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Dodatek energetyczny
Od 1 stycznia 2014 r. Gminy bêd¹ wyp³aca³y
nowe œwiadczenie jakim jest DODATEK
ENERGETYCZNY. Jest to forma wsparcia,
któr¹ wprowadzi³a ustawa z 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 984).
Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny bêdzie przys³ugiwa³ odbiorcom
wra¿liwym energii elektrycznej czyli osobom:
* którym przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 966 ze zm.),
* które s¹ stron¹ umowy kompleksowej lub
umowy sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej z przedsiêbiorstwem energetycznym,
* zamieszkuj¹ w miejscu dostarczania energii.
Dodatek energetyczny bêdzie przyznawa³
burmistrz w drodze decyzji, na wniosek
odbiorcy wra¿liwego energii elekrtycznej, do
którego nale¿y do³¹czyæ kopiê umowy kompleksowej lub umowy sprzeda¿y energii elektrycznej. Dodatek bêdzie wyp³acany do dnia
10 ka¿dego miesi¹ca z góry, z wyj¹tkiem
miesi¹ca stycznia, w którym dodatek elektryczny wyp³acony bêdzie do dnia 30 stycznia
danego roku. Dodatek energetyczny wynosiæ
bêdzie miesiêcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku
energetycznego og³aszanej przez ministra
w³aœciwego do spraw gospodarki.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki z dania 28 listopada 2013 r. poz. 963
wysokoœæ dodatku energetycznego obowi¹zuj¹cego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r., wynosi dla gospodarstwa:
- prowadzonego przez osobê samotn¹ 11,36 z³/miesi¹c;
- sk³adaj¹cego siê z 2 do 4 osób 15,77 z³/miesi¹c;
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- sk³adajacego siê z co najmniej 5 osób 18, 93 z³/miesi¹c.
Wnioski o przyznawanie dodatku energetycznego mo¿na pobraæ i sk³adaæ w biurze Wydzia³u
SO Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pokój nr 5.

chomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
28.01.2014 r.

Kasa zamkniêta

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.

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje mieszkañców, ¿e 31 grudnia kasa urzêdu bêdzie
nieczynna.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /j.t. 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 27.11.2013 r. do 18.12.2013 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemcy znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Kolejowej 26 w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 listopada 2013 r. Nr 123/2013. 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 08.01.2014 r.
2) w dniach od 17.12.2013 r. do 07.01.2014 r.:
- wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzeda¿y na rzecz najemców znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym przy
ul. Legnickiej 22A w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 grudnia
2013 r. Nr 129/2013. Osoby, którym przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-

Nasza choinka
Okaza³a choinka w Rynku, ju¿ w pe³nej krasie.
Jakiœ czas temu zawis³y na niej prace podopiecznych Warsztatu Terapii Zajêciowej
i m³odych adeptów rêkodzielnictwa pobieraj¹cych nauki w moksirowskiej pracowni.
W miniony czwartek w ozdoby wykonane
w³asnymi r¹czkami, ubra³y choinkê nasze
przedszkolaki. Ka¿de z niemal 200 dzieci,
mog³o zawiesiæ na choince przygotowan¹
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Wnioski w sprawie zmian

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

Informacja S¹du
S¹d Rejonowy w Z³otoryi II Wydzia³ Karny, zawiadamia pokrzywdzonych pracowników firmy
“Metal Cynk” Sp. z o.o. w Chojnowie, ¿e w dniu
16 grudnia 2013r., o godz. 10.00, w sali 212,
odbêdzie siê rozprawa przeciwko Mieczys³awowi
Placety obwinionemu o wy-kroczenia z art. 122
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.10.1998
r. O systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz art.
282 § 1 pkt 1 ustawy z dania 26.06.1974 r.
Kodeks pracy w zw. z art. 85 § 2 i 3, art. 94 pkt
5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
ozdobê, a pomoc¹ s³u¿yli Miko³ajowie nie
szczêdz¹c przy tym s³odyczy i drobnych
upominków.
Tegoroczne drzewko, podarowane przez chojnowian i ubrane przez chojnowian, mo¿e byæ
symbolem lokalnej wspólnoty. Podziwiaæ je
mo¿na za dnia, kiedy eksponuje rêkodzielnicze ozdoby i noc¹, gdy lœni blaskiem wielobarwnych œwiate³ek, w otoczeniu b³yszcz¹cego Rynku. Jeszcze raz dziêkujemy Pañstwu
Marii i Tadeuszowi Bachmatiuk za przekazanie choinki.
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KALENDARIUM
*** Styczeñ ***
21 fina³ WOŒP
Tegoroczny fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy w Chojnowie nie przyniós³ kolejnego
rekordu, ale jeœli wzi¹æ pod uwagê, ¿e kwest¹
zajmowa³y siê jedynie 4 wolontariuszki, a liczba
osób aktywnie uczestnicz¹cych w licytacjach
w sumie nie przekroczy³a 10, to i tak mo¿na mówiæ,
¿e nie by³o najgorzej. Na konto WOŒP przekazano
6.453,46 z³, niewielk¹ iloœæ walut obcych oraz
parê kolczyków i wisiorek w kszta³cie serduszka.
Ich pierwszy raz
24 stycznia w Domu Schrama, Chojnowski
Klub Literacki, dzia³aj¹cy w naszym mieœcie
od 4 lat, wyda³ Almanach pod wiele mówi¹cym
tytu³em „Wyraziæ siebie”. To pierwsza ich publikacja i pierwsza tego typu w dziejach naszego miasta.

*** Luty ***
Chojnów na taœmie
Bez rozbudowanej fabu³y i zbêdnych dialogów, za
to z wizjonerskim przekazem i artystycznym
kolorytem - to podsumowanie efektu pierwszej
edycji chojnowskiego Konkursu Filmowego
“Chojnowskie Impresje”. 20 lutego w Domu
Schrama odby³a siê uroczysta gala konkursu
po³¹czona z prezentacj¹ filmów. Publicznoœæ
obejrza³a 6 konkursowych projekcji. Podczas
gali og³oszono werdykt i wrêczono nagrody.

*** Marzec ***
Wios³owanie na sucho
13 marca Gimnazjum nr 1 zorganizowa³o pierwsz¹
w dziejach Chojnowa Gimnazjadê Wioœlarsk¹
w ramach projektu "Kajakowa szko³a, czyli
uczymy siê Polski". Wios³owanie "na sucho"
czyli na profesjonalnych ergometrach, by³o
dla wszystkich uczestników nowym doœwiadczeniem, ale niemniej wymagaj¹cym i widowiskowym jak organizowane przez tê szko³ê
sp³ywy na Skorej.
Zniknê³a armata
Pod koniec marca, sprzed Zamku Piastowskiego
zniknê³o dzia³o forteczne. Armata, która sta³a
w tym miejscu od 1933 roku - czyli równe 80 lat
- zosta³a "rozcz³onkowana" i na kilka miesiêcy
zmieni³a lokalizacjê. Lufa zosta³a z³o¿ona
w muzeum, a drewniana laweta pojecha³a do
pracowni Piotra Klucznika, gdzie przesz³a
gruntown¹ konserwacjê.

*** Kwiecieñ ***
Odznaczenia dla zas³u¿onych
23 kwietnia Decyzj¹ Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej st. szer. rez. Krzysztof Piotr Gurgul,
zosta³ odznaczony „Gwiazd¹ Iraku” - medalem
dla uczestników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
Minister Obrony Narodowej natomiast przyzna³
srebrne medale “Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”
trzem rodzinom z Chojnowa. Odznaczenie, bêd¹ce
podziêkowaniem i wyrazem szacunku dla osób,
które swoj¹ prac¹ lub dzia³alnoœci¹ przyczyni³y
siê do rozwoju i umocnienia obronnoœci kraju,
nadaje siê m.in. rodzicom, których co najmniej
troje dzieci wzorowo odby³o zasadnicz¹ s³u¿bê
wojskow¹.
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Mistrzostwa w Taekwondo
Niedziela 28 kwietnia dla wielu sportowców
Dolnego Œl¹ska up³ynê³a pod znakiem rywalizacji
w Taekwondo Olimpijskim. Pod dachem sali
gimnastycznej SP 4 zebra³o siê ponad 200
zawodników, wolontariuszy i pasjonatów tej
dyscypliny.

