o nam siê zebraæ 824 kg
¿ywnoœci. Zosta³a ona rozdysponowana
w szko³ach dla wybranych dzieci. Pomogliœmy
ok. 85 rodzinom.
Za okazane serce wszystkim Darczyñcom
serdecznie dziêkujemy!
Serdeczne podziêkowania kierujê do Kierowników i wszystkich Pracowników obu sklepów
„Biedronka” w Chojnowie za ¿yczliwoœæ i okazan¹ pomoc. Dziêkujê wolontariuszom - uczniom
Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie.
Od trzech lat pomagaj¹ nam przy zbiórkach
¿ywnoœci i s¹ tym akcjom bardzo oddani.
Dziêkuje Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 za
okazane zrozumienie i w³¹czenie siê do akcji.
Dziêkujê równie¿ wszystkim Cz³onkom
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szanse”
w Chojnowie. Bez ich bezinteresownego
zaanga¿owania, nie uda³aby siê ¿adna z akcji
charytatywnych.
Dziêkujê - Prezes Stowarzyszenia Joanna
Józefczuk

Nauka tañca
Serdecznie zapraszamy mieszkañców Chojnowa
(i nie tylko) do uczestnictwa w tworz¹cej siê
w³aœnie amatorskiej grupie tañca towarzyskiego,
która spotykaæ siê bêdzie w Domu Schrama.
Wszyscy chêtni, o szczegó³y mog¹ pytaæ pod
numerem tel. 602-151-135.

Serdecznie zapraszamy na...
II Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej “Skora Song” w Chojnowie.
19 paŸdziernika w koœciele pw. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a melomani bêd¹ mieli mo¿liwoœæ spotkania z muzyk¹ chóraln¹.
Chojnowski Festiwal Chórów jest inicjatyw¹
pioniersk¹ ze wzglêdu na adresata - m³odzie¿ szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnajzalnych.
Przegl¹d stwarza niecodzienn¹ okazjê do
prezentacji dorobku artystycznego zespo³ów
chóralnych, daje mo¿liwoœæ konfrontacji
m³odym artystom. Jest tak¿e atrakcyjn¹
form¹ zarówno dla wykonawców jak i publicznoœci, która nie czêsto ma okazjê do
uczestnictwa w tego typu przedsiêwziêciach.
Inauguracja Festiwalu i przes³uchania zespo³ów
chóralnych od godz. 10.00.
Wydarzenie doceni³y tak¿e w³adze wojewódzkie - Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego
obj¹³ imprezê Honorowym Patronatem.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 11 po³o¿onego w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 8,10,12, w klatce nr 8, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/12 o pow. 1582 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 06-07-2103 r. u³amkowej

czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00023740/3:
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu
wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 % u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do
31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek
VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momencie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 20 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 14 listopada 2013 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce
w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. 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.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 830,00 z³. Cenê
nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska 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. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 23 kwietnia 2013 r., drugi 11 czerwca 2013 r., trzeci 14 sierpnia 2013 r., czwarty 24 wrzeœnia 2013 r. 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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug sprzeda¿
lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 21.10.2013 r. - 14.11.2013 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
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 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Za s³owa otuchy, obecnoœæ i wszelk¹ pomoc, której doœwiadczyliœmy
w trudnych i bolesnych chwilach rozstania z nasz¹ ukochan¹ ¿on¹ i mam¹

œp. Ma³gorzat¹ Szarawañsk¹
dziêkujemy Jej przyjacio³om i znajomym, uczniom i wychowankom,
kole¿ankom i kolegom nauczycielom, s¹siadom i wszystkim,
którzy wraz z nami dzielili smutek po¿egnania
m¹¿ i córki.
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3. Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
Tegoroczn¹ edycjê spotkañ z brzmieniami dawnych mistrzów
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zaplanowa³ w kilku ods³onach i kilku przestrzeniach.
Inauguracja mia³a miejsce w Muzeum Regionalnym. 4 paŸdziernika o godz. 18.00 zebrani mogli pos³uchaæ hiszpañskiego
baroku w wykonaniu mieleckiej grupy HORTUS MUSICUS oraz
duetu smyczkowego braci Dêbiñskich, czyli OAK BROTHERS
ze Œwieradowa Zdroju.
Dzieñ póŸniej na koncercie w koœciele pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP do muzyków do³¹czy³o chojnowskie ALL`ANTICO,
które po raz pierwszy mo¿na by³o us³yszeæ w rozszerzonym,
siedmioosobowym sk³adzie i z wzbogaconym instrumentarium.
Muzyczne prezentacje rozpocz¹³ na organach pan Tomasz
Susmêd, a potem ju¿ m³odzi wykonawcy zaprosili s³uchaczy
w dŸwiêkow¹ podró¿ po epoce baroku. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³
repertuar, a dodatkowym smaczkiem instrumenty takie jak teorba
czy kobza.
W niedzielê 6 paŸdziernika o godz. 19.00 zaproszono s³uchaczy na muzyczny eksperyment. Brzmienia dojrza³ego baroku
(ALL`ANTICO) konfrontowano z jazzowym feelingiem zespo³u
D¥BROWSKI QUARTET. Dwunasto-, a na pocz¹tku nawet
trzynastoosobowy sk³ad sprawi³ przyby³ym do sali widowiskowej spor¹ i mi³¹ niespodziankê. Barokowe pocz¹tki i zakoñczenia utworów wype³nia³ w ich œrodkowych partiach wspó³czesny
jazz, a wszystko razem tworzy³o spójn¹, muzyczn¹ ucztê.

Tegoroczna edycja Jesieni znalaz³a uznanie i wsparcie nie
tylko w lokalnym samorz¹dzie, ale tak¿e wœród chojnowskich firm. Za pomoc dziêkujemy: T. Kret i S-ka, BHPE s.c.,
Bankowi Spó³dzielczemu, FEERUM S.A., pasmanterii
SAJNÓG, Bankowi Zachodniemu WBK oraz firmie
KOMERC Sp. z o.o.
Stanis³aw Horodecki

