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NR 22 (778) ROK XX 7.12.2012 CENA 1,60 z³

Przeciwnoœciom szach i mat
Dla Pana Jerzego Pud³y szachy, to coœ wiêcej ni¿ hobby.

Stulatce - najserdeczniejsze ¿yczenia!
30 listopada przedstawiciele ZUS oraz burmistrz Chojnowa
zagoœcili u stuletniej mieszkanki naszego miasta - pani Michaliny Reichert.

Historia Kaczmarskiego
Trochê nostalgii, przewrotnego humoru, lekcji historii - taki zestaw
przygotowa³o Trio £ódzko-Chojnowskie dla publicznoœci.

Prace 2000 r¹k
Program MOKSiR-u zaanga¿owa³ oko³o 1000. uczniów chojnowskich
szkó³ podstawowych i gimnazjów.

Kolarskie osi¹gniêcia
O wielkim sukcesie mo¿e mówiæ team UKK Oriens MTB Chojnów,
który w³aœnie koñczy sezon - z tytu³ami, pucharami i medalami.

Wa¿ne spotkania
Cieszy fakt, ¿e w Chojnowie, w licznych organizacjach pozarz¹dowych, skupia siê kilkaset osób - przedsiêbiorczych i kreatywnych.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ GGiOŒ
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 28.11.2012 r. do 19.12.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
w³aœcicieli lokali w budynku przy ul. Legnickiej 69a - dzia³ka nr 131/15, po³o¿ona
w obrêbie 4 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 28 listopada 2012 r.
Nr 125/2012).
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 09.01.2013 r.
2) w dniach od 28.11.2012 r. do 19.12.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej dzia³ki nr 131/12 i 131/13, po³o¿one w obrêbie
4 miasta Chojnowa oraz dzia³ka nr 75/9,
po³o¿ona przy ul. K.K. Baczyñskiego
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 listopada 2012 r. Nr 128/2012).
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 09.01.2013 r.
3) w dniach od 29.11.2012 r. do 20.12.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu - lokal u¿ytkowy nr 1A, po³o¿ony w budynku przy
ul. Koœciuszki 17 w Chojnowie wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu oznaczonego numerem
geodezyjnym 59/59 w udziale wynosz¹cym
91/1000 (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 listopada 2012 r. Nr 130/2012).
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 10.01.2013 r.
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uszorstniaj¹cym (np. mieszank¹ piaskowosoln¹), aby nie stwarzaæ zagro¿enia dla pieszych.

Pomagamy
7, 8 i 9 grudnia w 52
sklepach na terenie by³ego województwa legnickiego i jeleniogórskiego odbêdzie siê
Œwi¹teczna Zbiórka
¯ywnoœci.
W Chojnowie akcja
bêdzie trwaæ dwa dni - 7 i 8 grudnia (pi¹tek
i sobota) w godz. 8-19. W naszym mieœcie
akcja zbiórki ¿ywnoœci przeprowadzona
bêdzie po raz kolejny w Sklepach Biedronka.
Koordynatorem akcji jest Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych ”Dajmy Szansê” w Chojnowie.
Wolontariuszami s¹ cz³onkowie Stowarzyszenia i uczniowie Gimnazjum Nr1.
Na to, jak bêd¹ wygl¹da³y œwiêta najubo¿szych
w naszych regionie mo¿e mieæ wp³yw ka¿dy
z nas. Wystarczy w dniach zbiórki w sklepach
kupiæ dodatkowy produkt i przekazaæ go
wolontariuszom. Wszystkie produkty zebrane
w naszym mieœcie bêd¹ rozdysponowane wœród
potrzebuj¹cych z Miasta i Gminy Chojnów.

moja pomoc w modlitwie”. Niedawno otrzymaliœmy sygna³, ¿e w dwóch przypadkach
b³êdnie wskazaliœmy placówkê, któr¹ reprezentowali laureaci. Serdecznie przepraszamy
nagrodzonych i spieszymy donieœæ, ¿e wœród
klas 4-6 szkó³ podstawowych pierwsze
miejsce zajê³a Kinga Bogacz, trzecie Tomasz
Bogacz - uczniowie Szko³y Podstawowej
w Budziwojowie, a nie jak napisaliœmy w NiedŸwiedzicach. Jeszcze raz przepraszamy
wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy na Jarmark
15 grudnia, od godz. 15.00, zapraszamy wszystkich mieszkañców na Œwi¹teczny Jarmark.
Rynek zmieni siê tego dnia w klimatyczne,
miejsce, wype³nione gwarem, zapachami
i dŸwiêkami. Stanie tu 15 kramów m.in.
z ozdobami z Vitbisu, kartkami i akcesoriami
œwi¹tecznymi lokalnych twórców, boles³awieck¹ ceramik¹, rzeŸb¹ w drewnie. Towarzyszyæ temu bêdzie muzyka na ¿ywo goœcinnie
wystêpuj¹cego zespo³u góralskiego "PoNasemu"
oraz wystêp Skoranty, która kolêd¹ i pastora³k¹
wprowadzaæ bêdzie w œwi¹teczny nastrój.
Do tego serwowane bêdzie grzane wino
i wigilijny, ciep³y barszcz.
Z pewnoœci¹ bêdzie ciekawie - zapraszamy.

Kolejny Maraton

Sprostowanie
W Gazecie Chojnowskiej nr 19 relacjonowaliœmy fina³ konkursu „Mój w³asny ró¿aniec -

Gimnazjum nr 2, kolejny ju¿ raz w³¹cza siê
do akcji Amnesty International - "Maratonu
Pisania Listów. Ka¿dy chêtny pragn¹cy poprzeæ
idee tej organizacji mo¿e przyjœæ do budynku
szko³y 08 grudnia w godz. 13.00 - 17.30
i 09 grudnia w godz. 9.30 - 11.30, by do³¹czyæ
w ten sposób do ruchu dzia³aj¹cego na rzecz
praw cz³owieka.
Przez 24 godziny, w ponad 200 miejscach
w Polsce i oko³o 60 pañstwach na ca³ym œwiecie,
ludzie bêd¹ pisaæ listy w obronie osób,
których prawa zosta³y z³amane! Wœród nich
mo¿esz byæ i Ty. PrzyjdŸ, wesprzyj, napisz list.

Wydzia³ RG
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem zimowym przypominamy o obowi¹zku nale¿ytego
utrzymania nawierzchni chodników przy
swoich posesjach zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami (Ustawa o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach oraz Uchwa³a
NR XLIV/205/05 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie miasta Chojnowa).
Wed³ug prawa, w³aœciciel posesji ma obowi¹zek
odœnie¿yæ chodnik i posypaæ materia³em
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Kalendarz imprez - grudzieñ
8.12.2012 Turniej koszykówki OPEN - Hala sportowa SP4;
14.12.2012 Konkurs szopek - fina³ - MOKSiR;
15.12.2012 Zajêcia Bo¿onarodzeniowe - Miejska
Biblioteka Publiczna;
15.12.2012 Jarmark Adwentowy - Rynek;
20.12.2012 Koncert Kolêd Spo³ecznego Ogniska
Muzycznego - Miejska Biblioteka Publiczna;
grudzieñ Koncert noworoczny - Muzeum Regionalne;
grudzieñ „M³odzi Tworz¹ Sztukê: Natura’’ - wystawa
prac plastycznych II edycji programu edukacyjno-kulturalnego - Miejska Biblioteka Publiczna
grudzieñ 2012- styczeñ 2013 ‘’Ozdoby choinkowe
z³otoryjskiej firmy VITBIS’’ - wystawa - Muzeum Regionalne;
Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- grudzieñ 2012
1. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301:
2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658:
3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136:
4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649:
5. Apteka Intermarche:
6. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 76 81-88-452:

09.12.,
16.12.,
23.12.
30.12.
6.01.

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
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Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone
s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla
samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 8 stycznia 2013 r.
o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, 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.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia 2 stycznia
2013 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki).
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn.zm./.
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¿ 50,00 z³. 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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 138644
00000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed
zawarciem umowy. 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.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia 2012 r.,
drugi 6 listopada 2012 r. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Na XXIV sesji
Listopadowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa
dotyczy³a m.in. dwóch zagadnieñ. Rajcy zapoznali siê ze stanem mienia komunalnego i bezpieczeñstwa w mieœcie.
Szczegó³y dotycz¹ce zasobów miasta przedstawi³a radnym naczelnik wydzia³u GGiOŒ
Danuta Wojciechowicz. Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowi¹ grunty o powierzchni
253 ha o wartoœci ogólnej 5244576 z³, w tym
242 ha na terenie miasta Chojnowa i 11 ha na
terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów
i Michów. Maj¹tek Gminy stanowi¹ tak¿e
obiekty szkó³ podstawowych, gimnazja, przedszkola gminne, obiekty sportowe, obiekty
bêd¹ce siedzib¹ w³adz administracyjnych,
obiekty s³u¿¹ce œwiadczeniu us³ug komunalnych. Gmina jest w³aœcicielem 1093 lokali
mieszkalnych, w tym 86 lokali socjalnych, 44
lokali u¿ytkowych, 157 gara¿y, objêtych umowami najmu.