*** Maj ***
3 maja
Tradycyjnie, miejskie obchody œwiêta Konstytucji
3 Maja, zainaugurowa³o Spo³eczne Ognisko
Muzyczne koncertem okolicznoœciowym, który
odby³ siê 30 kwietnia.
G³ówne uroczystoœci odby³y siê 3 maja pod
obeliskiem przy ul. Chmielnej.
Na popo³udnie tego dnia zaplanowano plenerowe
atrakcje dla mieszkañców, których zaproszono
na tereny KS „Chojnowianki”. Niestety pogoda
pokrzy¿owa³a plany organizatorom. Na zalanym
wod¹ parkingu tylko najwytrwalsi s³uchali
bluesowych prezentacji chojnowskiej Fazy Blues
i rockowego zespo³u Syndykat z Essen.
To by³a noc
17 maja, druga edycja chojnowskiej „Nocy
w Muzeum”, przebiega³a w klimatach epoki
napoleoñskiej. To w nawi¹zaniu do 200.lecia
bitwy pod Chojnowem. St¹d te¿ na terenie muzeum
damy w strojach z czasów cesarza (wœród nich
tak¿e piêkna Józefina), mundurowi reprezentuj¹cy dziewiêtnastowieczne wojska, st¹d te¿
s³odkie napoleonki serwowane przez markietankê i Wyprawa Odkrywców wiod¹ca cesarskim
szlakiem. No i oczywiœcie sam Napoleon prezentuj¹cy swoje listy, które 6 i 7 czerwca 1813 roku
napisa³ w Chojnowie.
200.lecie bitwy
W 200. rocznicê potyczki pod Budziwojowem
Gmina i Miasto Chojnów, wspólnie zorganizowa³y jubileuszowe uroczystoœci.
Rozpoczêto je w Muzeum Regionalnym
konferencj¹ pn. „Kampania Napoleoñska 1813
od Budziszyna do bitwy nad Kaczaw¹”.
Nastêpnego dnia na chojnowskim Rynku zjawili
siê wojskowi reprezentuj¹cy dwa obozy - francuski
i pruski. Zainscenizowali tu pokaz musztry
i krótk¹ walkê. Wystrza³ami z karabinów, sytuacyjnymi scenkami z pola walki zachêcali do
udzia³u w popo³udniowej imprezie - inscenizacji
bitwy na polach pod Chojnowem i rodzinnego
pikniku w Piotrowicach. W niedzielê, uroczystoœci
mia³y miejsce w Budziwojowie. Tu odby³a siê
Msza œw. i dokonano oficjalnego ods³oniêcia
pomnika.
Œwiêto stra¿aków
24 maja, w centrum Chojnowa stra¿acy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych powiatu legnickiego obchodzili swojej œwiêto. Rozpoczê³a je uroczysta
Msza œw., potem uroczystoœci przenios³y siê do
rynku. Dziesi¹tki stra¿aków, przedstawiciele
w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych, zaprzyjaŸnionych instytucji, zaproszeni goœcie oraz
mieszkañcy Chojnowa, wspólnie celebrowali
Powiatowy Dzieñ Stra¿aka.

*** Czerwiec ***
Kwiatowe œwiêto
Kwiaty na straganach, kwiaty na obrazach, kwiaty
w donicach, we w³osach - ¿ywe, papierowe,
woskowe… 9 czerwca odby³o siê Œwiêto kwiatów
- pierwsza impreza tego rodzaju w Chojnowie
by³a kolorowa i ró¿norodna. Kilka ukwieconych
straganów oferowa³o towar w du¿ej mierze powi¹zany tematycznie z nazw¹ imprezy. Niezwykle
widowiskowo wypad³ pokaz ekologicznych kostiumów. W imprezê wpisano kolejn¹ edycjê Bambiniady czyli Przegl¹d Piosenki Przedszkolnej. Po
nim na scenie mia³ swój koncert Rewolwer
z utworami z lat 60.
Czwarta wizyta
12 - 16 czerwca goœcili w Chojnowie mieszkañcy
naszego miasta partnerskiego z Egelsbach.
W czwartej ju¿ wizycie wziê³a udzia³ rekordowa
liczba uczestników - 40 osób.
Wielkie filatelistyczne œwiêto
20 czerwca w Muzeum Regionalnym, odby³o
siê uroczyste otwarcie Krajowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów 2013. Na pierwszej w dziejach
miasta wystawie zaprezentowa³o siê 66 wystawców z 38. miejscowoœci z Polski. Od 20 do
23 czerwca, w salach muzeum i biblioteki
pokazano 3712 kart wystawienniczych.
Dni Chojnowa
22 czerwca, po dwóch latach rewitalizacji, obchody
pierwszego dnia Dni Chojnowa wróci³y na ulubione
przez mieszkañców miejsce. Rynek znów, jak
dawniej, wype³ni³y stragany, punkty handlowe,
dmuchane atrakcje dla najm³odszych i oczywiœcie du¿a, profesjonalna scena. Punktualnie
o godzinie 16, przez rynek przeszed³ barwny
korowód prezentuj¹cy narody œwiata. Gwiazd¹
miejskiego œwiêta by³ zespól Happysad. Drugiego
dnia, po wieczornych atrakcjach muzycznych,
na zakoñczenie Dni Chojnowa, teren parku rozœwietli³ dyskretny blask kwiecistych wianków.
Ka¿dy chêtny otrzyma³ taki wianek i puœci³
z nurtem Skorej, a ta, wolnym biegiem ponios³a
„œwietliki” w dó³ rzeki.
Dni Chojnowa 2013, w dziejach miasta odnotowane zostan¹ jako szczególne. W tym roku
bowiem mija 680.lecie nabycia przez Chojnów
praw miejskich - to po pierwsze. A po drugie,
z wie¿y chojnowskiej fary pop³ynê³y dŸwiêki
pierwszego w historii, hejna³u miasta.
Europos³anka w Chojnowie
22. czerwca, na zaproszenie Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast Partnerskich przyby³a
do naszego miasta pos³anka do Parlamentu Europejskiego pani Lidia Geringer de Oedenberg.
Wziê³a udzia³ w korowodzie, rozpoczynaj¹cym
obchody Dni Chojnowa, potem spotka³a siê
z mieszkañcami.
Chwytaj wios³o!
22 czerwca spod mostu w Zagrodnie 27 osad
rzuci³o kajaki na rzekê. II otwarty sp³yw kajakowy
“O b³êkitn¹ wstêgê Skory” rozpocz¹³ siê w piêkny,
sobotni poranek. Na odcinku od Zagrodna do
Chojnowa czeka³o ok. 50 progów, 4 jazy, a przybrze¿ne zaroœla wyczochra³y i wyczesa³y wszystkich. Organizatorem tego przedsiêwziêcia by³a
grupa nauczycieli z Gimnazjum nr 1.
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KALENDARIUM
Honorowy Obywatel
Zwo³ana na 26 czerwca Sesja Nadzwyczajna
mia³a wyj¹tkowy charakter. Tego dnia, decyzj¹
Rady Miejskiej, Ks. Pra³at Tadeusz Jurek,
w 50. rocznicê swojego kap³añstwa, po 27. latach
pos³ugi na ziemi chojnowskiej, otrzyma³ tytu³
Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa. To
zaszczytne miano przyznano w dziejach grodu
nad Skor¹, po raz trzeci.

*** Lipiec ***
Bawimy siê w Rynku I
14 lipca, z ma³ej sceny w centrum miasta, pop³ynê³y
dŸwiêki pierwszej z kilku planowanych na tegoroczne lato, imprezy pn. „Muzyka w Rynku”.
£aweczki w rynku i ogródki piwne szybko wype³ni³y siê mieszkañcami. Muzykê podawa³
DJ Pedroboks i zespó³ Haward.
IX Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki
26 lipca odby³ siê wernisa¿ wystawy, w której
co dwa lata bior¹ udzia³ lokalni twórcy. Na dziewi¹ty ju¿ przegl¹d, nap³ynê³o ponad 70 prac 22
autorów. Dominowa³o malarstwo, ale nie brakowa³o tak¿e grafiki, rysunków, fotografii. Pojawi³y siê te¿ formy rzeŸbiarskie, a tak¿e bi¿uteria.
Bawimy siê w Rynku II
Tym razem w rytmach discopolo. Niedzielne
popo³udnie 28 lipca, umila³ chojnowianom,
w ramach „Muzyki w Rynku” zespó³ Atlantix.

*** Sierpieñ ***
Bawimy siê w Rynku III
Góralska muzyka, góralski humor, góralskie
konkurencje - w takich klimatach przebiega³a
kolejna ods³ona imprezy pn. „Muzyka w Rynku”.
4 sierpnia chojnowian bawi³a kapela „Beskid”.
Muzycy dali popis, gazda bawi³ dowcipami,
a ceni¹cy aktywny wypoczynek mieli szansê
uczestniczyæ w konkursach sprawnoœciowych.
Bawimy siê w Rynku IV
Kolejna ods³ona wakacyjnych spotkañ pn. „Muzyka
w Rynku” œciagnê³a do centrum t³umy. 25 sierpnia, na scenie ogl¹daliœmy, s³uchaliœmy i oklaskiwaliœmy znan¹ i lubian¹ Eleni.