Przed nami jeszcze jeden koncert. Na zakoñczenie 3. Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹ w Muzeum Regionalnym wyst¹pi
w sobotê 26 paŸdziernika br. pani Agnieszka Justyna Szumi³o
(sopran), a towarzyszyæ bêdzie jej na klawesynie pan Micha³
Malec. W koncercie zatytu³owanym „Canzony, Arietty i Arie
starow³oskie” us³yszymy pere³ki muzyki wokalnej baroku.
Pocz¹tek o godz. 18.30. Wstêp wolny.
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10 lat pod patronatem Papie¿a
„Idea³y s¹ jak gwiazdy - jeœli nie mo¿na ich dosiêgn¹æ, to nale¿y siê nimi kierowaæ”. Dziœ s³owa te nabieraj¹ szczególnego znaczenia, obchodzimy bowiem
dziesi¹t¹ rocznicê nadania Gimnazjum nr 1 w Chojnowie imienia Jana Paw³a II. 11 paŸdziernika 2003 roku
obraliœmy sobie Patrona, który s³u¿y nam za wzór
i wci¹¿ pozostaje niedoœcig³ym idea³em.
Tymi s³owy m³odzie¿ chojnowskiego gimnazjum rozpoczê³a akademiê,
która w miniony pi¹tek mia³a miejsce w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji.
Uroczystoœci zainaugurowa³a Msza œw. w koœciele pw. NPNMP pod
przewodnictwem Ksiêdza Biskupa Marka Mendyka w koncelebrze
z ks. proboszczem Miros³awem Makowskim, ks. pra³atem Tadeuszem
Jurkiem, ks. Jaros³awem Góreckim, ks. Tomaszem Œlazykiem,
ks. pra³atem W³adys³awem Bystrkiem i ks. Jaros³awem Kowalczykiem
- Dyrektorem Wydzia³u Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.
Biskup Marek Mendyk, przywo³uj¹c w kazaniu nauki Papie¿a Polaka,
wspomina³ jednoczeœnie osobiste spotkania z Janem Paw³em II.
Szkolna spo³ecznoœæ dziêkuj¹c wspólnie za dotychczasowe ³aski,
prosi³a o kolejne lata pomyœlnoœci.
Po Mszy œw. wszyscy udali siê do budynku szko³y, gdzie uczniowie
z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹. St¹d nauczyciele, uczniowie,
absolwenci szko³y, w³adze samorz¹dowe powiatu, miasta i gminy,
zaproszeni goœcie, przeszli do pobliskiego domu kultury. Tam byli
œwiadkami wspania³ego monta¿u s³owno-muzycznego przygotowanego
specjalnie na tê okolicznoœæ, który by³ ho³dem z³o¿onym Wielkiemu
Papie¿owi Polakowi i jednoczeœnie podsumowaniem ostatnich dziesiêciu lat dzia³alnoœci placówki. Spektakl zosta³ przygotowany pod
kierunkiem katechetki Anny Rozmus, pani Moniki Inglot i pana
Tomasza Susmêda przy wspó³pracy z pania Jagod¹ Zdersk¹ i panem
Andrzejem Traczem.
M³odzieñcza radoœæ, humor, zabawa, ale i nostalgia, wzruszenie takie emocje emanowa³y ze sceny, na której uczniowie s³owem,
tañcem, muzyk¹ oddawali czeœæ Patronowi, œwiêtuj¹c jednoczeœnie
okr¹g³y jubileusz.
„Czerpi¹c z nauk Patrona nie zapominamy o wa¿nych rocznicach
narodowych, kultywujemy polskie tradycje, staramy siê dbaæ o piêkno
jêzyka i przyrody ojczystej” - deklarowa³a ze sceny m³odzie¿. Tradycj¹ naszej szko³y sta³y siê wycieczki œladami Jana Paw³a II,
rokrocznie uczestniczymy w konkursach jase³ek, kolêd i pastora³ek
oraz w Dolnoœl¹skim Przegl¹dzie Piosenki i Pieœni Patriotycznej.
Maj¹c g³êbokie poczucie dumy i odpowiedzialnoœci spo³ecznoœæ
naszej szko³y co roku podejmuje szereg inicjatyw, których celem jest
przybli¿enie osoby i nauk Ojca Œwiêtego. Z okazji siódmej rocznicy
Jego œmierci zorganizowaliœmy konkurs na Filmow¹ Biografiê Jana
Paw³a II. W 2011r. aktywnie w³¹czyliœmy siê w uroczystoœci maj¹ce
na celu uczczenie beatyfikacji Jana Paw³a II. W ka¿d¹ rocznicê nadania imienia szkole obchodzimy Œwiêto Patrona. Nie zapominamy tak¿e
o rocznicy urodzin i dniu Jego odejœcia. Co roku kilkoro uczniów

naszej szko³y zostaje stypendystami Fundacji „Dzie³a Nowego
Tysi¹clecia” i dzia³aj¹cej przy gimnazjum Fundacji „Smak Sukcesu”.
Od wielu lat bierzemy udzia³ w ró¿nego typu akcjach charytatywnych,
œciœle wspó³pracujemy ze stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych „Dajmy Szansê”. W kalendarz imprez
organizowanych w naszej szkole, na sta³e wpisany jest ju¿ konkurs
Poezji Karola Wojty³y i sp³yw kajakowy, turniej sportowy o „Z³ot¹
kremówkê” oraz jase³ka bo¿onarodzeniowe.
Janie Pawle II, nasz Mistrzu! Obiecujemy ci, ¿e nie zawiedziemy
pok³adanego w nas zaufania i nadal bêdziemy czyniæ wszystko, aby
byæ godnymi Twojego Wielkiego Imienia”.
Moc ¿yczeñ, gratulacji, uœcisków dope³ni³y uroczystoœci. A po oficjalnych obchodach, mo¿na by³o zwiedziæ gimnazjum, spotkaæ siê ze
szkoln¹ spo³ecznoœci¹ i przez jakiœ czas jeszcze cieszyæ siê atmosfer¹
podnios³ego jubileuszu.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do
uczczcenia 10.rocznicy nadania imienia szkole.
eg
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Pan major
11 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim mia³a miejsce skromna acz niezwykle podnios³a uroczystoœæ mianowania. Za zas³ugi dla ojczyzny i w uznaniu zas³ug
z tytu³u udzia³u w walkach o niepodleg³oœæ pañstwa, decyzj¹ z dnia 29 kwietnia 2013r. Ministra Obrony Narodowej mianowanie na stopieñ majora otrzyma³ Pan kapitan Marian Fudel.
Ta informacja ukaza³a siê w jednym z poprzednich numerów Gazety
Chojnowskiej. Obiecaliœmy wówczas naszym Czytelnikom wywiad z majorem
Marianem Fudlem.
Dziœ Pan Marian ma 87 lat, ale
wspomnienia sprzed 70 lat wci¹¿
s¹ ¿ywe i z pewnoœci¹ pozostan¹
w pamiêci na zawsze.
Przed wojn¹ mieszka³ w Tarnopolu.
Kiedy we wrzeœniu 1939 roku do
miasta wkroczyli sowieci, ojciec
Pana Mariana zosta³ aresztowany
i wywieziony do Katynia, a on
z matk¹ trafi³ na ponad 2 lata do
Kazachstanu. Z ojcem nigdy ju¿
siê nie zobaczy³, ale z pewnoœci¹
by³by dumny z syna, który ju¿
jako nastolatek nara¿a³ ¿ycie dla
Ojczyzny, bior¹c udzia³ w kampaniach na wielu frontach.
Maj¹c 16.lat wst¹pi³ do Wojskowej Szko³y Junaków, a po jej
ukoñczeniu wraz z armi¹ gen.
Andersa przeszed³ szlak przez
Iran, Irak, Jordaniê, Palestynê a¿
do Egiptu. Tu ukoñczy³ kurs radiotelegrafisty w angielskiej szkole