W tym okresie mia³ miejsce m.in. jeden rozbój,
trzy kradzie¿e, piêæ kolizji samochodowych,
jedno potr¹cenie pieszego, zatrzymano jednego nietrzeŸwego kierowcê, ukarano mandatami karnymi 64 sprawców wykroczeñ
spo³ecznie uci¹¿liwych.
S³u¿by patrolowe Komisariatu Policji w Chojnowie kilka razy w miesi¹cu s¹ wspierane
przez patrole Samodzielnego Pododdzia³u
Prewencji Policji. S³u¿ba si³ wsparcia jest
realizowana z wykorzystaniem funduszy
miasta Chojnów, gminy Chojnów i gminy
Mi³kowice, które s¹ przeznaczane na paliwo
do radiowozów.
Aktualnie na terenie Chojnowa prowadzona
jest akcja „POSESJA” maj¹c¹ na celu zaprowadzenie porz¹dku w obrêbie nieruchomoœci
oraz stosowania siê do wskazañ i nakazów
wydanych przez w³aœciwe organy w celu zabezpieczenia nale¿ytego stanu sanitarnego.

Kierownik referatu prewencji, aspirant sztabowy
Jaros³aw Kamiñski przedstawi³ radnym
miesiêczne (listopadowe) zestawienie zdarzeñ,
odnotowanych w chojnowskim Komisariacie
Policji.

O stanie bezpieczeñstwa po¿arowego i dzia³alnoœci JRG w Chojnowie mówi³ z-ca komendanta
PSP w Legnicy st. kpt. mgr in¿. Zdzis³aw
Sokó³.

W ostatnich latach Jednostka RatowniczoGaœnicza Nr 3 w Chojnowie w znacznym
stopniu wymieni³a posiadane samochody po¿arnicze na nowsze, a tak¿e poszerzy³a zakres
przewidzianych zadañ ratowniczych. Poza
typowymi dzia³aniami po¿arowymi, technicznymi, medycznymi - jednostka zosta³a
w³¹czona w struktury Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego
„Legnica-3”. Na bazie tej¿e jednostki utworzona zosta³a Sekcja Ekologiczna przewidziana przede wszystkim do zadañ zwi¹zanych
z usuwaniem zanieczyszczeñ ropopochodnych
z powierzchni akwenów. W tym celu jednostka
zosta³a doposa¿ona w SREkol, separator
Olsap, przyczepkê ekologiczn¹ oraz ³ódŸ wraz
z silnikiem zaburtowym. Jednostka Ratowniczo
-Gaœnicza Nr 3 w Chojnowie zosta³a równie¿
wyznaczona przez Dolnoœl¹skiego Komendanta
Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
do pe³nienia roli wojewódzkiej bazy œrodków
gaœniczych i neutralizatorów.
W bie¿¹cym i ubieg³ym roku si³y jednostki
bra³y udzia³ w licznych æwiczeniach oraz
manewrach organizowanych przez Komendê
Wojewódzk¹ PSP we Wroc³awiu.
Ponadto si³y JRG Chojnów bra³y udzia³
w tegorocznych æwiczeniach taktyczno-bojowych organizowanych wspólnie przez Komendê Miejsk¹ PSP w Legnicy oraz Komendê Powiatow¹ w Z³otoryi w miejscowoœci
Giera³towice.
W chwili obecnej w jednostce w systemie
zmianowym pe³ni s³u¿bê 30 stra¿aków.
W okresie od stycznia do 27 listopada br.
w Chojnowie odnotowano 70 po¿arów, 99
miejsc zagro¿enia i 6 fa³szywych alarmów.

Sprawozdanie 6/2012 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 27 wrzeœnia 2012 r. do dnia 28 listopada 2012 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju
Gospodarczego m.in.:
1. Zakoñczono i odebrano roboty zwi¹zane
z remontem dachu budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 3.
2. Og³oszono przetarg nieograniczony na remont
sieci wodoci¹gowej w ul. Lubiñskiej.
3. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na
wymianê sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej. Z³o¿ono 6 ofert, jednak przetarg uniewa¿niono, ceny ofertowe wszystkich wykonawców by³y wy¿sze od ceny kosztorysu inwestorskiego.
4. Odebrano roboty zwi¹zane z Rewitalizacj¹
Rynku.
5. Zorganizowano roboty publiczne dla 4 osób
i interwencyjne dla jednej osoby na okres
6 miesiêcy.
6. Przy ul. Wyspiañskiego zakoñczono rekultywacjê terenu z obsianiem trawy w³¹cznie.
7. Odbudowano zniszczone chodniki na ul. Wyspiañskiego przy placu zielonym oraz przy ul.
Królowej Jadwigi i posesji komunalnej przy
ul. D¹browskiego 1.
8. Otynkowano mur przy posesji Rynek 9 i 10
oraz czêœæ budynku przy ul. Królowej Jadwigi 14.
9. Zakoñczono roboty remontowe w Szkole
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Podstawowej Nr 3 i œwietlicy szkolnej.
10. Trwaj¹ roboty remontowe na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej. Oddelegowano 2 pracowników.
11. Oddelegowano 3 pracowników do Oddzia³u Budynków Mieszkalnych celem wykonywania remontów mieszkañ.
12. Trwa czyszczenie miejskich s³upów og³oszeniowych przed sezonem zimowym.
13. Wyrównano drogi gruntowe na terenie
miasta z uzupe³nieniem ubytków kruszywem
drogowym.
14. Trwa wykaszanie terenów miejskich w rejonie
ulic Sikorskiego - Parkowa.
15. Zakupiono 13 s³upów oœwietlenia ulicznego
przeznaczonych do wymiany na ul. Kiliñskiego
przy Parku Piastowskim.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki
Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano:
- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
9 lokali mieszkalnych,
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
dzia³kê budowlana przy ul. D³ugosza oraz
3 dzia³ki pod zabudowê gara¿ami przy
ul. Parkowej-£okietka,

2. Wydano 3 decyzje na podzia³ dzia³ek:
- przy ul. Lubiñskiej, z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ek przeznaczonych do sprzeda¿y na
poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych,
- przy ul. Baczyñskiego, z urzêdu w celu wydzielenia dzia³ki przeznaczonej do sprzeda¿y
na poprawê warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ej,
- przy ul. Wyspiañskiego, z urzêdu w celu
wydzielenia dzia³ki budowlanej.
3. Przygotowano i podano do publicznej wiadomoœci w “Gazecie Chojnowskiej” og³oszenia
o przetargach:
- na sprzeda¿ dzia³ki zabudowanej gara¿em
przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ nieruchomoœci pod us³ugi komercyjne przy ul. Samorz¹dowej,
- na sprzeda¿ 15 dzia³ek pod zabudowê gara¿ami przy ul. Parkowej-£okietka,
- na dzier¿awê gruntów rolnych po³o¿onych
w obrêbie 1 i 7 miasta.
4. Przygotowano 10 umów dzier¿awy gruntu
- na cele rolne oraz ogrody przydomowe.
5. Wydano trzy zaœwiadczenia w sprawie zmiany
nazwy ulicy.
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Na XXIV sesji
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- przy ul.Tuwima - wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie
zagra¿aj¹cego drzewa gatunku
brzoza dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul. Nowej - wydano decyzjê
zezwalaj¹c¹ na usuniêcie uschniêtego drzewa gatunku œwierk
dla osoby fizycznej z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew,
- przy ul.Zielonej - wydano
decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 5 drzew gat. klon, lipa, kasztanowiec, grochodrzew dla
Przedsiêbiorstwa HandlowoUs³ugowego „BZM-CIEŒLA”
z Kraœnika Dolnego z obowi¹zkiem nasadzenia 15 drzew.
7. Z zakresu ochrony zabytków:
- przygotowano i z³o¿ono wniosek
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie
dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich i remontowych
wnêtrza Baszty Tkaczy w Chojnowie w kwocie 125.000 z³.;
planowany ca³kowity koszt
zadania wyniesie 250.157 z³.