*** Wrzesieñ ***
Narodowe czytanie
MBP i MOKSiR w³¹czyli siê w ogólnopolsk¹
akcjê czytania najwiêkszych dzie³ narodowych
wieszczy, zainicjowan¹ w ubieg³ym roku przez
prezydenta Bronis³awa Komorowskiego. Tegorocznym bohaterem by³ Aleksander Fredro.
7 wrzeœnia. chojnowskie "Narodowe czytanie"
rozpoczê³y dzieci czytaj¹ce wiersze Fredry. Tu¿
po nich na scenie zaprezentowali siê przedstawiciele klubu literackiego oraz cz³onkowie
Gildii Artystów Chojnowa ubrani w epokowe
stroje. Najwa¿niejszym punktem programu
by³o czytanie fragmentów tekstów Fredry
przez chojnowian - przedstawicieli instytucji,
firm i stowarzyszeñ, dzia³aj¹cych na terenie naszego miasta. Oryginaln¹ oprawê muzyczn¹
ca³ego wieczoru opracowa³ i wykona³ legnicki
muzyk Tadeusz Olchowski.
Awans na majora
11 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim mia³a miejsce
skromna acz niezwykle podnios³a uroczystoœæ
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mianowania. Za zas³ugi dla ojczyzny i w uznaniu zas³ug z tytu³u udzia³u w walkach o niepodleg³oœæ pañstwa decyzj¹ Ministra Obrony
Narodowej mianownie na stopieñ majora otrzyma³ chojnowianin, Pan kapitan Marian Fudel.
Au revoir
13 wrzeœnia, po czteroletniej przerwie, Chojnów
ponownie goœci³ mieszkañców partnerskiego
miasta Commentry z Francji. Ponad 40.osobow¹
grupê w pi¹tkowe popo³udnie, przywita³ burmistrz i zaprzyjaŸnieni z mieszkañcami Commentry chojnowianie.
SSPDiM ma 20 lat
Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Chojnowie,
27 wrzeœnia obchodzi³o okr¹g³¹ rocznicê - 20.lecie
dzia³alnoœci. Jubileusz by³ okazj¹ do wyra¿enia
wdziêcznoœci i podziêkowañ, gratulacji i ¿yczeñ.
Wœród goœci œwiêtuj¹cych wspólnie z cz³onkami
SSDiM by³y w³adze naszego miasta powiatu, gminy,
dyrektorzy placówek oœwiatowych, byli i obecni
cz³onkowie, sympatycy, sponsorzy i przyjaciele.

*** PaŸdziernik ***
3. Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
Tegoroczn¹ edycjê spotkañ z brzmieniami dawnych mistrzów, zaplanowano w kilku ods³onach
i kilku przestrzeniach. Inauguracja mia³a miejsce
4 paŸdziernika w Muzeum Regionalnym.
5 paŸdziernika, muzycy grali w koœciele pw. Niepokalanego Poczêcia NMP. Nastêpnego dnia
zaproszono s³uchaczy na muzyczny eksperyment.
Brzmienia dojrza³ego baroku konfrontowano
z jazzowym feelingiem. Na zakoñczenie „Jesieni…”,
26 paŸdziernika, w Muzeum Regionalnym wyst¹pi³a Agnieszka Justyna Szumi³o z koncertem „Canzony, Arietty i Arie starow³oskie”.
10 lat pod patronatem Papie¿a
11 paŸdziernika Gimnazjum nr 1 w Chojnowie
obchodzi³o 10. rocznicê nadania szkole imienia
Jana Paw³a II. Uroczystoœci rozpoczêto Msz¹ œw.
Z koœcio³a udano siê do budynku szko³y, gdzie
uczniowie z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹.
Potem wszyscy spotkali siê w domu kultury,
gdzie byli œwiadkami monta¿u s³owno-muzycznego bêd¹cego ho³dem z³o¿onym Wielkiemu
Papie¿owi Polakowi i jednoczeœnie podsumowaniem ostatnich dziesiêciu lat dzia³alnoœci placówki.
Chojnowska Gala Kresowa
Pod takich has³em, 12 paŸdziernika, ju¿ po raz
drugi, Chojnów goœci³ artystów ze wschodu,
koncertuj¹cych w ramach Legnickich Dni Kultury
Kresowej. Chojnowska publicznoœæ podziwia³a
na scene MOKSiR kilkudziesiêciu wykonawców,
kultuwuj¹cych kulturê i zwyczaje naszych Ojców
i Dziadów. Konferansjerkê tego niecodziennego koncertu prowadzi³a znana dziennikarka
i prezenterka telewizyjna Anna Popek.
Skora-Song po raz drugi
Szeœæ chórów, blisko 200. chórzystów, 20 prezentacji profesjonalnych, piêknych pieœni - s³owem uczta dla koneserów muzyki chóralnej.
Tak podsumowaæ mo¿na drug¹ edycjê Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów m³odzie¿y
szkolnej Skora-Song 2013, jaka mia³a miejsce
19 paŸdziernika w naszym mieœcie.

*** Listopad ***
10 listopada zmar³, po d³ugiej i ciê¿kiej walce
z chorob¹ ks. dr hm Krzysztof Jerzy Bojko HR,
wieloletni proboszcz parafii w Bia³ej. 14 i 15
listopada wierni ¿egnali siê ze swoim kap³anem
podczas Mszy œw. w koœciele Przemienienia
Pañskiego, uroczystoœci pogrzebowe mia³y miejsce
we Wroc³awiu, rodzinnym mieœcie Ks. Bojko.

Œwiêto Niepodleg³oœci w Chojnowie
Miejskie obchody Œwiêta Niepodleg³oœci zainaugurowali 7 listopada, uczniowie Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego. Nastêpnego dnia przedszkolaki i uczniowie wszystkich szkól z terenu
Chojnowa ubrani w czerwone b¹dŸ bia³e stroje
utworzyli w centrum miasta, ¿yw¹, gigantyczn¹
flagê w barwach naszego pañstwa. Oficjalne,
miejskie uroczystoœci rozpoczê³y siê 11 listopada,
pod obeliskiem przy ul. Chmielnej. Dalszy ci¹g
uroczystoœci mia³ miejsce w koœciele pw. œw.
Ap. Piotra i Paw³a. Potem mieszkañcy spotkali
siê w Domu Schrama na okolicznoœciowym
koncercie. Uczniowie PZS celebrowali œwiêto
niepodleg³oœci jeszcze kilka kolejnych dni.
12 listopada w szkolnej auli odby³ siê apel „Od
rozbiorów do wolnoœci”. „S³owo Ojczyzny pe³ne”
czyli prezentacja utworów o treœci patriotycznej
odby³a siê kolejnego dnia w poszczególnych
klasach PZS, a tak¿e w pozosta³ych placówkach
chojnowskiej oœwiaty. Efektowne by³o spotkanie
zaplanowane na 14 listopada w przyszkolnym
parku. Tu, póŸnym popo³udniem zebrali siê
uczniowie i mieszkañcy by wspólnie uczestniczyæ
w „Ognisku Patriotycznym, przebiegaj¹cym pod
has³em „Niech siê niesie pieœñ i s³owo”.
Kilkudniowe obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
zakoñczy³ Miêdzynarodowy Turniej Szachowy
o Puchar Polskiej Miedzi.
Spotkanie z prezydentem Lechem Wa³ês¹
Gimnazjum nr 2 zwyciê¿y³o w ogólnopolskim
konkursie „Mam gen wolnoœci” zorganizowanym
przez Instytut Lecha Wa³êsy. Nagrod¹ by³
kilkudniowy wyjazd do Gdañska i spotkanie
z by³ym prezydentem Lechem Wa³ês¹.
Jak to drzewiej w Chojnowie bywa³o…
26 listopada w Domu Schrama Stanis³aw Horodecki promowa³ swoj¹ ksi¹¿kê pt. „Stare i nowe
gawêdy o Ziemi Chojnowskiej”. Publikacja
zawiera 9 gawêd, które poznaliœmy ju¿ przed
10 laty w „Gawêdach o Ziemi Chojnowskiej”
i 8 zupe³nie nowych, które powsta³y na przestrzeni
ostatnich lat.

*** Grudzieñ ***
Z pomoca przeœladowanym
14-15 grudnia uczniowie Gimnazjum nr 2, kolejny
raz w³¹czyli siê w organizacjê Maratonu Pisania
Listów Amnesty International. XIV edycja akcji
odbywa³a siê w 400 miejscach naszego kraju.
Jarmark œwi¹teczny
Na 22 grudnia zaplanowano druga edycjê Jarmarku
œwi¹tecznego. Na straganach m.in. ozdoby œwi¹teczne szyte z materia³u, z filcu, z papieru, frywolitki, bombki decoupage i cekinowe, wianki,
bi¿uteria rzeŸby, wyroby na drutach i szyde³ku,
torebki, malowane lusterka, poduszki, zabawki,
dekoracje do domu. A na scenie góralska kapela
Beskid z bac¹ Jaœkiem i rodzimy chór Skoranta.
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Inwestycje 2013
1. Remont sieci wodoci¹gowej w ul. Lubiñskiej w Chojnowie
* finansowanie: bud¿et miasta 75.569,00 z³.,
po¿yczka z WFOŒiGW: 105.000,00 z³.
* termin wykonania: 07.01.2013 r. - 30.03.2013 r.

2. Przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w ul. Krótkiej
* finansowanie: bud¿et miasta 24.388,84 z³,
po¿yczka z WFOŒiGW: 38.200,00 z³, dotacja
z WFOŒiGW: 19.100,00 z³.
* termin wykonania: 04.03.2013 r. - 10.06.2013 r.

5. Docieplenie elewacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego
* finansowanie: bud¿et miasta 86.931,08 z³.
* termin wykonania: 08.07.2013 r. - 30.09.2013 r.