Po wojnie wróci³ z matk¹ do Polski.
Najpierw pod Tarnów, potem do
Chojnowa. Tu pozna³ przysz³¹
¿onê i tu postanowi³ osi¹œæ na
sta³ê. Bojowy szlak jaki przeszed³
major Marian Fudel nie by³ turystyczn¹ wypraw¹, ale ci¹g³e przemieszczanie pozosta³o Panu Marianowi we krwi. Przez kolejne lata
wiele podró¿owa³. Z ma³¿onk¹
jeŸdzi³ w miejsca do wypoczynku,
sam natomiast wielokrotnie wybiera³ siê w podró¿e sentymentalne. Monte Ciasno odwiedza³

om
u

ji
i

³¹cznoœci i jako siedemnastoletni
ochotnik zaci¹gn¹³ siê do wojska.
Z 3 Dywizj¹ Karpack¹ przeszed³
Afrykê. Szlak zakoñczy³ siê we
W³oszech, gdzie m³ody Marian
bra³ m.in. udzia³ w bitwie o Monte
Casino.
Pana Mariana od dziecka poci¹ga³
mundur. Odk¹d pamiêta chcia³
byæ wojskowym lub kolejarzem.
Los sprawi³, ¿e jako nastolatek
wci¹gn¹³ kamasze i przez kilka
lat z broni¹ w rêku, w obcych
krajach walczy³ o Polskê.
- To by³y trudne czasy - mówi major
Fudel. - Moja beztroska zakoñczy³a
siê wraz z wyjazdem z Tarnopola.
G³ód i bieda w Kazachstanie,
trudy wojennej kampanii, strach,
choroby, ciê¿ki klimat… to wszystko dziœ wydaje siê koszmarem.
Ale prze¿y³em i nawet myœlê, ¿e
te lata bardzo mnie zahartowa³y,
ukszta³towa³y i wzmocni³y mój
charakter.

szeœæ razy, ale s¹ miejsca, do których
nie chce wracaæ nawet pamiêci¹.
Mia³ zaszczyt goœciæ u Prezydenta RP i niewypowiedzian¹
radoœæ spotkania Jana Paw³a II.
Dziœ wci¹¿ jeszcze udziela siê
w zwi¹zku kombatantów. Spotkania z towarzyszami broni, ludŸmi,
których m³odoœæ mia³a podobne
doœwiadczenia, osobami rozumiej¹cymi dramat tamtych lat, s¹
dla Pana Mariana cennym czasem.

Bolesnym jest tylko fakt, ¿e z ka¿dym rokiem przyjació³ ubywa.
I tak by³o w wielu momentach
¿ycia Pana Mariana - odchodzili
przyjaciele na frontach, bliscy
w czasie pokoju, teraz na chojnowskim cmentarzu oddaje czeœæ
kolegom ze zwi¹zku.
I mimo, ¿e tych trudnych chwil
by³o wiele przywykn¹æ do tego
nie mo¿na…
eg

Kronika Towarzyska
VVV
Na drodze ¿ycia s¹ œwiat³a i mroki
Raz szczêœcie jasne, raz smutek g³êboki.
Ale gdy razem idzie siê we dwoje
£atwiej siê znosi nawet ciê¿kie znoje.
Wielu szczêœliwych, radosnych chwil, zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci Pañstwu Halinie i W³adys³awowi Hanieckim
z okazjach ich Z³otych Godów ¿ycz¹ Czarachowiczowie.
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VVV
Wszystkim moim Kole¿ankom i Kolegom pracownikom
Powiatowego Zespo³u Szkó³, a wczeœniej Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Chojnowie serdeczne podziêkowanie
za mi³¹, wieloletni¹ wspó³pracê wraz z ¿yczeniami zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci z okazji Dnia Edukacji Narodowej
sk³ada Henryk S³otwiñski (emerytowany nauczyciel
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie).
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Chojnowska Gala Kresowa
od takich has³em, po raz drugi, Chojnów
goœci³ artystów ze wschodu, koncertuj¹cych w ramach Legnickich Dni Kultury Kresowej. Dziêki zaproszeniu burmistrza
Jana Serkiesa i wójta Mieczys³awa Kasprzaka,
licznie zgromadzona chojnowska publicznoœæ
mog³a podziwiaæ na scenie Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji kilkudziesiêciu
wykonawców, kultywuj¹cych kulturê i zwyczaje naszych Ojców i Dziadów.
Konferansjerkê tego niecodziennego koncertu
prowadzi³a znana dziennikarka i prezenterka
telewizyjna Anna Popek. Towarzyszy³ jej
przy mikrofonie by³y pose³ i wieloletni prezes
Stowarzyszenia Kulturalnego “Krajobrazy”
Tadeusz Samborski, który wspaniale, radzi³
sobie w roli prowadz¹cego, wplataj¹c w zapowiedzi artystów, dowcipne teksty i anegdoty
z w³asnego ¿ycia.
Koncert rozpocz¹³ siê niespodziank¹ dla samej
Anny Popek, naszego burmistrza i wójta gminy
oraz Jana Ditricha, których „Krajobrazy”
uhonorowa³y odznaczeniami. Anna Popek, ze
wzruszeniem odbiera³a swoje pierwsze w ¿yciu
odznaczenie - za zas³ugi w utrwalaniu pamiêci

P
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o polskim dziedzictwie Kresów Wschodnich.
Pozosta³ych wyrózniono za utrwalanie pamiêci
narodowej o czynie zbrojnym Polaków walcz¹cych na wszystkich frontach II wojny œwiatowej i kszta³towanie postaw patriotycznych
w spo³eczeñstwie oraz promowanie problematyki kombatanckiej w ¿yciu publicznym.
Zanim na scenie pojawili siê artyœci, publicznoœæ obejrza³a ciekaw¹ prezentacjê przygotowan¹ przez znawcê tematyki kresowej, gromadz¹cego od æwieræwiecza kolekcjê dotycz¹c¹
dawnych Kresów Rzeczpospolitej, przedstawiciela Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie Tomasza Kubê Koz³owskiego. Kolejna
jego prezentacja (w ubieg³ym roku poznaliœmy
znane i cenione w œwiecie osobowoœci pochodz¹ce z Kresów) nosi³a tytu³ „Cudze chwalicie,
bo Kresów nie znacie”.

Fotograficzny pokaz by³ dobrym wprowadzeniem do muzycznego spektaklu, jaki wkrótce
potem mia³ miejsce na scenie.
Œpiewaczka Luba Skyba z ¯ó³kwi na Ukrainie
i Barbara DroŸdziñska - wprowadza³y w nostalgiczny nastrój przywo³uj¹c wspomnienia
i têsknotê, natomiast Bia³oruski Ludowy Zespó³
Taneczny „Prialica” z Grodna oraz zespó³ akordeonistów „Victoria” z Brzeœcia nad Bugiem
emanowa³y radoœci¹, m³odoœci¹, energi¹ i s³owiañskim temperamentem. Tego nie da siê
opisaæ, to trzeba by³o zobaczyæ, us³yszeæ, poczuæ.
Wspania³y koncert zakoñczy³ siê bisem z solowym wystêpem Tadeusza Samborskiego
i owacj¹ na stoj¹co.
eg
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Narzêdziowiec ma siê dobrze
Dwa lata zajê³o prezesom chojnowskiego Narzêdziowca budowanie nowej marki firmy, która
na naszym rynku funkcjonuje od ponad 20 lat.
Kiedy Andrzej Przytarski - prezes i Rafa³ Bajer
- wiceprezes, w 2011 roku przejmowali przedsiêbiorstwo, plan restrukturyzacji by³ ambitny,
ale wiêkszoœæ jego za³o¿eñ uda³o siê zrealizowaæ.
W³aœciciele postawili na nowe technologie, wymianê maszyn i wykwalifikowan¹ kadrê. W firmê
zainwestowano ju¿ blisko 2 miliony z³otych.
4 obrabiarki numeryczne, wycinarka wodna,
automatyczna prasa, gilotyna, do tego oprogramowania, serwery, nowa sieæ sieæ komputerowa
i osprzêt, szkolenia kadr, reorganizacja poszczególnych wydzia³ów, budowa nowej sto³ówki
i wydzia³u spawalni - to wszystko wymaga
du¿ych nak³adów, ale bezsprzecznie poprawia
wydajnoœæ i poszerza ofertê.
- Postawiliœmy poprzeczkê bardzo wysoko - mówi
prezes Andrzej Przytarski - Zarówno sobie
jak i za³odze. - Wymagamy zaanga¿owania,
wiedzy i dyspozycyjnoœci, stawiamy te¿ na m³odych. Taka polityka kadrowa wi¹za³a siê z reorganizacj¹, która mog³a spowodowaæ plotki
o zbiorowych zwolnieniach i prawdopodobnym
upadku firmy, które do nas dociera³y. Zwolnienia
spowodowane by³y wymian¹ pracowników na
kilku stanowiskach wymagaj¹cych specyficznych kwalifikacji. Obecna za³oga w liczbie
oko³o 60 pracowników, to doœwiadczona, kompetentna i w 30% bardzo m³oda kadra - wykszta³cona i kreatywna.