UCHWA£A NR XXIV/108/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie podzia³u miasta Chojnowa na sta³e obwody g³osowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
(podstawa prawna) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Na obszarze miasta Chojnowa tworzy siê 6 sta³ych obwodów g³osowania.
§ 2. Podzia³ miasta Chojnowa na obwody g³osowania stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie i w „Gazecie Chojnowskiej”.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z tym ¿e przepisów niniejszej uchwa³y nie
stosuje siê do wyborów przedterminowych, uzupe³niaj¹cych organów jednostek samorz¹du terytorialnego
przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwa³a wesz³a w ¿ycie.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXIV/108/12 Rady Miejskiej Chojnowa dnia 29 listopada 2012 r.

Z zakresu Wydzia³u Spraw
Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto
113 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 112 wniosków, przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na
kwotê 17.291,38 z³. (wydano 107
decyzji pozytywnych, 5 negatywnych).
Za miesi¹c X i XI 2012r. wyp³acono dodatki mieszkaniowe
na kwotê 97.328,08 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto
175 wniosków, wydano 158
dowodów osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu
Cywilnego m.in.:
1. Wydano: 18 decyzji administracyjnych, 2 zaœwiadczenia do
œlubu konkordatowego i 3 zaœwiadczenia do œlubu za granic¹.
2. Sporz¹dzono: 5 aktów urodzenia, 19 aktów ma³¿eñstwa
i 28 aktów zgonu.
3. Za³atwiono: sprawê konsularn¹, 154 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC oraz 241
wniosków o wydanie odpisów
z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono oko³o 145 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze
ma³¿eñstwa.
6. Wys³ano wniosek do Prezydenta RP o nadanie medalu za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
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listopada przedstawiciele Zak³adu Ubezpieczeñ 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.

Stulatce - serdeczne ¿yczenia!

Sto lat temu, dok³adnie 20 listopada
1912r., na Kresach Wschodnich,
w wielodzietnej rodzinie Jana - zegarmistrza i Franciszki - gospodyni
domowej, pojawi³a siê maleñka
Michalina Pasternak.
Dzieciñstwo i lata panieñskie spêdza³a w Tarnopolu. Nie by³y to lata
beztroskie. Kiedy Michasia mia³a
kilka lat, wybuch³a I wojna œwiatowa,
miasto znalaz³o siê pod rosyjsk¹
okupacj¹. Widzia³a p³on¹cy Tarnopol, spalony przez wycofuj¹cego
siê okupanta, potem pojawi³y siê
wojska pruskie, rok póŸniej
wkroczyli Ukraiñcy.

nie mieli ze sob¹ kontaktu. Michalina, po wojnie, rozpaczliwie szuka³a
wieœci o mê¿u. Pomóg³ Czerwony Krzy¿. Spotkanie w Warszawie, po
wieloletniej roz³¹ce dla obojga by³o cudem i niewyobra¿aln¹ radoœci¹.
Odt¹d nie odstêpowali siê na krok. Wspólnie podró¿owali po kraju,
w poszukiwaniu kolejnych cz³onków rodziny. Tomaszów Mazowiecki,
Krzy¿, Bytom, Polanica Zdrój, Kowary, przez kolejne lata by³y ich
domem. W 1948r. trafili do Chojnowa. Przyjechali na œlub mê¿a brata.
Zauroczeni niewielkim miasteczkiem postanowili osiedliæ siê tu na
sta³e. Swoje miejsce na ziemi znaleŸli w Chojnowie na ul. Tkackiej.
Wkrótce na œwiat przyszed³ pierwszy syn - Artur, dwa lata póŸniej
drugi - Bogus³aw. Ojciec rodziny prowadzi³ w tym czasie zak³ad fryzjerski
w Rynku (w miejscu obecnego saloniku prasowego „Kolporter”).
Uporz¹dkowany i szczêœliwy œwiat Michaliny run¹³, kiedy nagle, zdecydowanie przedwczeœnie, zmar³ ukochany Zygmunt. Michalina nie
mog³a odnaleŸæ siê w nowej sytuacji. Opieka nad ma³ymi dzieæmi,
próby utrzymania ich prac¹ zarobkow¹ - najpierw w kiosku Ruchu,
potem w Reniferze - przeros³y samotn¹ matkê. To by³ dla ca³ej rodziny
trudny czas. Z pomoc¹ przyszli bliscy i przyjaciele. Wspierali, pomagali jak mogli i do dziœ otaczaj¹ sercem i ¿yczliwoœci¹ stuletni¹ Michalinê.
Synowie ze wzruszeniem wspominaj¹ wspania³¹ wschodni¹ kuchniê
mamy, a zapachy œwi¹tecznych potraw zawsze bêd¹ przywo³ywaæ
smaki dzieciñstwa.
Chêtnie opowiadaj¹ o tym jak mama dba³a o zdrowie.
- Jedynym specjalist¹, do którego mama chodzi³a by³ okulista - mówi
m³odszy syn Bogus³aw - Na wszelkie dolegliwoœci mia³a swoje
w³asne sposoby - gimnastykê, masa¿e, domowe mikstury…
- Zawsze o siebie dba³a - dodaje starszy, Artur - Równie¿ o powierzchownoœæ. Lubi³a modê i czêsto w³asnym sumptem próbowa³a dostosowaæ siê do trendów. Wiele rzeczy robi³a na szyde³ku.
Dziœ synowie i synowe, trzy wnuczki, wnuk, siedmioro prawnucz¹t s¹
podpor¹ i ca³ym ¿yciem pani Michaliny. Ka¿de z nich doskonale wie
jak bardzo nestorka rodu zas³uguje na szacunek i uwagê. Dlatego pani
Michalina w ka¿dej chwili mo¿e liczyæ na ulubion¹ fili¿ankê kawy
z mleczkiem i biszkopcikiem, a kiedy atakuj¹ jesienne wirusy
rozkoszuje siê ciep³ym mlekiem z miodem i czosnkiem.
Rodzina, to jedna z tych rzeczy, które Pani Michalinie wysz³y w ¿yciu
najlepiej.
Du¿o zdrowia Pani Michalino!
eg

Kolejne lata by³y spokojniejsze. Michalina skoñczy³a edukacjê i jako
osiemnastoletnia dziewczyna wyjecha³a do Lwowa w poszukiwaniu
pracy i nowego ¿ycia. Piêknej, m³odej nastolatce nie by³o trudno
znaleŸæ zatrudnienie - zosta³a cenion¹ i lubian¹ w okolicy manikiurzystk¹. Szczególn¹ sympati¹ darzy³ j¹ pewien m³odzieniec o imieniu
Zygmunt, który Michalinie te¿ nie by³ obojêtny. W 1936 roku
zakochana para wziê³a œlub. Jakiœ czas potem oboje wrócili do
Tarnopola - po œmierci ojca Michalina, w poczuciu obowi¹zku,
wróci³a do matki pomóc przy m³odszym rodzeñstwie.
Tu rodzinê zasta³ kolejny konflikt zbrojny. II wojna œwiatowa rozdzieli³a
m³ode ma³¿eñstwo - Zygmunt zosta³ powo³any do wojska. Przez lata
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Przeciwnoœciom szach i mat
Sekcja szachowa dzia³aj¹ca w naszym mieœcie od kilkudziesiêciu lat,
przez d³ugi okres funkcjonowa³a pod przewodnictwem znakomitego
chojnowskiego szachisty Jerzego Pud³y.

Dla Pana Jerzego ta królewska gra, to coœ wiêcej ni¿ hobby. Szachy
sta³y siê dla niego nieodzownym elementem dnia codziennego. Jego
ambicj¹ by³o zawsze przekazanie tej pasji i jej atutów innym. Koledzy
od bierek (potoczna nazwa szachów), m³odzi adepci sztuki szachowej,
rodzina i podobni jemu fanatycy szachowi, potwierdz¹ jak bardzo pan
Jerzy by³ zaanga¿owany w popularyzacjê tej gry i jak bardzo siê jej
poœwiêca³.
Swojej mi³oœci do 64 pól dowiód³ w ostatnich rozgrywkach szachowych, jakie mia³y miejsce podczas Tygodnia Patriotyzmu.
Na udzia³ w II Turnieju Szachowym o Puchar Polskiej Miedzi,
niecierpliwie czeka³ od wielu dni.