8. Wykonanie szkolnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Projektu Rz¹dowego „Radosna Szko³a”
* finansowanie: bud¿et miasta 71.586,09 z³,
dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji
Narodowej 63.850,00 z³.
* termin wykonania: 21.10.2013 r. - 15.11.2013 r.

6. Prace konserwatorsko-remontowe wnêtrza
Baszty Tkaczy - etap II
* finansowanie: bud¿et miasta 61.694,12 z³,
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 80.000,00 z³, dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego WD
50.000,00 z³.
* termin wykonania: 28.06.2013 r. -30.10.2013 r.

9. Modernizacja ci¹gów pieszych: alejki na
cmentarzu komunalnym
* finansowanie: bud¿et miasta 204.324,23 z³.
* termin wykonania: 01.10.2013 r. - 30.11.2013 r.

10. Budowa zespo³u zatok parkingowych
przy ul. Sikorskiego
* finansowanie: bud¿et miasta 203.346,17 z³.
* termin wykonania: 07.11.2013 r. - 20.12.2013 r.
3. Przebudowa sieci wodoci¹gowej na odcinku
od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej
* finansowanie: bud¿et miasta 203.109,21 z³,
po¿yczka z WFOŒiGW: 345.000,00 z³.
* termin wykonania: 7.03.2013 r. - 31.10.2013 r.
4. Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej
od ul. Boles³awieckiej do ul. D¹browskiego
wraz z oœwietleniem drogowym
* finansowanie: bud¿et miasta 658.309,54 z³,
* termin wykonania: 2.04.2013 r. - 30.09.2013 r.
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7. Budowa dróg w ulicach: M. Konopnickiej i E. Orzeszkowej
* finansowanie: bud¿et miasta 302.834,30 z³.
* termin wykonania: 14.09.2013 r. - 30.11.2013 r.

11. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
przy ul. Ma³achowskiego 7
* finansowanie: bud¿et miasta 1.420.369,23 z³,
dofinansowanie w ramach RPO WD (84,99%)
6.519.629,32 z³.
* termin wykonania: 31.10.2014 r.
Inwestycja w trakcie realizacji.
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grudnia w Centrum Olimpijskim PKOL odby³a siê uroczysta
Gala XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego “PrzyjaŸni
œrodowisku”, na której w najliczniej obsadzonej, a co za tym idzie najtrudniejszej do wygrania kategorii “Promotor Ekologii” chojnowskie
gimnazjum zosta³o Laureatem obok takich podmiotów jak Ogród
Zoobotaniczny w Toruniu, Dolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych
we Wroc³awiu, W³oc³awskie Centrum Edukacji Ekologicznej czy
Chor¹giew Kujawsko-Pomorska ZHP Harcerskie Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce.
Narodowy Konkurs Ekologiczny „PrzyjaŸni Œrodowisku” organizowany
jest ju¿ od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
Organizatorem G³ównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarz¹dowych.
Idea Konkursu opiera siê na za³o¿eniu, ¿e promowanie obywatelskich
postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak
wdra¿anie przyjaznych œrodowisku technologii, tote¿ w Konkursie
oceniane s¹ zarówno innowacyjne projekty dotycz¹ce rozwi¹zañ technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony œrodowiska, jak i przedsiêwziêcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyci¹ga
coraz wiêksz¹ rzeszê samorz¹dów, przedsiêbiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarz¹dowych.
Narodowa Rada Ekologiczna bardzo wysoko oceni³a dzia³ania jakie
podejmuje Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie
w dziedzinie kszta³towania dzia³añ i postaw proekologicznych - jako
Laureat “Promotora Ekologii” otrzymaliœmy certyfikat i tytu³ Promotora
Ekologii. Na uroczystej Gali nast¹pi³a ceremonia wrêczenia nagród,
wyró¿nieñ i certyfikatów - w imieniu gimnazjum certyfikat i nagrodê
odebra³ z r¹k pani El¿biety Dzikowskiej dyrektor Andrzej Urban.
Z naszego najbli¿szego terenu nagrodzony zosta³ Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski w kategorii Samorz¹d Przyjazny Œrodowisku.
W naszej szkole przywi¹zujemy du¿¹ wagê do dzia³añ proekologicznych.
Prekursork¹ w tej dziedzinie jest nauczycielka chemii pani Ma³gorzata
Potacza³a i to ona rozpoczê³a przed laty tê œcie¿kê dzia³alnoœci w³¹czaj¹c
w projekty coraz wiêksze grupy m³odzie¿y a tak¿e aktywizuj¹c œrodowisko

fot. e-legnickie.pl

Gimnazjum Nr 2 laureatem Narodowego Konkursu “PrzyjaŸni Œrodowisku”!!!
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lokalne. S³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e wicedyrektor Lucynie Spes,
której energia i pomys³owoœæ przyczyni³y siê do tego sukcesu.
Ze swojej strony staram siê zawsze wspieraæ takie edukacyjnie wa¿ne
inicjatywy, które bardzo anga¿uj¹ m³odzie¿ przygotowuj¹c ich jednoczeœnie do ¿ycia w coraz szybciej zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci.
Wci¹¿ niezrealizowana jest koncepcja wprowadzenia do programu
nauczania przedmiotu “ekologia” i takie te¿ postulaty pad³y z ust
prelegentów. Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo zmieniaj¹ce siê pod wp³ywem
dzia³alnoœci cz³owieka œrodowisko wymusi systemowe dzia³ania
edukacyjne na tym polu.
Póki co serdecznie dziêkujê Burmistrzowi Chojnowa, panu Janowi
Serkiesowi oraz naszym radnym za systematyczne wspieranie naszych
pomys³ów i dzia³añ. Jest to pomoc czêsto bardzo wymierna, gdy¿ od
kilku ju¿ lat dziêki niej mamy np. dodatkowe godziny na zajêcia ekologiczne
finansowane z bud¿etu miasta, które bez w¹tpienia równie¿ przyczyni³y siê
do zdobycia tej presti¿owej nagrody i tytu³u.
Dziêkujê wszystkim nauczycielom, którzy anga¿owali siê we wspólne
dzia³ania i oczywiœcie uczniom, zw³aszcza tym, którzy ju¿ ukoñczyli
nasze gimnazjum bo to równie¿ ich wieloletnia dzia³alnoœæ i aktywnoœæ wyda³a dziœ owoce w postaci tak wielkiego wyró¿nienia nie
tylko dla ca³ej naszej szkolnej spo³ecznoœci, ale i dla Chojnowa.
Andrzej Urban
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Chojnowie