Firmê, jak wiêkszoœæ w kraju, nie omin¹³
kryzys gospodarczy. Jego skutki spowodowa³y
spadki zamówieñ oraz znaczne spowolnienie
w realizacji czêœci planów. Pasa nale¿a³o mocno
zacisn¹æ, wstrzymaæ tymczasowo kolejne
inwestycje, ale w³aœciciele podchodz¹ do problemu racjonalnie i nie rezygnuj¹ z planów. Jak
stwierdzi³ Prezes Rafa³ Bajer:

- Stali Kontrahenci choæ zamawiali du¿o
mniej nadal s¹ nam wierni za wysok¹ jakoœæ
naszych produktów i dobr¹ cenê.
Dum¹ jest ostatni produkt - ¿³obiarka do formowania rur cienkoœciennych, która wesz³a do produkcji seryjnej dla przemys³ów kominowych.
A w przysz³oœci kolejne inwestycje, g³ównie
w nowoczesne obrabiarki i infrastrukturê,
a za tym, jak zapewnia prezes, pójdzie tak¿e
rekrutacja.

Narzêdziowiec zatem choæ odczu³ mocno spowolnienie gospodarcze, zarz¹dzany przez
ambitnych, doœwiadczonych, m³odych ludzi,
przy wsparciu wykwalifikowanej i zaanga¿owanej kadry, buduje swoj¹ now¹ przysz³oœæ
na solidnych fundamentach. To cieszy, bo ta
firma jest jedn¹ z tych nielicznych, które przetrwa³y najtrudniejsze lata, ma wieloletnie
tradycje i, co najwa¿niejsze, dobrze rokuje.
eg

Kopciuszek po raz drugi
Premiera tego przedstawienia mia³a miejsce w czerwcu. Uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 4, przygotowali wówczas kolejny przegl¹d
grup artystycznych pod wspólnym tytu³em „Dzieci Rodzicom”, w ramach
którego od kilku lat wystawiane s¹ musicalowe spektakle. Przedstawienie, o którym ju¿ nasza Gazeta pisa³a, wystawiono na chojnowskiej scenie po raz drugi 2 paŸdziernika, tym razem dla m³odszych
kolegów i kole¿anek - przedszkolaków.
Wartka akcja, barwne stroje, taniec, muzyka i œpiew zachwyci³y kolejn¹
ju¿ publicznoœæ. Przedszkolaki z przejêciem œledzi³y losy Kopciuszka,
a swój zachwyt wyra¿a³y gromkimi brawami i jak podkreœla³y panie
opiekunki, tak¿e cisz¹ na sali.
Wspania³y spektakl, to efekt wielomiesiêcznych zajêæ, prób i zaanga¿owania uczniów - uczestników grup tanecznych, teatralnych i wokalnych
oraz ich opiekunów - Barbary S³otwiñskiej, Ma³gorzata Mormul,
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Zenona Chmielewskiego, Renaty Rychliñskiej, Beaty Miler-Kornickiej,
Barbary Wiatrowicz i Barbary Waganiak.
A¿ szkoda, ¿e tak profesjonalnie i perfekcyjnie przygotowane przedstawienie wystawione by³o tylko dwa razy. Kto nie widzia³ niech
¿a³uje i koniecznie wybierze siê na kolejna edycjê „Dzieci-Rodzicom”.
eg
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?

„Œwiêto pieczonego ziemniaka”

Chojnowianka stypendystk¹
Aleksandra Najda, uczennica klasy 3c zosta³a stypendystk¹ Fundacji
im. Jerzego Szmajdziñskiego.

Œwiêto pieczonego ziemniaka ju¿ za nami! Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu Rady Rodziców, rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do naszego
przedszkola i wszystkich pracowników uda³o nam siê zorganizowaæ
wspania³¹ imprezê! Atrakcji by³o co nie miara - rozpoczêliœmy od odczytania wiersza zapraszaj¹cego do wspólnej zabawy, której motywem
przewodnim by³ oczywiœcie ziemniak. A potem odby³y siê liczne
konkurencje, w których bra³y udzia³ dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola - m. in. poszukiwanie ziemniaków w ogrodzie przedszkolnym,
obieranie ich ze skórki, skoki w workach. Niezapomnianych wra¿eñ
dostarczy³ nam konkurs na najciekawsz¹ kreacjê „z niczego”. Nie
zabrak³o równie¿ smako³yków - mo¿na by³o zjeœæ przepyszne ciasta,
pierogi, kopytka, placki ziemniaczane, ziemniaczan¹ zapiekankê oraz
ziemniaczane „buŸki” z pysznym sosem czosnkowym. Du¿ym powodzeniem cieszy³o siê rodzinne pieczenie kie³basek przy ognisku. Nie
zabrak³o oczywiœcie pieczonych ziemniaczków - a by³y przepyszne!
Mamy nadziejê, ¿e wspólnie spêdzony czas przyniós³ wszystkim wiele
radoœci i dostarczy³ wielu pozytywnych wra¿eñ. Serdecznie dziêkujemy
naszym cudownym dzieciom i ich rodzicom - dziêki Wam ten s³oneczny,
jesienny dzieñ pachn¹cy ziemniakiem na pewno bêdziemy d³ugo pamiêtaæ.
Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿: Piekarni Kupczyk, Pizzerii
Piccolo Mondo, Panu Ryszardowi Tajchmanowi, Portalowi Informacyjnemu Miasta i Gminy Chojnow.pl, Pani I. Szczêsnej i sklepowi
spo¿ywczo - przemys³owemu „¯abka” - jesteœmy wdziêczni za okazan¹
nam ¿yczliwoœæ, pomoc i wsparcie.