Kilka miesiêcy wczeœniej niespodziewanie dozna³ udaru mózgu.
W ciê¿kim stanie przele¿a³ d³ugi czas w szpitalu. Potem mêcz¹ca
rehabilitacja, wizyty u kolejnych specjalistów, w ró¿nych oœrodkach
leczniczych. Kiedy tylko doszed³ do siebie, kiedy wróci³a œwiadomoœæ
i si³y witalne, pierwszym pragnieniem by³o rozegraæ partyjkê - dla
relaksu, polepszenia samopoczucia, prze¿ycia znanych emocji. Na kilka
dni przed turniejem, mimo wci¹¿ nienajlepszej kondycji zdrowotnej,
poziom adrenaliny w ¿y³ach podnosi³ siê nieustannie. Noc poprzedzaj¹ca
dzieñ zawodów by³a bezsenna. Pan Jerzy, od œwitu przygotowuj¹cy
siê do turnieju, by³ rozemocjonowany nie tylko uczestnictwem, ale
tak¿e sprawami organizacyjnymi. Wieloletnie doœwiadczenie osoby
przygotowuj¹cej liczne turnieje, odbiera³o spokój. „Czy wszystko bêdzie
w porz¹dku, czy przekaza³em zegary, czy aby o wszystkim pomyœlano”.
Chocia¿ odpowiedzialnoœæ ci¹¿y³a na kim innym, Pan Jerzy intuicyjnie czu³
obci¹¿enie - jak zawsze, kiedy on sam przygotowywa³ rozgrywki.
Wszystko posz³o jak zwykle - doskonale. Obecnoœæ zas³u¿onego szachisty
na miedziowym turnieju, og³oszono wszem i wobec, a on sam, po ciê¿kich
miesi¹cach walki z chorob¹, szczêœliwy, z pasj¹, aczkolwiek rozwa¿nie, przesuwa³ figury, utrudniaj¹c przeciwnikom za³o¿one plany.
Pan Jerzy tym razem nie zdoby³ tu tytu³u mistrza. Dla wielu jednak jest
niekwestionowanym królem chojnowskich szachów. Ceniony za zaanga¿owanie, za szeroko rozumian¹ pracê na rzecz szachowej edukacji
i popularyzacjê tej gry, dowiód³, ¿e myœlenie taktyczne, wpojone
strategie, maj¹ czêsto zastosowanie w ¿yciu. Pan Jerzy chorobie
powiedzia³ szach, zatroskanej rodzinie mat i z satysfakcj¹ kolejny raz
zasiad³ za szachowym stolikiem.
¯yczymy zdrowia Panie Jerzy.
red.

Historia Kaczmarskiego
rzewienie spuœcizny po ka¿dym artyœcie,
to nie lada przygoda i wyzwanie. UdŸwign¹æ taki ciê¿ar mog¹ tylko, fanatycy
i ludzie pozytywnie zakrêceni.
Jakiego formatu artyst¹ by³ Jacek Karczmarski,
wyjaœniaæ chyba nie trzeba. Jego dorobek, od
lat propaguje, z dobrym zreszt¹ skutkiem,
TRIO £ÓDZKO - CHOJNOWSKIE (T.£.CH.).
Jednym z filarów tego zespo³u jest chojnowianin,
klawiszowiec - Tomasz Susmêd. Nie pierwszy
raz goœciliœmy w naszym mieœcie to trio. Ka¿dy
ich wystêp to murowane emocje, swoista podró¿
po przesz³oœci naszego kraju - historia Polski,
w tekstach Kaczmarskiego.
Nie inaczej by³o 1 grudnia. Sala kinowa
MOKSiRu- niemal w ca³oœci zape³niona. Tym
razem z przyczyn niezale¿nych od artystów

K
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TRIO zagra³o jako duet. Pawe³ Konopacki gitara i œpiew, przy akompaniamencie pianisty
Tomasza Susmêda, przez blisko pó³torej
godziny prezentowa³ ró¿norodny repertuar
Kaczmarskiego, z ró¿nych okresów jego
dzia³alnoœci. Nie zabrak³o utworów autorstwa
W³odzimierza Wysockiego. Zabrzmia³a te¿
legendarna “Ob³awa”. Zabrak³o kultowej hiszpañskiej, rewolucyjnej pieœni “Mury”. Trochê
nostalgii, przewrotnego humoru, lekcji historii
- taki zestaw przygotowa³o T.£.CH. tego wieczoru
dla chojnowian i chwa³a im za to!
Gimnazjum nr 1 - g³ównemu organizatorowi
koncertu, odbywaj¹cego siê na rzecz Fundacji
„Smak Sukcesu”, dziêkujemy i stawiamy 6-tkê.
P.M.
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Prace 2000 r¹k
Wernisa¿, jaki mia³ miejsce 30 listopada w sali
edukacyjnej Domu Schrama by³ podsumowaniem
realizowanego przez dwa miesi¹ce projektu pn.
„Radoœæ tworzenia. Utkane z marzeñ, zlepione ze
snów” w ramach programu “Dom Kultury +”. Program
Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji
zaanga¿owa³ oko³o 1000 uczniów chojnowskich
szkó³ podstawowych i gimnazjów. Czêœæ z nich, od
paŸdziernika do listopada, pod okiem Leokadii
Adamowicz, tka³a, wplataj¹c swoje marzenia
w gobeliny imponuj¹ce rozmiarem i kolorystyk¹.
Dodajmy, ¿e ka¿da ze szkó³ inspirowa³a siê jedn¹
z pór roku. Olbrzymim dzie³om (2x2 m), wyeksponowanym na œcianach, towarzyszy³y intryguj¹ce
plakaty, na których w graficznych splotach tkaniny
pomieszczono zdjêcia pracuj¹cej m³odzie¿y.

Pozostali uczestnicy projektu o swoich snach opowiadali lepi¹c w glinie. W warsztatach ceramicznych, prowadzonych przez pana Waldemara WnêkSiewierskiego, uczniowie mieli okazjê zapoznaæ siê
z krótk¹ histori¹ ceramiki i jej tradycjami na
naszym terenie, ale przede wszystkim - mogli lepiæ,
lepiæ, lepiæ... Powsta³o w ten sposób ponad 1000
indywidualnych prac.
Poprojektowa wystawa robi³a wra¿enie - form¹,
palet¹ barw, liczb¹ eksponatów i nieokreœlon¹ aur¹
twórczej inspiracji.
Po wernisa¿u wszystkie powsta³e w ramach warsztatów prace trafi¹ do ich twórców - gobeliny do
szkó³, a ceramika do indywidualnych autorów.
Wspania³ym efektem projektu jest fakt, ¿e wed³ug
przeprowadzonej ankiety, ponad 80% uczestników
zadeklarowa³o chêæ wziêcia udzia³u w podobnych
zajêciach w przysz³oœci.
opr. eg
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Znaczki ucz¹ wiele
Przed nami d³ugie wieczory, a pogoda nie
zachêcaj¹ca do spacerów. Wiêc, zamiast
siedzieæ godzinami prze telewizorem czy
komputerem, mo¿emy zaj¹æ siê czymœ przyjemnym i po¿ytecznym. Znaczki pocztowe? Czemu nie. Jeœli tylko poœwiêcimy
im chwilê, przekonamy siê jak wiele z nich
jest piêknych, ile mo¿na siê z nich dowiedzieæ - o historii, geografii, przyrodzie,
sporcie i wielu innych dziedzinach.
Posiadanie znaczków i poznawanie ich
treœci to ogromna przyjemnoœæ. W nasze
¿ycie nieub³aganie wkracza nowoczesnoœæ.
Zwa¿ywszy na wszechogarniaj¹c¹ pocztê
elektroniczn¹ mo¿e siê okazaæ, ¿e ju¿ nied³ugo znaczki bêd¹ reliktami przesz³oœci jak dinozaury.
Czym tak naprawdê jest znaczek pocztowy? Dla wiêkszoœci skrawkiem czarnobia³ego lub pokolorowanego papieru.
Filateliœci dostrzegaj¹ w nim o wiele wiêcej.
Po pierwsze ka¿dy znaczek pocztowy jest
papierem wartoœciowym, posiada wartoœæ
nominaln¹ widoczn¹ na znaczku czyli obowi¹zuj¹c¹ w czasie sprzeda¿y katalogow¹
- przybli¿on¹ aktualn¹ wartoœæ oraz komercyjn¹ rzeczywist¹ cenê transakcji.
Po drugie ka¿dy znaczek pocztowy jest
dokumentem pañstwowym. Dokument
kojarzy siê zazwyczaj z wiêkszym lub mniejszym arkuszem papieru. Bior¹c pod uwagê
znaczek, jego wymiary stanowi¹ chyba
najmniejsz¹ ze znanych form dokumentu.
Po trzecie ka¿dy znaczek pocztowy stanowi
ma³e arcydzie³o sztuki. Nie bez powodu
projektowanie znaczków zleca siê artystom plastykom, nie rzadko twórcom
o œwiatowej renomie. Wygl¹d znaczka
jest bowiem swoist¹ wizytówk¹ pañstwa,
powielon¹ w milionach egzemplarzy.
Wiêkszoœæ znaczków to unikatowe kompozycje plastyczne, w których zawiera siê
dziedzictwo kultury i historii œwiata. Trzeba
dodaæ ¿e jednym z najwiêkszych grawerów by³ polak Czes³aw S³ania (19212005) arcymistrz sztuki rytowniczej i twórca
ponad 1000 znaczków pocztowych.
Po czwarte ka¿dy znaczek pocztowy jest
najbardziej demokratycznym obiektem
kolekcjonerskim, poniewa¿ ka¿dy filatelista jest posiadaczem orygina³u.
Gdy w1840 roku w Anglii pojawi³ siê
pierwszy znaczek, Królowa Imperium

Pi³ka No¿na
Dziœ same statystyki - przeœwietlimy Lidera.
Nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e dru¿yna Chojnowianki w rozgrywkach A klasowych - krzepnie i przechodzi chrzest bojowy.
Gdy przyjdzie awans do ligi okrêgowe
praktyka w terenie przyda siê jak nic. A po
owocach ich poznacie... aby do wiosny.