Co siê odwlecze to nie uciecze
„Miko³ajki w Œwiebodzicach”
Uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ ju¿ ponad dwadzieœcia lat
je¿d¿¹ z prezentami od œw. Miko³aja do Domu Pomocy Spo³ecznej
w Œwiebodzicach. Mieszkañcami tego domu s¹ ch³opcy dotkniêci
ciê¿kimi, nieuleczalnymi chorobami, czêsto pozbawieni mi³oœci rodzicielskiej. Zanim m³odzie¿ wyruszy ze swoj¹ wizyt¹ gromadzi œrodki, by
móc przygotowaæ paczki dla 60 m³odych pensjonariuszy: Sprzedaje
w³asne wypieki, kwestuje, zbiera pluszowe maskotki, organizuje koncert
charytatywny.
6 grudnia wszyscy byli zwarci i gotowi. 60 paczek ze s³odyczami
spokojnie czeka³o w miko³ajkowym worze, tyle¿ samo maskotek
oczekiwa³o na dziecinne d³onie.
Œwi¹tecznie opakowane paczki pe³ne by³y zabawek i odzie¿y. Czeka³y
obiecane ciasta. Nie dopisa³a jedynie aura. Wia³ wiatr, ³ama³ ga³êzie,
jezdnie by³y œliskie, droga niepewna. Dyrekcja szko³y, w trosce o bezpieczeñstwo uczniów, zmuszona by³a przesun¹æ termin wyjazdu.
Honorowymi goœæmi Domu Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach
nasi uczniowie zostali 10 grudnia o godzinie 10.00. W stwierdzeniu
tym nie ma ¿adnej przesady. Zastali oni szeroko otwarte drzwi,
oczekuj¹ce wraz ze swymi opiekunami dzieci oraz piêknie ozdobione
rysunkami miejsce dla Miko³aja. M³odzie¿ przywitano piosenk¹
i serdecznymi uœciskami. Zrobi³o siê mi³o i radoœnie.
Po krótkich przygotowaniach uczniowie przedstawili inscenizacjê.
Opowiedzieli dzieciom bajkê o piesku Bojusiu, który dla ratowania
swego przyjaciela Kicusia zapomnia³ o strachu. Kiedy Bojuœ pochlipywa³
na wieœæ o chorobie przyjaciela, dzieci pociesza³y go s³owami: Nie
p³acz! Nie p³acz ju¿! Nie p³acz - s³ychaæ by³o z ró¿nych stron sali.
A potem wszed³ œw. Miko³aj, poruszenie i radoœæ by³y wszechobecne.
Wielu, mimo swojej nieœmia³oœci i lêków, wyci¹ga³o rêce, aby
uœcisn¹æ d³oñ niezwyk³ej, oczekiwanej Osoby. Miko³aj rozdaj¹c paczki rozmawia³ z dzieæmi, bra³ je na kolana, przytula³, potem zwiedza³ w ich
towarzystwie pokoje i sale do zabaw.
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Gospodynie Domu, Siostry Szkolne de Notre Dame, wszystkich ugoœci³y, przekaza³y upominki i ¿yczenia œwi¹teczne dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szko³y.
To by³a dobra i niezapomniana wizyta. Czêsto po pobycie w Œwiebodzicach,
s³ychaæ wypowiadane przez m³odzie¿ s³owa: „W przysz³ym roku, te¿
tu przyjadê”, „Tu s¹ fajne dzieci”, „Jak siê cieszê, ¿e tu by³am”.
Dla tych ch³opców i dla tej m³odzie¿y warto ka¿dego roku podejmowaæ
trud organizacji „Miko³ajek w Œwiebodzicach”. W tym przypadku
obdarowywani równie¿ obdarowuj¹.
Wyrazy wdziêcznoœci kierujemy w stronê osób, których serca wci¹¿ s¹
otwarte i skore do pomocy, nie wa¿ny jest fakt, ¿e Œwiebodzice s¹ daleko
od Chojnowa, gdy¿ tam s¹ dzieci, które oczekuj¹ na nasz odruch mi³oœci.
Dziêkujemy wszystkim ¿yczliwym osobom i firmom, ale szczególnie
gor¹co chcemy podziêkowaæ: PPH „Dany”, pani Ma³gorzacie Darmoros
(sklep „Smyk”), Intermarche, panu Andrzejowi Kupczykowi, P.P.U.H.
Jan Kryszczuk, Zak³ad Wyrobów Skórzanych „Kobo”, pani El¿biecie
Gdula (Sklep Wielobran¿owy), pani Kazimierze Babiarz, panu
Andrzejowi Wróblowi pani Ewie Chorap i wielu innym ofiarodawcom.
J.M.
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Wspólnotowe Wigilie
Podczas gdy w naszych domach
trwaj¹ przygotowania do œwi¹tecznego spotkania z najbli¿szymi,
w mieœcie wigilijne wieczerze ju¿
siê odbywaj¹.
Na jedn¹ z pierwszych, zaprosili nasz¹ redakcjê
11 grudnia, cz³onkowie Polkowickiego
Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu. Organizacja skupiaj¹ca 50. naszych mieszkañców,
od wielu lat dba, by cz³onkowie czuli siê
w swoim gronie jak w rodzinie. Tego typu
uroczystoœci bez w¹tpienia zbli¿aj¹ i zacieœniaj¹
wiêzy. Z serdecznoœci¹ zatem sk³adano sobie
œwi¹teczne i noworoczne ¿yczenia, dzielono siê
op³atkiem, wspólnie celebrowano jedn¹ z najcieplejszych (mimo, ¿e zimow¹ por¹) uroczystoœci.

dyrektor PCPR Honorata Rêkoœ i kierownik
WTZ Andrzej Pyrz. Œwi¹teczn¹ czêœæ spotkania
otworzy³ modlitw¹ ks. Krzysztof Zagrodny.
Potem ³amano siê op³atkiem, œpiewano kolêdy
przy akompaniamencie akordeonu i raczono
siê wigilijnymi potrawami. Jako, ¿e grudniowe
spotkanie by³o ostatnim w koñcz¹cym siê roku,

nie omieszkano podsumowaæ dzia³alnoœci
i przekazaæ podziêkowania dla wszystkich
udzielaj¹cych siê, wspieraj¹cych i pomagaj¹cych.
Za poœrednictwem Gazety Chojnowskiej
cz³onkowie Polkowickiego Zwi¹zku Narz¹du
Ruchu pragn¹ tak¿e gor¹co podziêkowaæ
Pani Wies³awie Majewskiej za wszelk¹ pomoc.

Niepe³nosprawnym, jak zawsze towarzyszy³y
w³adze - wicestarosta powiatu legnickiego
Lilia Walasek, burmistrz Chojnowa Jan Serkies,
wójt gminy Chojnów Mieczys³aw Kasprzak
oraz w³adze zwi¹zkowe z Polkowic, a tak¿e

***
Dwa dni póŸniej, za œwi¹tecznym sto³em
zasiedli chojnowscy diabetycy. Wœród nich
zaproszeni goœcie - w³adze miasta, powiatu,
opiekun medyczny, diabetolog Maria Dziura,
kierownik chojnowskiej przychodni, przedstawicielki MOPS, ksi¹dz Marek Osmulski

i oczywiœcie nasza redakcja. Goœcie - przyjaciele stowarzyszenia - w ciep³ych s³owach
dziêkowali za dotychczasow¹ wspó³pracê,
¿yczyli diabetykom przede wszystkim zdrowia
i oczywiœcie spokojnych, radosnych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cycm 2014r. Modlitwa
i poœwiêcenie op³atków by³o wstêpem do
wspólnych, osobistych ¿yczeñ. Potem wspania³a
uczta i bo¿onarodzeniowe pieœni. Kolêdy
wprowadzi³y œwi¹teczny nastrój.
Taki klimat towarzyszy³ wszystkim d³ugo
jeszcze po zakoñczeniu spotkania.
eg

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr 1?
Miko³ajki 2013
W pi¹tek, 6 grudnia, wszystkie dzieci z utêsknieniem czeka³y na
niezwyk³ego goœcia - Miko³aja. I doczeka³y siê! A na dodatek przyby³
nie jeden, a kilku! Pierwszy zawita³ do nas zaraz po œniadaniu. Spotkanie
z Miko³ajem up³ynê³o w bardzo mi³ej atmosferze - przedszkolaki œpiewa³y
piosenki i recytowa³y wiersze przygotowane specjalnie dla mi³ego
goœcia. Najwa¿niejszym punktem spotkania by³o odebranie paczki
z r¹k Miko³aja. Wszystkie dzieci grzeczne by³y, wiêc na paczkê zas³u¿y³y!
A po obiedzie przybyli do nas w miko³ajkowych strojach, z workami
pe³nymi prezentów cz³onkowie ekipy Quad-Cross Chojnów. Radoœci
by³o co niemiara - zobaczyæ na raz tylu Miko³ajów nie zdarza siê
czêsto! Dziêkujemy Wam bardzo i zapraszamy za rok!

Wycieczka do kina „Helios”
11 grudnia wszystkie dzieci 5 i 6-letnie uda³y siê do kina “Helios”
w Legnicy na zapieraj¹c¹ dech w piersiach komediê przygodow¹ inspirowan¹ baœni¹ „Królowa œniegu” Hansa Christiana Andersena pt. “Kraina
lodu”. Ta barwna opowieœæ o Annie, która wyrusza na wielk¹ wyprawê,
by odnaleŸæ swoj¹ siostrê Elsê bardzo siê przedszkolakom podoba³a.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy wszystkim serdeczne ¿yczenia
wielu szczêœliwych chwil w gronie bliskich,
pomyœlnoœci, œwi¹t pe³nych ciep³a i mi³oœci
- pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr1
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KuŸnia Kultury
Przez kapitalny remont MOKSIRu, gdzie do tej pory odbywa³y siê co miesiêczne spotkania Gildii Artystów Chojnowa,
gildianie zmuszeni byli do znalezienia innego miesjsca
spotkañ. Przez kilka miesiêcy tego roku, goœciny u¿ycza³
im Dom Schrama. By³o to jednak miejsce tymczasowe.
Bior¹c wzorce od innych grup artystycznych (np. w Krakowie),
które organizuj¹ siê po ciekawych lokalach, postanowiono
iœæ tym tropem. Wybór pad³ na jedn¹ z chojnowskich
restauracji. Mi³a i luŸna atmosfera. Wydaje siê, ¿e przez
ponad 2 lata dzia³alnoœci G.A.C., wytworzy³a siê zwarta,
kilkunastoosobowa grupa ludzi. Sól ziemi artystycznej
naszego miasta. Takie cykliczne spotkania, mobilizuj¹ chojnowskich artystów do tworzenia. Powstaj¹ nowe obrazy, poeci
tworz¹ nowe wiersze, fotogra-ficy wci¹¿ urz¹dzaj¹ bezkrwawe ³owy. Muzycy te¿ nie pró¿nuj¹. W œrodê 4 grudnia
na kolejnym spotkaniu Jurand Kowalski da³ mini recital.
Akustyczny polski blues. Skojarzenia z Panem Maleñczukiem nasunê³y siê same. Z kolei Ma³gorzata Krzywda, przedstawi³a kilka swoich wierszy. 22 grudnia podczas Jarmarku
Œwi¹tecznego, jaki odbêdzie siê na miejskim rynku, Gildia
bêdzie mia³a swoje stoisko. Bêdzie mo¿na obejrzeæ i kupiæ
skarby chojnowskiej kultury.
Nastêpne zebranie Gildii 8 stycznia w KuŸni o 18.00.
Zapraszamy.
pm