Zielona Szko³a na pocz¹tek roku szkolnego
15 wrzeœnia wyjecha³o do £eby 45 uczniów Szko³y Podstawowej nr 3.
Byli to uczniowie z klasy III a i VI b. Wyjazd ten w formie zielonej szko³y
móg³ dojœæ do skutku dziêki Fundacji Na Rzecz Dzieci Zag³êbia
Miedziowego. Uczniom towarzyszy³o czworo opiekunów. Pobyt
w oœrodku "S³oneczko" w £ebie trwa³ 10 dni. Dzieci mia³y okazjê przebywaæ w jednym z naj³adniejszych i najczêœciej odwiedzanych miejsc
nad Ba³tykiem po³o¿onym na obrze¿ach S³owiñskiego Parku Narodowego.
W czasie trwania turnusu realizowany by³ program terapeutyczny,
pedagogiczny i edukacyjny. Prowadzona by³a terapia z zastosowaniem
preparatów pszczelopochodnych, dawkowanych ka¿demu dziecku
indywidualnie. Uczniowie zapewnion¹ mieli rehabilitacjê ruchow¹
w formie gimnastyki, gier zespo³owych, pieszych wêdrówek. Mogli
skorzystaæ równie¿ ze sprzêtu rekreacyjno-sportowego. Do dyspozycji
uczniów by³a sala gimnastyczna, boiska do koszykówki, siatkówki,
tenisa ziemnego, park linowy, si³ownia. Odbyte wycieczki podwy¿szy³y
wiedzê uczniów o kulturze i historii regionu, jego faunie i florze.
W czasie pobytu realizowany by³ program edukacji ekologicznej. Mia³o
to miejsce w trakcie wycieczek krajoznawczych oraz prowadzonych
zabaw i gier ekologicznych. Nie brakowa³o równie¿ imprez towarzyskich.
Dzieci bawi³y siê na dyskotece, piek³y kie³baski na ognisku, bra³y udzia³
w licznych konkursach. Pobyt by³ udany, tym bardziej, ¿e dopisa³a
pogoda. Po dziesiêciu dniach wszyscy wrócili do Chojnowa i trzeba
by³o zabraæ siê do solidnej pracy w szkole.
bk i ml
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Fundacja im. Jerzego Szmajdziñskiego po raz drugi wrêcza³a stypendia
dla zdolnej m³odzie¿y. Tym razem zaszczytu tego dost¹pi³o 35 uczniów
z okrêgu jeleniogórskiego i legnickiego, wœród nich uczennica naszego
Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Oprócz wizyty w Sejmie, gdzie
Aleksandra odebra³a z r¹k przedstawicieli fundacji certyfikat stypendialny i list gratulacyjny, odwiedzi³a m.in. Muzeum Powstania
Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Sportu i Turystyki.
gim1.chojnow.eu

„Razem w pe³ni sprawni”
Pod takim has³em od kilku tygodni, na terenie Dolnego Œl¹ska, realizowany jest projekt Fundacji „Promyk s³oñca”, maj¹cy na celu uwra¿liwienie uczniów, a tak¿e nauczycieli na obecnoœæ i potrzeby osób niepe³nosprawnych.
Do wspó³pracy przy projekcie zaproszono cz³onków Klubu Kibica
Niepe³nosprawnych z Wroc³awia i to ich reprezentantów 8 paŸdziernika
goœci³o Gimnazjum nr 2.
Prezes Klubu Pawe³ Prus i wiceprezes Marek Fitas - obaj je¿d¿¹cy na
wózku - opowiedzieli o sobie gimnazjalistom. W kilku zdaniach wtajemniczyli m³odzie¿ w przyczyny swojej niepe³nosprawnoœci, bez koñca
natomiast mogliby opowiadaæ o tym czym teraz, jako osoby niepe³nosprawne, zajmuj¹ siê na co dzieñ. Udowadniali, ¿e kalectwo, mimo,
¿e wprowadza w ¿ycie pewne ograniczenia, to z pewnoœci¹ go nie
przekreœla. Wiêkszoœæ niepe³nosprawnych, zw³aszcza tych, którzy
nie byli nimi od urodzenia, zmuszona jest zmieniæ swoje ¿yciowe plany,
skorygowaæ je, zweryfikowaæ… Czêsto okazuje siê, ¿e odkrywaj¹
wówczas w sobie nowe pasje, nowy potencja³, nowe ¿ycie, a ich ka¿dy
kolejny dzieñ staje siê niezwykle aktywnym.
M³odzie¿ pozna³a przy okazji zasady savoir-vivre w kontaktach
z niepe³nosprawnymi, obejrza³a film „Prze³amywanie barier”.
Za³o¿eniem projektu jest m.in. kszta³towanie wœród m³odych postaw
tolerancji, empatii i akceptacji wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹.
W jakim stopniu uda³o siê przekazaæ te wartoœci uczniom chojnowskiego gimnazjum? Czas poka¿e.
My mamy raczej pozytywne doœwiadczenia i wierzymy, ¿e wtorkowe
spotkanie nie by³o lekcj¹ dla uczniów, tylko przypomnieniem oczywistych zasad.
eg
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„W co siê bawiæ, w co siê bawiæ…”?
czyli zabawa jako forma stymulacji rozwoju dziecka
ydawa³oby siê, o czym tutaj pisaæ?
A jednak! Do napisania tego
artyku³u sk³oni³o mnie przekonanie, ¿e rodzice przestali siê bawiæ ze swoimi dzieæmi. Mo¿e to wynika z braku czasu,
mo¿e z przekonania, ¿e skoro dziecko ma ca³y
stos ró¿nokolorowych zabawek, odtwarzacz
dvd, na którym mo¿e ogl¹daæ bajki, komputer
z grami, itp. - to my ju¿ nie jesteœmy potrzebni.
Tymczasem kontakt z najbli¿szymi (matk¹,
ojcem) jest dla prawid³owego rozwoju dziecka
niezbêdny. Ju¿ od pierwszego miesi¹ca ¿ycia.
Trudno tu mówiæ o zabawie sensu stricto,
ale czu³y dotyk, g³askanie, przytulanie to
wa¿ne sprawy. Nie mo¿na traktowaæ dziecka
jak przedmiot - przewin¹æ, nakarmiæ i odstawiæ do ³ó¿eczka. Istotne jest czêste pochylanie siê nad nim i przemawianie. Od drugiego
miesi¹ca pojawia siê tzw. „uœmiech spo³eczny”
na widok ludzkiej twarzy. Co ciekawe,
dziecko nie uœmiecha siê do przedmiotów.
W siódmym miesi¹cu œmia³o ju¿ mo¿emy
wprowadzaæ pierwsz¹ spo³eczn¹ zabawê
w „a kuku”. Nakrywamy g³ówkê dziecka pieluszk¹ i odkrywamy po chwili, na co dziecko
reaguje radosnym œmiechem. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w tym okresie zaczyna siê gaworzenie,
a wiêc œwiadome naœladowanie dŸwiêków
z otoczenia. Aby mowa mog³a siê prawid³owo
rozwijaæ trzeba do dziecka po prostu mówiæ.
W dziewi¹tym miesi¹cu ¿ycia dziecko ju¿
doskonale rozumie zasady zabawy w „chowanego”. Rodzic chowa siê na chwilê, a potem
pokazuje siê dziecku, co sprawia maluchowi
niebywa³¹ radoœæ. Dziecko odkrywa powoli
nowe formy zabawy, np. celowo upuszcza
zabawkê i czeka a¿ ktoœ j¹ podniesie, aby za
chwilê znów j¹ upuœciæ, a nawet (oko³o 10
miesi¹ca ¿ycia) rzucaæ z rozmachem.
Nasz maluszek chêtnie naœladuje gesty,
np. „pa, pa”, „kosi, kosi”, „Sroczka kaszkê”.
Mo¿emy wiêc wprowadzaæ krótkie rymowanki z gestami i wyrazami dŸwiêkonaœladowczymi (hau, hau, miau, miau) oraz masa¿yki (polecam M. Bogdanowicz „W co siê
bawiæ z dzieæmi?” oraz „Przytulanki czyli
wierszyki na dzieciêce masa¿yki”). Dziecko
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tym czêœciej powtarza gesty, im bardziej jest
chwalone. W jedenastym miesi¹cu ¿ycia
dziecko potrafi ju¿ znaleŸæ przedmiot ukryty
na jego oczach, a nawet schowaæ ponownie,
aby kontynuowaæ zabawê. Odkrywa te¿, ¿e coœ,
co jest daleko, da siê przyci¹gn¹æ, np. samochód za pomoc¹ sznurka.
Gdy nasza pociecha zaczyna chodziæ, dopiero
staje siê partnerem do zabawy, np. bardzo
lubi, gdy ktoœ doros³y usi³uje j¹ goniæ.
W pierwszym roku ¿ycia dziecka wa¿ne jest,
aby dostarczaæ mu ró¿nego rodzaju wra¿eñ
zmys³owych, oczywiœcie poprzez zabawê.
Dziêki integracji wra¿eñ zmys³owych dziecko
poprawia orientacjê w otoczeniu. Zwiêksza
siê jego poczucie bezpieczeñstwa i wiedza
o otaczaj¹cym œwiecie. Istotne jest aby dostarczaæ dziecku du¿ej iloœci bodŸców: dotykowych, czucia g³êbokiego, przedsionkowych, smakowych, wêchowych, s³uchowych,
wzrokowych.
A oto przyk³ady zabaw wszechstronnie rozwijaj¹cych dziecko:
- noszenie i bujanie dziecka (hamak, ko³yska,
pi³ki terapeutyczne, bujanie w kocyku);
- zabawy twarz¹ w twarz;
- lokalizowanie dŸwiêków;
- s³uchanie muzyki;
- dostarczanie bodŸców s³uchowych - zabawki
dŸwiêkowe;
- baraszkowanie, ha³asowanie;
- zabawy z zakresu doœwiadczania ruchu (gimnastyka, taniec, pi³ka);
- zabawy „paluszkowe” i anga¿uj¹ce ró¿ne
czêœci cia³a;
- zabawy daj¹ce poznaæ skutki w³asnych dzia³añ
(w wodzie, z glin¹, plastelin¹, ciastem,
z materia³ami naturalnymi, np. kasztanami,
z tworzywami kontrastuj¹cymi, z przedmiotami
codziennego u¿ytku);
- zabawy konstrukcyjne (klocki, puzzle, uk³adanki);
- zabawy tematyczne.
Jako logopeda nie mogê pomin¹æ zabaw wa¿nych dla stymulacji rozwoju mowy. Pamiêtajmy,
by stwarzaæ sytuacje sprzyjaj¹ce komunikacji
werbalnej od pierwszych chwil ¿ycia dziecka.
Stopniowo w zabawach wprowadzamy wyrazy