Brytyjskiego mia³a w swoim albumie dok³adnie taki sam znaczek jaki posiadali
najbiedniejsi poddani - na znaczek za 1 pensa
ka¿dego by³o staæ.
Wœród nas jest wiele osób zbieraj¹cych
znaczki pocztowe (cichych i ukrytych filatelistów). Warto zainteresowaæ m³odszych
cz³onków swojej rodziny kontynuacj¹
zbiorów. Mamy w Chojnowie Ko³o Filatelistyczne dla doros³ych i dla dzieci. Doroœli
wymieniaj¹ tu pogl¹dy, korzystaj¹ z fachowej prasy i wymieniaj¹ znaczki. Dzieci
ucz¹ siê podstaw filatelistyki. Chojnowskie
ko³o jest m³ode, ale ambitne i ma³ymi
krokami pnie siê wzwy¿.

Filateliœci z naszego terenu maj¹ swoje
osi¹gniêcia w wystawach. Nale¿y do nich
m.in. Ewa Kuhnert, która otrzyma³a wiele
wyró¿nieñ i dyplomów na krajowych
wystawach filatelistycznych.
Ka¿dy z nas mo¿e do tej grupy do³¹czyæ.
Zainteresowanych odsy³amy do chojnowskiego Ko³a Filatelistów. Kontakt
telefoniczny pod nr tel. 607-656-666.
ar
Bramkostrzelni:
Ziembowski Andrzej 12; Gromala Marcin 11;
Haniecki Bartosz 10; Ga³aszkiewicz Fabian 8;
Jêdrusiak Piotr 6; Kardela Marcin 5;
Michu³ka Rados³aw 4; Rabanda Marcin 2.
Bilans meczy:
Wygrane - 10
Remisy - 2
Przegrane - 1
pm
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Andrzejkowe szaleñstwo

Wa¿ne spotkania

23 listopada w sali balowej Domu Schrama hucznie bawili siê goœcie
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Cz³onkowie ZERiI od
lat specjalizuj¹ siê w organizacji zabaw, w których uczestnicz¹ nie
tylko mieszkañcy Chojnowa. Nie dziwi zatem fakt, ¿e chêtnych na
andrzejkow¹ potañcówkê nie brakowa³o. 130 osób bawi³o siê przy
wspania³ej muzyce rodziny Laszkiewiczów - muzyków zaprzyjaŸnionych i wspieraj¹cych nasz zwi¹zek. By³y tañce, gry, zabawy,
oczywiœcie wê¿e, poci¹gi, zorby i inne.

22.lecie Polkowickeigo Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu i imieniny
czterech Katarzyn by³y powodem do spotkania cz³onków chojnowskiego ko³a Polkowickiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu
z zaproszonymi goœæmi.
Spotkanie odby³o siê w kameralnej sali edukacyjnej Domu Schrama,
21 listopada.

Tu przy stole zastawionym kulinarnymi wyrobami zwi¹zkowych pañ,
zasiedli cz³onkowie, sympatycy i osoby od lat wspieraj¹ce dzia³alnoœæ
chojnowskiego Ko³a. Wicestarosta Lilia Walasek, burmistrz Jan Serkies,
wójt gminy Mieczys³aw Kasprzak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Jan Skowroñski oraz radny Mariusz Kowalczyk, na rêce przewodnicz¹ce
Teresy Kamieñskiej sk³adali gratulacje, ¿yczenia i kwiaty - dla Ko³a
i wszystkich solenizantek.
Goœæmi spotkania by³y te¿ w³adze zwi¹zkowe - Stefan Topolski przewodnicz¹cy PZINR i Zygmunt Pawnuk - osoba wyznaczona do
kontaktów z Ko³ami spoza Polkowic.
- To wa¿ne, aby kilka razy w roku spotkaæ siê w œrodowisku z podobnymi
problemami, z ludŸmi, którzy doskonale rozumiej¹ nasze u³omnoœci
i z tymi, którzy dostrzegaj¹ nasze potrzeby - powiedzia³a nam przewodnicz¹ca T. Kamiñska. - Cieszy mnie niezmiernie fakt, ¿e mamy
tylu wspania³ych przyjació³, którzy nigdy nie odmawiaj¹ pomocy, na
których mo¿emy zawsze liczyæ. To u³atwia statutow¹ dzia³alnoœæ
a przede wszystkim umacnia w nas wiarê w ludzk¹ ¿yczliwoœæ.

28 listopada, w tym samym miejscu bawili siê podopieczni Warsztatu
Terapii Zajêciowej, Œrodowiskowego Domu Samopomocy z ul. Reja
w Chojnowie i z Piotrowic. Oko³o 100 osób bawi³o siê przy muzyce na
¿ywo zespo³u Juliusza Janickiego, uczestniczy³o w andrzejkowych
zabawach, wró¿y³o przysz³oœæ i, co chyba najistotniejsze, integrowa³o siê.
Organizatorzy i uczestnicy za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wicestaroœcie Lilii Walasek,
burmistrzowi Janowi Serkiesowi i w³aœcicielom piekarni Janowi
Kryszczukowi i Bogdanowi Styrkowcowi za nieocenion¹ pomoc
i wsparcie wspania³ej andrzejkowej zabawy.
eg

***
Œwiatowy Dzieñ Diabetyków chojnowscy cukrzycy obchodzili 21 listopada
w hotelu Max. 50 osób uczestniczy³o w dorocznym œwiêtowaniu,
wœród nich tak¿e zaproszeni goœcie - wicestarosta Lilia Walasek, burmistrz
Jan Serkies, przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski, opiekun medyczny
chojnowskich cukrzyków - diabetolog dr Maria Dziura oraz opiekun
duchowy ks. Marek Osmulski.
Spotkanie przy biesiadnym stole, to jedna z tych dorocznych okazji,
które pozwalaj¹ na swobodn¹, towarzysk¹ rozmowê nie tylko o chorobie. Na co dzieñ cukrzyca dominuje ich styl ¿ycia, ale kilka razy
w roku, w swoim œrodowisku, pozwalaj¹ sobie zapomnieæ o kontroli
poziomu cukru i dolegliwoœciach. Biesiaduj¹, zwiedzaj¹, bawi¹ siê jak
wszyscy inni.

Dla tego typu spo³ecznoœci ka¿da okolicznoœæ, to pretekst do wyjœcia z domu,
do mobilizacji i zaanga¿owania w spo³eczn¹ aktywnoœæ. Cieszy fakt,
¿e w Chojnowie w licznych organizacjach pozarz¹dowych skupia siê
kilkaset osób - przedsiêbiorczych, kreatywnych i takich „którym siê chce”.
eg
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Ojczyzno Moja!