Potrójny sukces uczennicy Gimnazjum nr 1!!!
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e uczennica
klasy II a Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II w Chojnowie - Manuela Baran
zosta³a laureatk¹ Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego ,,Multitest
2013” zorganizowanego przez Centrum
Edukacji Szkolnej w Warszawie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
klas IV-VI szkó³ podstawowych oraz
gimnazjów, którzy pragn¹ sprawdziæ
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci z ulubionych
przedmiotów.
Manuela zakwalifikowa³a siê równie¿
do fina³u konkursu zDolny Œl¹zak Gimnazjalista z jêzyka niemieckiego. Jego
organizatorem jest Dolnoœl¹ski Kurator
Oœwiaty przy wspó³pracy z Samorz¹dem
Województwa Dolnoœl¹skiego, Dolnoœl¹skim Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wroc³awiu i Wy¿sz¹ Szko³¹
Filologiczn¹ we Wroc³awiu. Spoœród
186 uczestników etapu powiatowego
w œcis³ej czo³ówce znalaz³o siê zaledwie
25 uczniów, którzy uzyskali co najmniej
40 punktów z testu konkursowego. Nie
s¹ to jednak jedyne sukcesy uczennicy
Gimnazjum nr 1. Ju¿ w lutym 2014 r. weŸmie ona udzia³ w eliminacjach okrêgowych
37. Ogólnopolskiej Olimpiady Jêzyka Niemieckiego zorganizowanej przez Wy¿sz¹
Szko³ê Jêzyków Obcych im. Samuela
Bogumi³a Lindego w Poznaniu. Olimpiada

ma na celu zainteresowanie m³odzie¿y
jêzykiem niemieckim, poznanie kultury
i literatury krajów niemieckiego obszaru
jêzykowego oraz lepsze przygotowanie
przysz³ych kandydatów na studia z zakresu filologii germañskiej. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e jej uczestnikami s¹ przede
wszystkim uczniowie szkó³ œrednich, wiêc
tylko gimnazjaliœci o bardzo wysokim
poziomie wiedzy oraz umiejêtnoœci jêzykowych s¹ w stanie sprostaæ wymaganiom konkursowym postawionym przez
organizatorów.
Gratulujemy Manueli i nauczycielowi
jêzyka niemieckiego - p. Jaros³awowi
Chêsiowi oraz ¿yczymy sukcesów
w kolejnych etapach konkursów!!!
Gimnazjum nr 1

Medale dla Karambola Miko³ajkowe niespodzianki w SP3
7 grudnia odby³a siê V edycja Grand
Prix Polski Dance Wrzeœnia 2013.
Mimo trudnych warunków atmosferycznych, na turniej przyby³o kilkuset m³odych tancerzy z Rzeszowa, £odzi, Ostro³êki, Poznania,
Wroc³awia, Kalisza, Swarzêdza,
Lubonia, Trzemeszna, Obornik,
Szamotu³, Œrody Wielkopolskiej,
Wrzeœni i oczywiœcie z Chojnowa.
Nasze miasto reprezentowa³y
tancerki z zespo³ów KARAMBOL
i MA£Y KARAMBOL.

Oto nagrody, które wywalczy³y:
II miejsce - Angelika Spirydowicz solo kat. Disco Dance 12-15 lat
III miejsce - Gosia £ukaszczyk solo kat. Disco Dance 12-15 lat
II miejsce - Sandra Spirydowicz
i Gosia £ukasczyk - duet kat.
Disco Dance 12-15 lat,
III miejsce - mini formacja
KARAMBOL - kat. inne formy
tañca nowoczesnego 12-15 lat.
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(jz)

3 grudnia w œwietlicy szkolnej
odby³ siê konkurs „Listy do œw.
Miko³aja”. By³ on przeznaczony
dla uczniów klas IV-VI. Stanowi³
kontynuacjê konkursu z lat poprzednich (ubieg³ych), lecz nadano
mu now¹ formu³ê. Zadaniem uczniów by³o miêdzy innymi: poprawne zaadresowanie koperty, przestrzeganie formy listu jako wypowiedzi pisemnej (zwroty grzecznoœciowe, akapity, podpis), przestrzeganie zasad ortografii i interpunkcji,
estetyczne wykonani pracy.
Uczniowie klas I-III mogli równie¿
wzi¹æ udzia³ w konkursie. Ich
prace mog³y byæ wykonane w domu.
Przy ocenie prac w tej kategorii jury
bra³o pod uwagê ilustracje, a na

drugim miejscu treœæ. Organizatorami konkursu byli nauczyciele
z zespo³u przedmiotów humanistycznych, a g³ówne nagrody zosta³y zasponsorowane przez Stowarzyszenie
Przyjació³ Trójki. Wyró¿nieni uczniowie otrzymali nagrody wrêczone
przez panie bibliotekarki w dniu
10 grudnia.
W pi¹tek 6 grudnia do szko³y zawita³ Miko³aj ze swoj¹ œwit¹ oraz
co najwa¿niejsze - z prezentami.
Ka¿dy uczeñ otrzyma³ s³odki upominek. Uczniowie popisywali siê
przed Miko³ajem œpiewaniem piosenek i recytacj¹ wierszy. Miko³aj nie zapomnia³ te¿ o nauczycielach i pracownikach szko³y, którzy
równie¿ dostali s³odycze.
ml i bk
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Bawi, uczy, integruje…
Tegoroczna edycja popularnej w spo³ecznoœci Gimnazjum nr 2
imprezy pod nazw¹ „Œpiewam i tañczê” by³a wyj¹tkowa z kilku
powodów. Przede wszystkim, 13 grudnia odby³o siê jej jubileuszowe,
dwudzieste, wydanie. Po drugie, po raz pierwszy tañce i œpiewy,
z du¿ej sceny domu kultury, przenios³y siê na salê Domu Schrama. Po
trzecie pomys³odawczyni i koordynatorka imprezy pani Ma³gorzata
Potacza³a, oficjalnie przekaza³a organizacjê kolejnych edycji
„Œpiewam…” swoim kole¿ankom, które od lat wspiera³y j¹ w tych
dzia³aniach.
¯aden jednak z tych faktów nie zak³óci³ przebiegu czy efektu szkolnego show. Niewtajemniczonym wyjaœnimy, ¿e doroczny festiwal,
to pokaz umiejêtnoœci tanecznych, wokalnych, choreograficznych,
re¿yserskich, poczucia humoru i zaanga¿owania, uczniów poszczególnych klas, którzy wyrazili chêæ uczestnictwa w „Œpiewam i tañczê”.
Reprezentanci (czasami ca³a klasa), sami przygotowuj¹ wystêp, sami
opracowuj¹ uk³ady taneczne, muzyczne mixy i kostiumy, by tego jednego dnia, wyst¹piæ na scenie i zab³ysn¹æ talentami. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e publicznoœæ ogl¹da amatorskie popisy nastolatków, czêsto

jednak prezentacje s¹
przemyœlane i wyæwiczone. Pofesjonalizm zyskuje za ka¿dym
razem aplauz widzów
i uznanie jury.
Impreza cieszy siê
ogromn¹ popularnoœci¹ zarówno wœród
uczestników jak i publicznoœci. O sukcesie
pomys³u œwiadczy
nie tylko iloœæ edycji
i liczba zainteresowanych, ale tak¿e chêæ wyst¹pienia m³odych artystów nie bêd¹cych ju¿ uczniami gimnazjum. Absolwenci szko³y bawi¹
swoich kolegów w czasie obrad jury. W tym roku na scenie wyst¹pili
cz³onkowie zespo³u „Rok Stars”, Ma³gorzata Szklarz, Karolina
Haniecka, Karolina Koñka i grupa taneczna „Cubana”.
“Œpiewam i tañczê”, to wspania³e widowisko prezentuj¹ce wzrastaj¹ce
talenty artystyczne. Przy okazji bawi, uczy, integruje. To najlepsza
lekcja.
Werdykt:
kategoria wokal:
1. Aleksandra Kruk 3e
2. Weronika ¯ybura 1c
3. Zespó³ z klasy 1a
kategorii taniec:
1. Zespó³ z klasy 3 “e”
2. Zespó³ z klasy 2 “e”
3. Zespó³ z klasy 1 “c”
Nagrodê publicznoœci, otrzyma³ zespó³ z klasy 3e

eg

Niez³a kolekcja
Ujrza³a w³aœnie œwiat³o dzienne, trzecia czêœæ
trylogii p³ytowej, podsumowuj¹cej dzia³alnoœæ
rockow¹ Piotrka “Miœka” Misikiewicza.
„Jubloteka 2”, bo taki w³aœnie tytu³ nosi ten
kr¹¿ek, przynosi nam studyjno-koncertowy
obraz formacji Jubel. Zespó³ dzia³a³ przez 11 lat,
na prze³omie wieków. Porusza³ siê w klimatach
postpunkowych. Za³o¿ycielem by³ Piotrek
i gitarzysta Artur Wójcicki. Sk¹d wzi¹³ siê
pomys³ na ten p³ytowy projekt? Rytmy punkowo-reggeowe, w Chojnowie praktycznie
zamilk³y. To mo¿e przez taki w³aœnie zabieg,
w zaciszach domowych chojnowian, wskrzesiæ
marleyowskie has³o “punky-reggae-party”?
Proces wydawania p³yt trwa³ blisko 2 lata.