dŸwiêkonaœladowcze. Razem z dzieckiem
czytamy ksi¹¿eczki, ogl¹damy obrazki, prosimy
o wskazanie przedmiotu na obrazku. Wspólnie œpiewamy, tañczymy. Bawimy siê w sklep,
lekarza, gotowanie obiadu, itp.
Mo¿emy te¿ wykorzystaæ TV czy komputer,
ale z umiarem. Poogl¹dajmy bajkê z dzieckiem,
potem porozmawiajmy o bohaterze, narysujmy
coœ. Tym bardziej, ¿e wspó³czesne bajki s¹
czêsto tak skonstruowane, ¿e jest eskalacja
napiêcia i krótki czas na roz³adowanie emocji,
st¹d potrzeba „przegadania” z dzieckiem bajki.
Taki sposób podejœcia rozwija dziecko (pobudza siê wyobraŸniê, bogaci s³ownictwo,
æwiczy pamiêæ, rysowanie usprawnia manualnie, æwiczymy rozró¿nianie kolorów oraz koordynacjê ruchowo-wzrokow¹). Jeœli dziecko
ogl¹da TV kilka godzin dziennie, to z pewnoœci¹ nie jest to dla niego po¿yteczne. Podobnie z komputerem. Dobierajmy odpowiednie
gry do wieku dziecka i dozujmy czas spêdzony
przy komputerze.
Temat dobrej zabawy z dzieæmi nie zosta³
tutaj wyczerpany. Myœlê jednak, ¿e zainspiruje
rodziców. Wszystko zale¿y od ich inwencji
twórczej i kreatywnoœci.
¯yczê udanej zabawy Dzieciom i Rodzicom.
Danuta Matuszewska
Logopeda PPPP w Chojnowie
fot. dzidziusiowo.pl