By³o jak zwykle
mistrzowsko

„Warto siê czasem zas³uchaæ w grobów ciszê,
By mowê wieków us³yszeæ.
One mówi¹... „
Od 9 listopada w PZS w Chojnowie trwa³
Tydzieñ Patriotyzmu. By³o ognisko, przy
którym œpiewano piosenki ¿o³nierskie.
Otwarto wystawê poœwiêcon¹ zbrodni
lubiñskiej w 1982 r. By³ koncert z piosenkami Jacka Kaczmarskiego i turniej
szachowy. By³ te¿ konkurs recytatorski.
Przebiega³ pod has³em „Ojczyzno Moja!”.
Jako wspó³organizator, wspólnie z pani¹
Lucyn¹ Olszewsk¹, Renat¹ Hermanowicz i nauczycielami jêzyka polskiego,
by³am bezpoœrednio zaanga¿owana
w jego przygotowanie.
Choæ zna³am treœci, które m³odzie¿
wypowiada³a lub œpiewa³a, gdy¿ konkurs
odbywa³ siê w dwóch kategoriach, s³ucha³am wszystkiego bardzo uwa¿nie
i wraz z innymi prze¿ywa³am niemal
ka¿de wypowiedziane lub wyœpiewane
s³owo. O czym mówiono i œpiewano?
O OjczyŸnie, zamkniêtej w „duszy naszego narodu”, o tej dziwnej, romantycznej Pani, w której wszyscy siê kochali
i umierali dla niej - jak pisa³ Stanis³aw
Baliñski w wierszu „Ojczyzna Szopena”
prezentowanym przez Damiana Wdowiñskiego (II miejsce). O Tej, za któr¹
walczono z Moskalami, przypomina³
Jakub Romaniak recytuj¹c „Redutê Ordona”
(II miejsce). O smutku ¿o³nierzy, którzy
po klêsce powstania listopadowego musieli
opuœciæ Polskê i szli w obce strony, zabieraj¹c w sercach têsknotê i ból. O obroñcach Lwowa - Orlêtach i o najm³odszych
¿o³nierzach Powstania Warszawskiego,
którzy z dzieciêc¹ gorliwoœci¹ oddawali
za Ni¹ swoje m³ode ¿ycie. Mówiono
i œpiewano o Katyniu, miejscu przeogromnej zbrodni pope³nionej na naszym narodzie. S³owami wiersza Feliksa Konarskiego „Katyñ” Joanna Theresiak
(III miejsce) upomina³a siê o prawdê
i sprawiedliwoœæ. Mówiono o trudnych
latach II wojny œwiatowej, recytowano
wiersze pisane w nieludzkiej rzeczywistoœci wiêziennej i obozowej. Jak¿e
bolesne wyznania kry³y w sobie wiersze:
„List” nieznanego autora i „Tramwaje”
El¿biety Popowskiej (Katarzyna Olbrych
III miejsce). Ile dramatyzmu by³o
w utworze 12-letniej ¯ydówki opisuj¹cej
transport do obozu zag³ady w Be³¿cu.
A lata powojenne, jak¿e skomplikowane.
Namiastkê tej rzeczywistoœci ukaza³ wiersz
„Cela” Wiktora Woroszylskiego w bardzo
dobrej interpretacji Sary Lewandowskiej
(I miejsce).
S³owa wierszy przeplecione by³y pieœniami i piosenkami ¿o³nierskimi, tymi
dawnymi i tymi nowszymi. Œpiewano
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Chojnowskie tancerki z dzia³aj¹cego przy MOKSiR
Karambola, 1 grudnia zawojowa³y Otwarte Grand Prix
Polski Dance Wrzeœnia 2012. Dziewczêta trenuj¹ce
pod okiem Jagody Zderskiej, na ka¿dym turnieju dowodz¹,
¿e Chojnów tañcem stoi, a Karambol bez nagród do
grodu nad Skor¹ nie wraca.
Gratulujemy formacjom, duetowi, solistce i trenerce.

„Rotê” Marii Konopnickiej (Sylwia
Œwiat³owska), „Ostatni list” - balladê
Lecha Makowieckiego (Sonia Schõn II
miejsce). Patryk Boryniec zaprezentowa³
„Deszcz jesienny deszcz” (III miejsce),
a Paulina Zatwarnicka - „Powrócisz tu”
(III miejsce). By³y te¿ „Mury” Jacka
Kaczmarskiego w wykonaniu Eweliny
Gancarczyk i Anny Janczyñskiej.
Koniecznie muszê jeszcze wspomnieæ
o znanej piosence z czasów I wojny œwiatowej - „Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”.
Wykona³a j¹ Joanna Sikora zajmuj¹c
I miejsce. Moim zdaniem by³o to zdumiewaj¹co piêkne wykonanie. Delikatny
œpiew, wnika³ w g³¹b duszy. Pozosta³o
mi po nim ciep³e uczucie prze¿ytego piêkna.
W czasie, gdy jury konkursu: pani Krystyna
Kalagasidis, Ewa Wiêcek i Emilia Wojtala,
wy³ania³o jego zwyciêzców, Bartek Pastuchow, uczeñ Technikum Hotelarskiego,
przedstawia³ przygotowan¹ prezentacjê.
Ukazywa³a ona wa¿ne momenty z dziejów
Polski, jej rozwój i piêkno.
Bardzo dobrze w moim odczuciu spisali
siê prezenterzy: Agnieszka Wojciechowska
i Bartek Paliñski.
Spogl¹da³am czasem na zgromadzone
w sali osoby. Widzia³am twarze zas³uchane
i wzruszone. Rozmawiaj¹c z uczniami po
konkursie zrozumia³am, ¿e k³adziemy
dobry fundament. Na nim rozwin¹æ siê
mo¿e mi³oœæ ku OjczyŸnie. Tylko zakorzenieni w historii, zdolni jesteœmy ukochaæ
piêkno polskiej ziemi. Dopiero wtedy
bêdzie ono dla nas bezcenne i niepowtarzalne, bo drogo nabyte.
„Naród, który traci pamiêæ traci sumienie”
- napisa³ Zbigniewa Herbert. Nie wolno
zapominaæ o ofiarnym bohaterstwie i niewinnym cierpieniu, nie wolno zag³uszyæ
sumienia, by nie straciæ wolnoœci.
Jadwiga Matys

I miejsce - mini formacja KARAMBOL kat. DISCO
I miejsce - mini formacja KARAMBOL kat. SHOW
DANCE
III miejsce - formacja KARAMBOL II kat. DISCO
I miejsce - duet: Gabriela Zenka i Karolina
Bukowska kat. HIP HOP
I miejsce - solo: Gabriela Zenka kat. DISCO
opr.eg
BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu
u¿ytkowego:
1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Tkackiej 12A
o powierzchni 24,86 m².
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi 3,50 z³.
+ podatek VAT 23%.
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 12.12.2012r. o godz 10.00
w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli
wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000
0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do
dnia 12.12.2012r. do godz. 9.00.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 03.12.2012r. do
11.12.2012r. w godz. 8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 tel. 76 8 188 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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5-lecie fundacji
Smak Sukcesu
17 listopada Dom Schrama otworzy³ swoje
podwoje dla goœci fundacji Smak Sukcesu.
Przybyli oni uœwietniæ 5 jubileusz fundacji
dzia³aj¹cej przy radzie rodziców Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie. Krótka czêœæ oficjalna
objê³a podziêkowania za zaanga¿owanie dla
cz³onków rady i zarz¹du fundacji, przyznanie
tytu³u przyjaciela fundacji panu Leonowi
Lewickiemu oraz przedstawienie kolejnych
stypendystów funduszu „Mróweczka”.
A potem ruszyliœmy w tany. Wirowa³y pary,
wi³y siê wê¿e i pêdzi³y poci¹gi, a w przerwach,
zacni goœcie brali udzia³ w ró¿nych rozgrywkach. By³o wiêc obieranie jab³ek, konkurs
tañca, krêcenie ko³em fortuny, a ko³o pó³nocy
wybraliœmy króla i królow¹ balu. W trakcie
zabaw, do puszek cz³onków fundacji, goœcie
sk³adali datki z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu stypendialnego oraz programu „I ja mogê zmieniaæ œwiat”. Hojnoœæ
naszych goœci osi¹gnê³a poziom 2703,41 z³.
Pieni¹dze zostan¹ podzielone w równych
czêœciach na wskazane wy¿ej cele.