10

Do tej pory wiêkszoœæ nagrañ, dostêpnych
wczeœniej na CD “Prawdy Oczywiste” by³a
w wersji mono. Rumieñców nabra³y, gdy ich
remasteringu podj¹³ siê Korneliusz Wargosz.
Od strony edytorskiej bardzo pomog³a red. nacz.
“G.Ch” - Emilia Grzeœkowiak i drukarnia
UNIFOT. Utwory zebrane w tej niezwyk³ej
kolekcji pochodz¹ z lat 1994-2011. Ca³oœci
dope³nia p³yta grupy Reputacja, promuj¹ca
twórczoœæ Grzegorza Ciechowskiego i zespo³u
Republika. Za³o¿ycielem Reputacji by³ (jest)
Piotrek. Kr¹¿ek “Reprodukcje” w tej chwili
to wersja - “de luxe” (poszerzona o dodatkowe
utwory). Czy obie chojnowkie kapele, wróc¹
kiedykolwiek na scenê? “Misiek” nie powie-

dzia³ jeszcze ostatniego s³owa. Dzia³a w Gildii
Artystów Chojnowa, a ta uczy kreatywnoœci.
(kt)
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Kolejny raz pomogli
egoroczna edycja Maratonu Pisania Listów - akcji organizowanej przez Amnesty International - dla spo³ecznoœci
Gimnazjum nr 2, by³a szóst¹ akcj¹ wyra¿ania indywidualnego
sprzeciwu naruszania fundamentalnych praw cz³owieka.
Maraton Pisania Listów to wydarzenie miêdzynarodowe, ale
idea narodzi³a siê w Polsce, w warszawskiej grupie lokalnej.
Najwa¿niejszym jej celem jest realne wp³ywanie na losy osób, których
prawa cz³owieka s¹ ³amane. Listy pisane przez ludzi w Polsce
i na ca³ym œwiecie s¹ niezwykle skuteczne. Wiele osób bior¹cych
udzia³ w Maratonie otrzymuje odpowiedŸ na swoje listy, a osoby,
które dziêki tym listom zosta³y uwolnione przyznaj¹, ¿e dodawa³y
im one otuchy i pocieszenia w ciê¿kich chwilach. Listy solidarnoœci okazuj¹ siê du¿ym wsparciem dla przeœladowanych
i wiêzionych, zdarza siê, ¿e maj¹ wp³yw na zmianê wyroku.
14-15 grudnia, w ponad 400 miejscach w ca³ej Polsce, w tym
tak¿e w Chojnowie, odby³ siê XIV Maraton Pisania Listów
Amnesty International. Chojnowscy gimnazjaliœci w obronie
kilkunastu konkretnych osób lub grupy osób napisali 2657
listów. Wielogodzinne pisanie wyczerpuje i nu¿y, organizatorzy chojnowskiego Maratonu, zawsze dbaj¹ jednak o komfort
pisz¹cych. Standardem zatem jest posi³ek, napoje zimne
i gor¹ce, „mamusiowe” kanapki, zdrowe owoce. To dla
pokrzepienia cia³a i umys³u. A dla relaksu, w tym roku, by³
koncert zespo³u Nostromo, zumba i mecz siatkówki.
Nasza m³odzie¿ kolejny raz wspar³a wielk¹ ideê, doroœli stworzyli
jej do tego wspania³e warunki, a redakcja Gazety Chojnowskiej,
im wszystkim gratuluje i wyra¿a szacunek dla poparcia
znacz¹cego, obywatelskiego projektu.
eg

T

Ujête w obrazie
16 fotosów, jakie obejrzeæ mo¿na w korytarzach Domu
Schrama, to zapowiedŸ projektu plastyczno-fotograficznego dwóch chojnowskich artystów - Mariusza G³oda
i Miros³awa Zatorskiego.
6 grudnia, w Galerii na Schodach,
Mariusz G³ód zaprezentowa³ 16
swoich zdjêæ, wystawionych pod
wspólnym tytu³em „Emocje w fotografii”. Bohaterowie portretów
wyra¿aj¹ to, co ka¿demu z nas towarzyszy na co dzieñ - radoœæ, smutek, ¿al, strach, zdziwienie, spokój…
Czy ³atwo uchwyciæ te stany na
fotografii?
- Pokazywanie emocji jest niezmiernie
trudne - mówi³ podczas otwarcia
wystawy dyrektor MOKSiR, Stanis³aw Horodecki. - Sam chyba nie
podj¹³bym siê tego zadania.
Autor zdjêæ postanowi³ jednak spróbowaæ, a efektem dzieli siê obecnie
z innymi. To jednak nie koniec ambitnego planu. Wystawa zaprezentowana w Domu Schrama, to czêœæ
zbioru „Emocji …”. Ca³oœæ obejrzymy w przysz³ym roku. Uzupe³niaæ j¹ bêdzie galeria rysunków Miros³awa Zatorskiego, który emocje
postaci z fotografii stara siê oddaæ
kredk¹ i pêdzlem. Kilka takich prac
ju¿ powsta³o i autorzy zaprezentowali je na wernisa¿u. Wci¹¿ pracuj¹
nad powiêkszeniem zbioru. Ca³¹

kolekcjê emocji - w fotografii i na
papierze - chojnowianie bêd¹ mogli
obejrzeæ za kilka miesiêcy. O dok³adnym terminie z pewnoœci¹ poinformujemy. Czy “Emocje...” wzbudzaj¹ emocje? Na to pytanie trzeba
odpowiedzieæ sobie samemu, po
obejrzeniu wystawy. Zapraszamy
do Domu Schrama.
eg

Nowe komputery z programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek 2013”
Od 19 grudnia czytelnicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnowie mog¹
korzystaæ z nowoczesnego sprzêtu
komputerowego zakupionego z pozyskanej przez bibliotekê dotacji
z Programu „Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2013”. Zakup komputerów dofinansowano ze œrodków
Instytutu Ksi¹¿ki.
Program „Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2013” by³ skierowany do
wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Nasza biblioteka zg³osi³a projekt
pn. „Biblioteka on-line” i otrzyma³a
12.000 z³otych - maksymalne dofinansowanie, jakie mog³a uzyskaæ. Ta dotacja pokryje ca³kowicie koszty realizacji
naszego projektu. W ramach zadania
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„Biblioteka on-line” utworzymy dla
czytelników trzy nowe, bezp³atne stanowiska komputerowe oraz udostêpnimy im nowe urz¹dzenie wielofunkcyjne. Dziêki temu zapewnimy naszym
u¿ytkownikom dogodne warunki
korzystania z elektronicznego katalogu
zbiorów biblioteki dostêpnego on-line
i Internetu oraz rozszerzymy zakres
i poziom us³ug bibliotecznych.
BL

11

Wa¿ne numery telefonów
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku 2014
pragniemy serdecznie podziêkowaæ
za dotychczasowe zaufanie
oraz z³o¿yæ Naszym Klientom - obecnym i przysz³ym
moc gor¹cych ¿yczeñ.
Niech Nowy Rok przyniesie Pañstwu
tê odrobinê szczêœcia, która sprawi,
¿e wszystkie podjête dzia³ania
zakoñcz¹ siê sukcesem

Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
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
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80

Rada, Zarz¹d
i Pracownicy

Banku Spó³dzielczego w Chojnowie

Zarz¹d Klubu
Sportowego Chojnowianka
og³asza nabór trenerów
do grup m³odzie¿owych
i dzieciêcych
Serdecznie zapraszamy
do sk³adania swoich ofert
w siedzibie „Niebieskiego Parasola”
przy ul. Szpitalnej 20
lub te¿ drog¹ mailow¹ pod adresem:
nieb.parasol@wp.pl
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Ka¿dy zainteresowany powinien
posiadaæ uprawnienia do prowadzenia
grup sportowych.
Mile widziane jest równie¿
wykszta³cenie pedagogiczne.
Zapewniamy pracê z m³odzie¿¹, pe³n¹
wyzwañ, dostarczaj¹c¹ wiele emocji.
W ramach prowadzonych zajêæ oczekujemy przeprowadzenia dwóch treningów
w ci¹gu tygodnia oraz nadzoru nad
dru¿yn¹ podczas spotkania ligowego.
Liczymy na dobry kontakt trenera z dzieæmi
oraz pracê pe³n¹ zaanga¿owania.

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
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e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
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w Krakowie, nak³ad: 800 eg.
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DTP: Maria Zawiœlañska
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Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik
ul. Okrzei 2, Chojnów
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam dom do wykoñczenia. Dzia³ka
15 arów, 3 kondygnacje, powierzchnia pod³óg 250 m2. Atrakcyjna lokalizacja w Konradówce (1,2 km od centrum). Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 695-545-495.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
w bloku, IV p., o pow. 68,2 m2, sk³adaj¹ce
siê z 3 pokoi, kuchni, ³azienki i wc osobno,
przedpokoju i du¿ego balkonu. Cena do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 511-231-447.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie 49 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, IIIp., po remoncie. Kontakt po godz. 16.00.
Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.