Firma HTM Chojnów
zatrudni
- ksiêgow¹ samodzieln¹ na 1/2 etatu
(mo¿e byæ ze œwiadczeniami);
- pracownika myjni samochodowej.
Wiadomoœæ: tel. 698-549-138
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Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Kolarstwie Górskim MTB
5 paŸdziernika po raz czwarty SP 4 Chojnów
by³a g³ównym organizatorem zawodów kolarskich MTB. W tegorocznych zawodach wziê³o
udzia³ 261 dziewcz¹t i ch³opców reprezentuj¹cych ponad 60 szkó³ z Dolnego Œl¹ska. Tradycyjnie ju¿ trasa wiod³a œcie¿kami Parku
Piastowskiego. Dopisa³a równie¿ pogoda.
Jako pierwsze na trasê (2,1 km - 1 okr¹¿enie)
wyjecha³y dziewczynki szkó³ podstawowych
(42 zawodniczki). Zwyciê¿y³a Ania Szewczyk
reprezentuj¹ca SP 3 Chojnów (na co dzieñ
trenuj¹ca, podobnie jak pozostali nasi zawodnicy
w UKKS „Oriens” Chojnów pod okiem Panów
Jerzego Turowskiego i Waldemara £ysyganicza
oraz Pana Eugeniusza Bobiowskiego).
Kolejnoœæ grupy dziewczynek:
1. Anna Szewczyk (SP 3 Chojnów/UKKS
„Oriens”)
2. Joanna Mendera (SP Bardo)
3. Wiktoria Wêgrzynowska (ZS Stare Bogaczowice)
4. Paula Topolnicka (SP Paszowice)
5. Anita Ma³ek (SP Budziwojów/UKKS „Oriens”)
13. Hanna Konarzewska (SP 3 Chojnów/UKKS
„Oriens”)
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA (15 szkó³)
1. ZS Stare Bogaczowice
2. SP 3 Jelenia Góra
3. SSP 72 Wroc³aw
4. SP 3 Chojnów
W kategorii ch³opców (55 zawodników) Chojnów
mia³ tylko jednego reprezentanta by³ nim Maciej
Galez (SP 4). Zawodnicy pokonali dystans
2 okr¹¿eñ (4,2km).
Klasyfikacja ch³opców:
1. Wiktor Wiœniewski (SP 4 Bielawa)
2. Konrad Miszczuk (SP Jerzmanowa)
3. Dominik Kopiwoda (ZS Stare Bogaczowice)
22. Maciej Galez (SP 4 Chojnów/UKKS „Oriens”)
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA (16 szkó³)
1. SP Rzeczyca
2. ZS Stare Bogaczowice
3. SP Jerzmanowa
14. SP 4 Chojnów
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Niecierpliwie czekaliœmy na start dziewcz¹t
(38 zawodniczek - dystans 2 okr¹¿eñ - 4,2km)
w kategorii gimnazjów. Chojnów reprezentowany by³ przez dwie szko³y GM 1 i GM 2 (zawodniczki UKKS „Oriens”).
Klasyfikacja indywidualna:
1. Alicja Ga³as (GM 1)
2. Sandra Traczyk (GM 2)
3. Nikola Pawlikowska (GM 2)
4. Aleksandra Baranowska (GM 2)
29. Ma³gorzata Klatka (GM 2)
30. Karolina Maœlej (GM 2 )
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA:
1. GM 2 Chojnów
2. GM Grêbocice
3. GM Stare Bogaczowice
8. GM 1 Chojnów
Na starcie w kategorii ch³opców stanê³o 58 zawodników (dystans 3 kr¹¿eñ - 6,3km). Klasyfikacja indywidualna wygl¹da³a nastêpuj¹co:
1. Przemys³aw Kaczmarek (GM 2)
2. Kamil Tarnawski (PGS 11 Wa³brzych)
3. £ukasz PaŸdzior (PGM Przy³êk)
8. Karol Rokus (GM 2)
13. Kamil Jêdraszczyk (GM 2)
30. Ho³odowski Karol (GM 2)
40. Ho³odowski Dawid (GM 2)
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA:
1. PGM Przy³êk
2. GM 2 Chojnów
3. GM Grêbocice
W kategorii ponadgimnazjalnej nie mieliœmy
reprezentantów. Dziewczêta jecha³y na dystansie
3 okr¹¿eñ (6,3km) natomiast ch³opcy 4 okr¹¿enia (8,4km). Wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³a
Karolina Cierluk (ZSO 2 Jelenia Góra). Wœród
ch³opców Aleksander Marek (ZSP 1 K³odzko).
A.M.

Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4 oraz Szkolny
Zwi¹zek Sportowy „Dolny Œl¹sk” bardzo
gor¹co dziêkuj¹ za przygotowanie i pomoc
w organizacji zawodów Panu Burmistrzowi
Janowi Serkiesowi i podleg³ym s³u¿bom, Panu
Jerzemu Machelowi i pracownikom interwencyjnym, Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej
w Chojnowie, Komisariatowi Miejskiemu
Policji, firmie medycznej „Dan-Med”,
ChZGKiM Chojnów, Komitetowi Rodzicielskiem SP 4 i pracownikom szko³y, Pani
Bonie Szaban i dziewczêtom s³u¿b paramedycznych z GM 1, panu Jackowi Chopkowiczowi, Pani Gra¿ynie Mazur, Panu Stanis³awowi Rokusowi i Uczniowskiemu Klubowi
Kolarskiemu „Oriens”, MOKSiR Chojnów,
Panu Andrzejowi Sajnóg, pracownikom sto³ówki w SP 4, Panu Andrzejowi Matuszewskiemu oraz Pani Annie Denisiak i sponsorom
nagród: Urzêdowi Miasta; Firmie „Ferrum”;
Firmie Infor-matycznej „Mediart”; Sklepowi
„Decathlon” w Legnicy; Hurtowni Krawieckiej „Sajnóg”; „Oriflame” Chojnów, Firmie
GB Okna z Chojnowa; Panom z dwóch
dru¿yn korzystaj¹cych z „Orlika”.
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Medalowe rodzeñstwo
W czeskim Hradec Kralové 12 paŸdziernika odby³ siê turniej Taekwondo
WTF SOKOL CUP & CEFTA 2013. Reprezentacja LMKS “SFORA”
Chojnów w sk³adzie Martyna Jastrzêbska, Igor Drzewosz, Karol
Jastrzêbski i Krystian Jastrzêbski, rywalizowa³a wraz z oko³o 370
zawodnikami z Czech i Polski. By³ to pierwszy start m³odych zawodników
w konkurencji KYORUGI (WALKI). Nie oby³o siê bez ogromnych
emocji i ³ez, ale zmagania zosta³y uwieñczone sukcesem w postaci
2 miejsca zdobytego przez Karola Jastrzêbskiego oraz 3 miejsca wywalczonego przez jego siostrê Martynê. Przed zawodnikami naszego

klubu ju¿ wkrótce kolejne zmagania, do których rozpoczynamy przygotowania na najbli¿szych treningach.
Ju¿ dzisiaj zapraszamy wszystkich chêtnych do trenowania TKD, na
salê gimnastyczn¹ Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie
przy Pl. Reymonta 1 w ka¿dy wtorek i czwartek, dzieci na godzinê 16.00,
m³odzie¿ na godzinê 17.00 oraz starsz¹ m³odzie¿, na godzinê 17.30.

Pi³ka no¿na
W dziesi¹tej kolejce KS Chojnowianka zmierzy³a siê z Górnikiem II
Polkowice. Mecz dostarczy³ wielu emocji - do ostatniej minuty trzyma³
w napiêciu. W doliczonym czasie gry pad³ zwyciêski gol z karnego
w wykonaniu P. Jêdrusiaka.
KS Chojnowianka Chojnów - Iskra Kochlice 4:1
Stal Chocianów - KS Chojnowianka Chojnów 1:5
KS Chojnowianka Chojnów - Górnik II Polkowice 3:2
Jest grupa dru¿yn, które walcz¹ o byt w lidze okrêgowej. Do nich
m.in. zalicza siê trzech ostatnich przeciwników. Dru¿yna Rafa³a Kryszczuka
pokazuje teraz swój prawdziwy charakter (coœ jak a`la Widzew £ódŸ
za Boñka, Smolarka, Surlita i innych). Gra do koñca. W meczu przeciwko
Górnikowi II Polkowice, by³o to dok³adnie widaæ. Przegrywaj¹c do
przerwy 0:2, wygraæ ostatecznie 3:2, to trzeba byæ z ambicj¹ na ty. Te
wyniki id¹ wiêc w œwiat. Kolejny rywal - Górnik Z³otoryja (mecz
wyjazdowy 19 listopada) ma wiêc czego siê obawiaæ. A wróble wci¹¿
æwierkaj¹ o kolejnych wzmocnieniach dru¿yny seniorskiej...
Na obiekcie sportowym przy ul. Ma³achowskiego, powia³o nowoczesnoœci¹.
A to za spraw¹ tablicy elektronicznej. Wyœwietla ona m. in. wynik i czas.
Do lamusa odejd¹ ju¿ (chyba) nerwowe spojrzenia na zegarek, pod
koniec zaciêtego meczu.
pm