Spektakl prewencyjny
Szeœcioro uczniów klas I-II Gimnazjum nr 2
przygotowa³o spektakl profilaktyczny i 16 listopada zaprezentowa³o go w Miejskim Centrum
Kultury w Legnicy podczas dorocznego konkursu pn. „Prewencja teatralna”.
Intencj¹ tego widowiska s³owno-muzycznego
by³o bawiæ i ostrzegaæ, wartoœci¹ natomiast,
integrowanie siê uczniów w ró¿nym wieku
w przeciwdzia³aniu negatywnym zjawiskom.
Koncepcjê naszej m³odzie¿y doceniono i przyznano wyró¿nienie. Dodatkow¹ nagrod¹ by³a
wielogodzinna wspólna praca, która zaowo-

cowa³a nowymi przyjaŸniami, satysfakcj¹
z efektu i pomys³ami na przysz³oœæ.
kg

Krasomówcze talenty z chojnowskiej „Trójki”
W przyjaznych murach Szko³y Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w Z³otoryi 21 listopada odby³ siê Powiatowy Konkurs Krasomówczy dla uczniów klas I-III.
Chojnów reprezentowa³y uczennice klasy
IIIa Szko³y Podstawowej nr 3 - Julia Musia³
i Oriana Kulpiñska, przygotowane przez
wychowawczyniê Urszulê Chmielewsk¹.
Julka zachêca³a zebranych do przeczytania
ksi¹¿ki pt.„Opowieœci ze starego strychu”
Beaty Ostrowickiej. Zawiera ona 20 krótkich
opowiadañ o przygodach pewnego rodzeñstwa,
które mieszka na strychu starego domu, a nazywaj¹ siê Kresek i Kreska. Ich przyjació³mi s¹
s¹siedzi, a wiêc Rodzina Myszek, Go³¹b Gienek,
Paj¹k Hieronimek i Pani Sowa. Przedstawiona
ksi¹¿ka na pewno wszystkich zainteresuje.
Oriana natomiast prezentowa³a utwór Macieja
Or³osia „Kuba i Mela”. Kuba nie lubi dziewcz¹t,

bo one ci¹gle chichocz¹. Mela jest uœmiechniêt¹, zabawn¹ dziewczynk¹, a tato i mama,
wiecznie siê „sprzeczaj¹cy”, bo ka¿de z rodziców obstaje przy „swoim” dziecku. Ta zabawna, weso³a, napisana prostym i przejrzystym
jêzykiem, opisuj¹ca wspó³czesne ¿ycie
ksi¹¿ka, spodoba siê i dzieciom, i doros³ym.
Spoœród 17 uczestników konkursu I miejsce
zajê³a Oriana Kulpiñska, która otrzyma³a
z r¹k dyrektora SP-1 w Z³otoryi p. Bo¿eny
Kraski „Encyklopediê Polski” i dyplom.
Natomiast Julka Musia³ zdoby³a wyró¿nienie
i równie piêkn¹ nagrodê, tj. „Historiê œwiata”.

***
Gratulacje dla uczestników i nagrodzonych
oraz podziêkowania dla organizatorów
sk³adaj¹: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

Serdecznie dziêkujê wszystkim przyby³ym
goœciom za uœwietnienie naszego jubileuszu
swoj¹ obecnoœci¹, za wspania³a zabawê,
cudowne poczucie humoru oraz niezwyk³¹
szlachetnoœæ.
Prezes fundacji
Magdalena Czapska
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Wieœci z naszych przedszkoli
Przedszkole Miejskie Nr 1
Dzieñ Pluszowego Misia
26 listopada obchodziliœmy w naszym przedszkolu Dzieñ Pluszowego
Misia. Z tej okazji zaroi³o siê od pluszowych misiaczków - by³y te
zupe³nie malutkie, by³y i te wielkie, czy wreszcie te s³awne, które zna
niemal¿e ca³y œwiat: Kubuœ Puchatek i Miœ Uszatek. Dzieci bawi³y siê
ze swoimi misiami przy muzyce, œpiewa³y piosenki, rozwi¹zywa³y
zagadki, mog³y te¿ pos³uchaæ bajek i wierszy, których bohaterem by³
w³aœnie miœ. Ten dzieñ by³ dla wszystkich przedszkolaków naprawdê
wyj¹tkowy i „misiowo” udany.
Andrzejkowe wró¿by
„Andrzejki” s¹ wspania³¹ okazj¹ do wspólnych wró¿b i weso³ej zabawy.
Tego dnia równie¿ i w naszym przedszkolu nie zabrak³o radosnych
zabaw, konkursów i czarów. Przedszkolaki z uœmiechem reagowa³y
na wszystkie przepowiednie. By³y te¿ pl¹sy i tañce przy muzyce, które
sprawi³y dzieciom wiele radoœci.

sarny, dzika zamieszkuj¹cych lasy naszej okolicy. Wskaza³ równie¿,
w jaki sposób mo¿na pomóc zwierzêtom przetrwaæ zimê.
Podczas spotkania Pan leœniczy zadawa³ wiele pytañ , z którymi
dzieci œwietnie sobie radzi³y. Wykaza³y siê du¿¹ wiedz¹ na temat ptaków,
które odlatuj¹, jak i tych, które pozostaj¹ u nas na zimê. W prezencie
otrzymaliœmy budki dla ptaszków, karmê. Zostaliœmy te¿ zaproszeni
wiosn¹ do Leœniczówki w Mod³ej.
Na po¿egnanie przedszkolaki wrêczy³y panu leœniczemu laurkê
i zaœpiewa³y piosenkê o lesie.
Serdecznie dziêkujemy Panu leœniczemu za owocne spotkanie, za
po¿yteczne prezenty i z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne - tym
razem w Leœniczówce.

Spotkanie z ¿o³nierzem
26 paŸdziernika u starszaków odby³o siê spotkanie z ¿o³nierzem
zawodowym - panem R. Zarotyñskim z Jednostki Wojskowej w
Œwiêtoszkowie, który opowiada³ o swojej s³u¿bie, zaprezentowa³
mundur polowy oraz wyjaœnia³ znaczenie kolorystyki stroju. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³a siê musztra, w której szeœciolatki bra³y
udzia³, oraz wyposa¿enie ¿o³nierza ze szczególnym uwzglêdnieniem
maski przeciwgazowej. Dziêki bezpoœrednim kontaktom , zabawie,
poznawaniu sensorycznemu - dzieci chêtniej i szybciej siê ucz¹.

Znicz pamiêci
W zwi¹zku z rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci dzieci z naszego
przedszkola zapoznawa³y siê z przesz³oœci¹ ojczyzny, rozpoznawa³y
symbole narodowe, wys³ucha³y hymnu narodowego. Na zajêciach
wykonywa³y chor¹giewki i kotyliony. Dowiedzia³y siê jak czcimy
i œwiêtujemy narodowe uroczystoœci. 8 listopada 2012 r. Grzybki
w imieniu przedszkola z³o¿y³y kwiaty pod Obeliskiem i zapali³y znicz
pamiêci. Byliœmy dumni, ¿e mogliœmy uczciæ Œwiêto Niepodleg³oœci
i w ten sposób wyraziæ szacunek dla historii Ojczyzny.

***
Przedszkole Miejskie Nr 3
Wizyta leœniczego
13 listopada nasze przedszkole odwiedzi³ niezwyk³y goœæ: Pan
leœniczy Roman Ksi¹¿ek. Na pocz¹tku spotkania pan leœniczy
zaprezentowa³ dzieciom swój mundur, nastêpnie opowiedzia³ o swojej
pracy, o lesie i mieszkaj¹cych w nim zwierzêtach. Pokreœli³, ¿e
cz³owiek jest goœciem w lesie i musi szanowaæ zwierzêta w nim
mieszkaj¹ce. Dzieci pozna³y zwyczaje wybranych zwierz¹t - lisa,
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Podsumowanie
sezonu
Dobieg³a koñca runda jesienna rozgrywek Klasy
Okrêgowej dla grupy M³odzik.
M³odzi pi³karze spisali siê rewelacyjnie w tych
rozgrywkach zajmuj¹c miejsce na podium.
Na 10 rozegranych meczy 7 razy wygrali, 2 razy
zremisowali i tylko raz przegrali.
W 10 meczach zgromadzili 23 punkty, strzelili
37 bramek i stracili 17.
WYNIKI M£ODZIKÓW
W RUNDZIE JESIENNEJ:
Chojnowianka - Górnik Z³otoryja
Prochowiczanka - Chojnowianka
Chojnowianka - Jaworia
Chrobry G³ogów - Chojnowianka
MiedŸ Legnica - Chojnowianka
Chojnowianka - Pogoñ Góra

7:0
0:4
4:2
2:6
1:3
3:1

Górnik Polkowice - Chojnowianka
1:1
Odra Œcinawa - Chojnowianka
2:2
Chojnowianka - Amico Lubin
6:2
Cchojnowianka - Konfeks Legnica
1:5
Wszyscy zawodnicy zas³u¿yli na wyró¿nienie.
Zaanga¿owanie, wzorowa frekwencja i podejœcie do treningów.
- Gratulujê bardzo udanej rundy - powiedzia³
po ostatnim, zremisowanym meczu ze Œcinaw¹,
trener Piotr Seheniewicz.
Nastêpny mecz na boisku trawiastym dru¿yna
rozegra dopiero na wiosnê 2013r., ale to nie
oznacza, ¿e m³odzi adepci futbolu Chojnowianki

spêdz¹ zimê siedz¹c bezczynnie. Wezm¹ udzia³
w turniejach halowych, w których mamy nadziejê
spisz¹ siê równie¿ dobrze. Ch³opcy z grupy
M³odzik trenuj¹ 2,5 roku w KS Chojnowianka
i jak na tak krótki okres radz¹ sobie bardzo
dobrze. W obecnym sezonie s¹ beniaminkiem
Ligi Okrêgowej.
Chojnowiankê reprezentowali: D¹browaWiele¿ew, Wo³oszyn, Nosal, Sobczak, Jagielski,
Laskowski, Mietelski, Lewicki, Rudnicki,
Niemczyk, Jêdraszczyk, Naro¿ny, Zazulczak,
Cihoñ, Ga³aszkiewicz, Ulanowski, Kotowicz.
spr.