Posiadam mieszkanie do wynajêcia,
samodzielne w nowym domku jednorodzinnym o pow. 72 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, p. pokój, ganek + piwnica
o pow. 36 m2. Obrze¿e Chojnowa. Wiadomoœæ tel. 603-391-995.
Okazja! Sprzedam lokal u¿ytkowy na
parterze, przy ul. Kolejowej (w pobli¿u
dworca), o pow. 24 m2. Istnieje mo¿liwoœæ
przekszta³cenia na lokal mieszkalny. Wiadomoœc: tel. 605-093-232.

Dzia³ka budowlana 11,5a ogrodzona,
fundament domu, pe³na dokumentacja,
w Bia³ej, cena 55 tys. z³ - do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 665-849-101 lub 783-033-169.

Okazja! Super cena! Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe w Chojnowie o pow. 64, 40 m2, IVp., do remontu.
Mieszkanie sk³ada siê z 3 pokoi, kuchni,
³azienki, wc, przedpokoju plus piwnica.
Cena: 2200z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 797-292-052.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie. Ró¿ne powierzchnie mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Atrakcyjne ceny. Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 29 m2
w Jerzmanowicach. Salon z kuchni¹, sypialnia, ³azienka, na parterze. Ogrzewanie kominkowe, balkon, piwnica, gara¿. Po remoncie, nowy sprzêt AGD, nowe okna,
umeblowane. Do zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 888-412-411.
Mieszkanie 4-pokojowe, pow. 74 m2,
IIp., sprzedam lub zamieniê na Wroc³aw.
Wiadomoœæ: tel. 602-574-574.
Sprzedam lub zamieniê na dwa mniejsze, mieszkanie w bloku, 3 pokoje, kuchnia,
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Drukarnia UNIFOT
Andrzej i Gizela
Bobik

Dzia³ki

Sprzedam mieszkanie o pow. ok. 22 m2,
ul. P. Skargi 6/7, s³oneczne, ciep³e z wyposa¿eniem. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 503-706-716.

Do sprzedania mieszkanie deweloperskie o pow. 33,2 m2 (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, ³azienka, balkon)
w Chojnowie na I p., w nowo wybudowanej
kamienicy z wind¹ przy ul. D³ugosza - 400 m
od centrum. Stan deweloperski mieszkania
zawiera: posadzki betonowe, œciany w g³adzi,
instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, c. o eta¿owe (gazowy piec dwufunkcyjny) stolarka drzwiowa wejœciowa.
Wiadomoœæ: tel. 788-318-564.

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,
a w nadchodz¹cym
Roku 2014
wiele szczêœcia,
du¿o zdrowia
oraz sukcesów w ¿yciu
zawodowym i prywatnym,
swoim by³ym, obecnym
i przysz³ym Klientom
¿yczy

³azienka, wc. Czêœciowo umeblowane, do
zamieszkania od zaraz. Ul. Kiliñskiego.
Wiadomoœæ: tel. 601-467-283.

Spokojnych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci
w roku 2014
¿yczy

Praca
Poszukujê opiekunki do osoby starszej. Praca na terenie Niemiec. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Wiadomoœæ: tel. 49-151-28108-124.
Chêtnie podejmê siê pracy nad osob¹
starsz¹, sprz¹tania mieszkania albo zajmê
siê dzieckiem. Wiadomoœæ: tel. 783-125-256.

Oœrodek Szkolenia Kierowców
Dariusz Mazur
ul. Piotra Skargi 14/12
tel. 512-0026-0026; 76 81 81 807

Auto-moto
Sprzedam Nissan Almera Tino, 2001 r.,
przebieg 123025 km, benzyna, silnik 1800 cm3,
skrzynia biegów manualna, kolor niebieski
metallic, stan b. dobry, w komplecie ko³a
zimowe i relingi dachowe, cena 9000.
Wiadomoœæ: tel. 602-580-618.

Inne

KREDYTY:
*

oferta bankowa nawet
do 350 tys. z³

*

oferta pozabankowa
do 10 tys. z³ bez BIK-u

* chwilówki - pierwsze
Sprzedam gara¿ przy ul. Zielonej,
o pow. 28m2. Wiadomoœæ: tel. 534-289-636
Kupiê lub wynajmê gara¿ przy ul. Legnickiej (obok pijalni piwa). Wiadomoœæ:
tel. 604-701-660 lub 660-234-150.

1200 z³ za darmo

Oferta wielu banków
w jednym miejscu
tel. 600-914-730
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Boles³awiec zgarn¹³ puchar
Orlicy BKS Boles³awiec triumfowali w turnieju pi³ki halowej w Chojnowie
o puchar burmistrza miasta Jana Serkiesa. W hali sportowej Powiatowego Zespo³u Szkó³ rywalizowa³o 6 zespo³ów: dwa zespo³y
Chojnowianki prowadzone przez Marcina Rabandê, zespo³y BKS Boles³awiec i KS Talent Boles³awiec, Górnik Z³otoryja i Prochowiczanka.
- Przysz³oœci¹ polskiej pi³ki, tak¿e tej, a nawet
przede wszystkim tej lokalnej s¹ najm³odsze
dzieci, dla których w wieku 7-8 lat pi³ka
no¿na to po³¹czenie zabawy z aktywnoœci¹
sportow¹ - powiedzia³ burmistrz Jan Serkies.
- I dlatego nasz samorz¹d wpieraæ bêdzie
tego rodzaju imprezy. Mam nadziejê, ¿e
w rewan¿u nasze orliki pojad¹ na turnieje do
Boles³awca, Z³otoryi, Prochowic.
Serkies-senior mia³ jeszcze jeden, bardzo
osobisty powód do mocnego trzymania kciuków za podopiecznych Marcina Rabandy.
W pierwszym zespole Chojnowianki ca³kiem
nieŸle poczyna³ sobie Bartek Serkies. W³aœnie gol orlika Serkiesa by³ pierwsz¹ bramk¹
zdobyt¹ podczas sobotniego turnieju. A meczem otwarcia by³o spotkanie chojnowian
z BKS-em Boles³awiec. Mimo prowadzenia
po golu Bartka Serkiesa, Chojnowianka tylko
zremisowa³a z BKS-em 1:1 i nikt jeszcze
wtedy nie przypuszcza³, ¿e bêdzie to jedyny
remis póŸniejszego triumfatora turnieju...
Pikantny by³ mecz Chojnowianki z Górnikiem Z³otoryja. Rodzice ogl¹daj¹cy mecz
zdo³ali go okrzykn¹æ rewan¿em za pojedynek
w lidze okrêgowej. Ale skoro w meczu seniorów na trawie pad³ remis to nie mog³o byæ
inaczej w meczu orlików. Co ciekawe przez
3/4 meczu przewa¿ali z³otoryjanie prowadzeni przez £uniewskiego, ale w koñcówce
przebudzili siê chojnowianie i za spraw¹
wspomnianego Serkiesa - orlika byli bliscy
zdobycia gola. No, ale skoñczy³o siê na 0:0.
Te bezbramkowe rezultaty w zaciêtych,

pe³nych dramaturgii meczach by³y nadspodziewanie czêstym rezultatem.
Bardzo dobrze zaczêli turniej m³odzi futboliœci z Prochowic, bo od wygranej 2:0
z Talentem Boles³awiec. Potem by³ bezbramkowym remis ze Z³otoryj¹, identyczny
z Chojnowiank¹ II, a kiedy w spotkaniu
z pierwszym sk³adem Chojnowianki prochowiczanie polegli 0:2 sta³o siê jasne, ¿e
wiod¹cej roli w turnieju nie odegraj¹. Ale
trzeba przyznaæ, ¿e pi³karski narybek
w Prochowicach jest niczego sobie i za kilka
lat bêdzie mia³ kto odbudowywaæ ligow¹
potêgê seniorskiej Prochowiczanki...
Ostatecznie turniej wygrali pi³karze BKS
Boles³awiec przed krajanami z KS Talent.
Trzecie miejsce zajê³a Chojnowianka I,
czwarte Górnik Z³otoryja, pi¹te Prochowiczanka, a szóste rezerwy Chojnowianki.
Warto podkreœliæ sportow¹ postawê dzieciaczków i profesjonaln¹ organizacjê zawodów. W tym tak¿e tê czêœæ potocznie nazywan¹ logistyczn¹, o któr¹ zadbali rodzice
m³odych chojnowian, a w³aœciwie s¹dz¹c po
jakoœci jad³a wszelakiego to g³ównie mamy
zawodników zadba³y...
Zbigniew Jakubowski
fot. Andrzej Markiewcz

PRACOWNIA
PSYCHOTECHNICZNA
Dominika Aleksa

Badania:
:
:

kierowców zawodowych
operatorow wózków wid³owych,
dŸwigów, suwnic, koparek,
³adowarek, innego sprzêtu
budowlanego

:
:

osób skierowanych przez policjê
dla osób wykonuj¹cych prace
wymagaj¹ce szczególnej sprawnoœci
psychofizycznej

tel. 533-983-483
czynne:
8.00 - 16.00 (pon.-pt.)
ul. Tadeusza Koœciuszki 28
Praca basenu miejskiego
w okresie œwi¹tecznym
24.12 - nieczynny;
25.12 - nieczynny;
26.12 - czynny od 14:00 do 20:00;
31.12 - czynny od 8:00 do 15:00;
1.01 - nieczynny.
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