IV liga, klasa okrêgowa - Legnica
(12.10): Czarni Rokitki - Zamet Przemków 3:3 (Gut 55, Szyde³ko 57,
Malik 77 z karnego - Wilkowski 64, Niegot 66, Urbaniak 80),
Chojnowianka Chojnów - KS II Polkowice 3:2 (Korni³owski 55,
Serkies 57 z karnego, Jêdrusiak 90+6 z karnego - Drzazga 12, 25)
Iskra Kochlice - Stal Chocianów 1:1 (Rutkowski 18 - Jaskólski 25),
(13.10): Chrobry II G³ogów - Arkon Przemków 1:0 (Kuczer 72), Odra
Chobienia - Sparta Grêbocice 2:1 (Sypien 75 z karnego, Korolewicz 85 Robacki 50), Odra Œcinawa - Mewa Kunice 2:0 (Smolny 15, Moskal
40), KS Legnickie Pole - Zryw Kotla 3:2 (Alwin 28, Zarañski 47,
Terpi³owski 62 - Stachów 85, Helwig 90), Konfeks Legnica - Górnik
Z³otoryja 1:2 (Malesa 77 - Dudzic 17, Su³ek 22).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Iskra Kochlice
Zamet Przemków
Arkon Przemków
Chojnowianka Ch.
Konfeks Legnica
KP II Polkowice
Górnik Z³otoryja
KS Legnickie Pole
Odra Œcinawa
Chrobry II G³ogów
Mewa Kunice
Sparta Grêbocice
Zryw Kotla
Odra Chobienia
Stal Chocianów
Czarni Rokitki

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

22
20
20
19
16
15
15
15
13
13
11
11
10
10
9
8

22-8
22-15
30-11
23-17
21-13
24-20
15-12
15-16
19-18
18-24
13-19
15-26
29-32
8-28
15-23
13-22

Nastêpna kolejka:
19.10 Chocianów - G³ogów, Z³otoryja - Chojnów, Kunice - Legnickie
Pole, Zamet P - Œcinawa,
20.10 Polkowice - Kochlice, Kotla - Legnica, Grêbocice - Rokitki,
Arkon P - Chobienia.
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O gospodarce odpadami cd.
Od 1 lipca 2013r. nast¹pi³a zmiana gospodarki odpadami
komunalnymi. W zwi¹zku z tym op³aty za odbiór œmieci s¹ liczone
od osoby, a nie jak wczeœniej od iloœciu zebranych odpadów.
Aktualnie op³ata œmieciowa jest form¹ podatku, liczonego na
podstawie deklaracji, dlatego te¿ w³aœciciele nieruchomoœci
nie otrzymuj¹ faktur za wykonane us³ugi.

Lokalizacja gniazd do zbiórki selektywnej
- na terenie Miasta Chojnowa,
stan na dzieñ 15.10.2013r. - gniazda kompletne

Chojnowski samorz¹d, do wdro¿enia nowej ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach przygotowywa³ siê kilka
lat wczeœniej. W 2005 roku Urz¹d Miejski zakupi³ 120 „dzwonów” do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki
„siatkowe” na plastiki. W ostatnim czasie zakupiono dodatkowo 30 sztuk pojemników, po 10 na plastik, szk³o i papier.
Pojemniki s¹ ustawiane na terenie miasta w miejscach ogólnie dostêpnych dla ka¿dego mieszkañca i mo¿na, a nawet
nale¿y z nich korzystaæ niezale¿nie od miejsca zamieszkania.
Lokalizacja gniazd do zbiórki selektywnej
- na terenie Miasta Chojnowa,
stan na dzieñ 15.10.2013r. - kontenery pojedyncze
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Gospodarstwo
agroturystyczne

„U Siwego”
Rokitki 41,
tel. 509-327-412
www.usiwego.pl

Oferujemy:

Organizujemy:

- wysoki standard pokoi
noclegowych
- salê biesiadn¹ w stylu myœliwskowiejskim na 70 osób
- boisko do pi³ki siatkowej
- ogród zabaw
- rowery,

- przyjêcia,
- ma³e wesela,
- komunie
- spotkania towarzyskie
- imprezy integracyjne
- osiemnastki,
- biesiady w plenerze
- inne uroczystoœci.

***
Posiadamy aparaturê
dyskotekow¹, nag³aœniaj¹c¹

***
Zapewniamy mi³¹, rodzinn¹
atmosferê, dobre jedzenie,
wspania³¹ zabawê i udany
wypoczynek!

*** Zapraszamy! *** Zapraszamy! *** Zapraszamy! *** Zapraszamy! ***
NA SPRZEDA¯
Spó³dzielnia Handlowo-Produkcyjna
w Z³otoryi ul. Basztowa 12
og³asza przetarg ofertowy na sprzeda¿
nieruchomoœci po³o¿onej w Chojnowie
przy ul. Chmielnej 3.
Nieruchomoœæ sk³ada siê z lokalu na parterze
kamienicy. Lokal Bar “Zag³oba” gastronomiczny o powierzchni 181 m.
Oferowana cena wywo³awcza nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ 130 tys. z³ plus podatek VAT.

Oferty pisemne nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej
kopercie w dni robocze w siedzibie Spó³dzielni nie póŸniej ni¿ do dnia 4 listopada
2013r. Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie
organizatora przetargu w dniu 5 listopada
2013r. o godz. 10 przez komisjê przetargow¹. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonu 76 8783 146
lub 609771791 godz. 7 do godz. 15.
Organizatorowi przetargu przys³uguje
bez podania przyczyny, prawo zamkniêcia
lub odwo³ana przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam dom jednorodzinny z zabudowaniami, du¿ym gara¿em, laskiem i ma³ym stawem
w Witkowie na osiedlu. Ca³oœæ na powierzchni
2,5 ha. Wiadomoœæ: tel. 663-350-795.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum miasta Rynek, stare budownictwo, budynek
dwu-kondygnacyjny (dwie rodziny), Ip. pow.
55m2, 3 pokoje, kuchnia (umeblowana z wyposa¿eniem) ozdobne tynki, ³azienka z wyposa¿eniem, przedpokój, sypialnia czêœciowo umeblowana. Po remoncie, nowe tynki, g³adzie,
instalacja elektryczna 220/360, wymienione
wszystkie drzwi, parapety, okna, pod³oga, nowe
drzwi wejœciowe do klatki schodowej, bardzo
ciep³e, s³oneczne, do mieszkania nale¿y osobna
du¿a piwnica i strych. Nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 609-303-423.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie
o pow. 40m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój. Mieszkanie œrodkowe s³oneczne w bloku
na Ip. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544.

Do sprzedania mieszkanie w³asnoœciowe
w starym budownictwie 2 pokoje, kuchnia,
pow. 33m2, do remontu. Cena 35.000 z³ do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 607-864-888.
Posiadam mieszkanie do wynajêcia, samodzielne w nowym domku jednorodzinnym
o pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
p.pokój, ganek + piwnica o pow. 36m2. Obrze¿e
Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach, 10arow¹, uzbrojon¹. Wiadomoœæ: tel. 886-933-825.
Sprzedam dwie dzia³ki budowlane 15a we wsi
Siedliska, blisko media, wyjazd na drogê
asfaltow¹. Wiadomoœæ: tel. 607-939-158.
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Amanda Go³dy - 5 lat
- ma wiele zainteresowañ, ale Jej
pasj¹ jest malowanie i kolekcjonowanie kucyków Pony:)