Kolarskie osi¹gniêcia
O wielkim sukcesie mo¿e mówiæ team UKK Oriens MTB Chojnów,
który w³aœnie koñczy sezon - z tytu³ami, pucharami i medalami.
23 listopada w sali Auditorium Novum PWSZ w Wa³brzychu chojnowscy
kolarze - sekcja dzia³aj¹ca przy Gimnazjum nr 2 w Chojnowie - brali
udzia³ w „Dolnoœl¹skiej Gali Kolarstwa”. Impreza by³a podsumowaniem
tegorocznego sezonu, na którym przedstawiono Klasyfikacjê Generaln¹
Challenge’u DZKol 2012.
UKK Oriens MTB Chojnów, w ogólnym podsumowaniu (punktacja
MTB i szosa), wœród 22 dwóch dru¿yn Dolnego Œl¹ska, znalaz³ siê na
6 pozycji.
Rozbijaj¹c te dwie kategorie, wyniki naszej reprezentacji s¹ jeszcze lepsze w MTB Oriens uplasowa³ siê na 4 miejscu, w punktacji szosowej
znalaz³ siê oczko ni¿ej.
Imponuj¹co wygl¹da te¿ punktacja indywidualna.
W MTB, w kategorii M³odziczka, w pierwszej pi¹tce (na 13 zawodniczek)
a¿ trzy nasze kolarki. Na pierwszym miejscu Sandra Traczyk, na trzecim
Aleksandra Baranowska, na pi¹tym Nikola Pawlikowska.
Panowie w kategorii M³odzik (21 zawodników) te¿ wypadli wspaniale.

Turniej m³odej
kadry Chojnowa
1 grudnia, na sali gimnastycznej SP4, odby³ siê
Turniej Miko³ajkowy w pi³ce no¿nej dla dzieci
rocznika 2005 i m³odszych. Organizatorem by³
KS Chojnowianka z trenerem Marcinem Raband¹.
To wyj¹tkowe rozgrywki, bo jak siê dowiedzieliœmy, kilkulatki rzadko maj¹ sposobnoœæ graæ
na boisku turniejowe mecze.
Chojnowianka zadba³a zatem, aby maluchy
mog³y siê sprawdziæ i zaprezentowaæ, g³ównie
rodzicom, nabywane umiejêtnoœci.
W Grupie A udzia³ wziê³y dru¿yny: £u¿yce,
Lubañ, Orze³ki Chojnowianka II i KS Polkowice.
W Grupie B zagrali: Górnik Z³otoryja, Orze³ki
Chojnowianka I i Talent 2012 Boles³awiec.
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Na najwy¿szym podium stan¹³ Przemys³aw Kaczmarek, Karol Rokus
uplasowa³ siê na czwartej pozycji, a Kamil Jêdraszczyk na siódmej.
Wspomniana wczeœniej Sandra Traczyk zdoby³a tak¿e srebro w swojej
kategorii w klasyfikacji indywidualnej zawodów szosowych. Jej
klubowa kole¿anka Aleksandra Baranowska znalaz³a siê na szóstej pozycji,
Nikola Pawlikowska na siódmej.
M³odzicy na szosie „wykrêcili” trzeci¹ lokatê - Przemys³aw Kaczmarek
i szóst¹ - Karol Rokus.
Gratulujemy naszym zawodnikom imponuj¹cych osi¹gniêæ, a opiekunom
wspania³ych efektów ich pracy.
eg

Orze³ki Chojnowianka Chojnow II 2:1 KS
Polkowice (bramki 2 Kacper K³usek)
Orze³ki Chojnowianka Chojnow II 1:3
£u¿yce Lubañ (bramka 1 Kacper K³usek)
Orze³ki Chojnowianka Chojnow I 3:1 Górnik
Z³otoryja (bramki 3 Mateusz Litwin)
Orze³ki Chojnowianka Chojnow I 1:1 Talent
2012 Boles³awiec (bramka 1 - Maciej Budz)
Mecz o 5-6 miejsce Orze³ki Chojnowianka
Chojnów II 3:0 Górnik Z³otoryja
Mecz o 4-3 miejsce £u¿yce Lubañ 0:0 Talent
2012 Boles³awiec karne 7:8
Fina³: Orze³ki Chojnowianka Chojnów I 1:3
KS Polkowice (bramka 1- Mateusz Litwin)
Miano Króla Strzelców zdoby³ Mateusz Litwin
Klasyfikacja koñcowa
I miejsce KS Polkowice
II miejsce Orze³ki Chojnowianka Chojnów I
III miejsce Talent 2012 Boles³awiec
IV miejsce £u¿yce Luban

V miejsce Gornik Z³otoryja
VI miejsce Orze³ki Chojnowianka Chojnow II
Orze³ki Chojnowianka Chojnów I: Jakub
Koziar, Adrian Bojda, Grzegorz Paw³owski,
Micha³ Czarnota, Kacper K³usek, Dominik
Zgrzeblak, Wojtek Sarowski, Mateusz
Gromala, bramkarz Szymon Szczoczarz.
Orze³ki Chojnowianka Chojnow II: Fabian
Rabanda, Kacper Bajerski, Kajtek Tracz, Karol
Tomaszewski, Marcel Gusciora, Kacper Gusciora,
Jakub Mackow, Mateusz Litwin, Hubert Kupczynski, Mateusz Zajac, bramkarz Maciej Budz.
Uczestnicy i organizatorzy za poœrednictwem
Gazety Chojnowskie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania pani Paszkowskiej za przygotowanie
sto³ówki na poczêstunek. Szczególne podziêkowania kieruj¹ do rodziców ma³ych zawodników,
za czynny udzia³ w przygotowaniach do turnieju
oraz do trenera Orze³ków Marcina Rabandy za
fachowe przygotowanie utalentowanych pi³karzy.
dc
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OG£OSZENIA DROBNE
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 zagospodarowana.
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.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14

Sprzedam mieszkanie umeblowane
w bloku spó³dzielczym o pow. 37,1 m 2 .
Pokój, kuchnia, przedpokój, ³azienka, balkon,
IIIp. , ul. Paderewskiego 18a/11. Wiadomoœæ:
tel. 696-363-691.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
2 pokoje,kuchnia, ³azienka, 42m2 w centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.

Zamieniê gospodarkê (Stary £om- Os³a,
124, 2 ha, dom, stodo³a, gara¿) na mieszkanie
2.pokojowe z kuchni¹ na parterze lub Ip.
Wiadomoœæ tel.: 668- 357-339.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Michowie.
Wiadomoœæ: tel. 795-105-327 lub 504-700-904.

Inne
UWAGA! Zaginê³y 2 albumy ze zdjeciami
rodzinnymi 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.
Sprzedam mebel o d³. 2,70 m i ró¿nych
wysokoœciach. Podœwietlenie. Kolor ciemny
orzech. Stan b. dobry. Cena 500 z³. Okazja!
Wiadomoœæ: tel. 515-326-596 lub 76-81-88-192.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 48,50m2 z balkonem, IVp., centrum
miasta. 2 pokoje z aneksem kuchennym,
³azienka, przedpokój z szaf¹ wnêkow¹ po
generalnym remoncie (nowe drzwi, okna,
pod³ogi). W³asne ogrzewanie gazowe - niski
czynsz. W cenie mieszkania zostaj¹ meble
kuchenne. Wiadomoœæ: tel. 728-965-614.
Sprzedam mieszkanie o pow. 27 m2 do
remontu w starym budownictwie. Istnieje
mo¿liwoœæ powiêkszenia powierzchni
mieszkalnej. Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.
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.
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Sprzedam
choinki ¿ywe,
œwierki srebrne.
Cena 40-80 z³.
Zamienice k. Chojnowa
Wiadomoœæ:
tel. 881-289-763
lub 768-178-903
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Turniej m³odej kadry Chojnowa

