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Anna i Adam Podobiñscy

Z³ote Gody

Koncert Kresowiaków w MOKSiR

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Gra¿yna Klucznik

Cecylia i Marian Szczêœni

Dzieñ Edukacji Narodowej
- podziêkowania, gratulacje, ¿yczenia

Zagraniczni goœcie
M³odzie¿ z Mnichovo Hradištì (Czechy)
w Gimnazjum nr 2

Sportowcy z Nykobing Falster (Dania)
w Szkole Podstawowej nr 4
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Chojnowska gastronomia
w czo³ówce
Ju¿ po raz ósmy Gazeta Wroc³awska
og³osi³a plebiscyt Wielkie Odkrywanie
Dolnego Œl¹ska, w którym mieszkañcy
województwa dolnoœl¹skiego wybieraj¹
najciekawsze miejsca regionu. Popularny
konkurs klasyfikuje je w 15 kategoriach.
W wyniku g³osowania Pizzeri¹ Roku
w regionie Legnica-powiat legnicki
zosta³a chojnowska Pizzeria Piccolo
Mondo, a Restauracja Duszka uplasowa³a siê na drugim miejscu w kategorii Restauracja Roku.
Tytu³y rozdano 5 paŸdziernika w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy.
Czemu zawdziêczacie Pañstwo ten tytu³?
- zapytaliœmy laureata pierwszej nagrody
p. Julitê Sociñsk¹ - w³aœcicielkê Picolo
Mondo. - Z tym pytaniem nale¿y zwróciæ
siê do klientów - to oni g³osowali, oni
zg³osili pizzeriê do plebiscytu. My od
ponad 16 lat staramy siê zaspokajaæ ich
potrzeby, dbaæ o jakoœæ produktów
i us³ug, stwarzaæ przyjemn¹ atmosferê…
Ta nagroda jest dla nas niezwykle mi³a.
Jest dowodem zaufania, dobrej opinii
i potwierdzeniem s³usznie obranej przez
nas drogi. Dziêkuj¹c wszystkim, którzy
na nas g³osowali, którzy darz¹ nas zaufaniem i sympati¹, podejmujemy kolejne
zobowi¹zanie na przysz³oœæ, by utrzymaæ
nasze standardy i w dalszym ci¹gu pracowaæ nad zadowoleniem naszych klientów.

Serdecznie gratulujemy w³aœcicielom
obu lokali.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 18.10.2017 r. do
08.11.2017 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 25B, ul. Reja 5,
ul. B. Chrobrego 8, Rynek 24 i 31, ul. Samorz¹dowa 2B oraz ul. D¹browskiego 7
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 125/2017
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Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 paŸdziernika 2017 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147 ze zm.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
29.11.2017 r.

Informacja dla osób
planuj¹cyh podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej

Szpik dla Mi³osza
Mi³osz Pisarski ma zaledwie 5 lat.
Ciê¿ko choruje i potrzebuje
przeszczepu szpiku.
Pomóc mo¿e ka¿dy. Mo¿liwoœæ
nadarza siê 25 paŸdziernika.
Tego dnia w godz. 9-14, w Domu Schrama przy ul. Rynek 20 odbêdzie siê akcja oddawania próbek krwi i rejestracji
do Krajowego Banku Dawców Szpiku.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia
w Chojnowie zaprasza osoby bezrobotne
zarejestrowane w tutejszym Urzêdzie do
sk³adania wniosków o przyznanie œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej w ramach realizowanego projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku ¿ycia w powiecie legnickim (2017)".
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby od
30 roku ¿ycia, które znajduj¹ siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy, nale¿¹ce do
co najmniej jednej z poni¿szych grup tj.
osoby po 50 roku ¿ycia, kobiety, osoby z niepe³nosprawnoœciami, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadaj¹ce wykszta³cenie
na poziomie maksymalnie œrednim), osoby
d³ugotrwale bezrobotne (tj. pozostaj¹ce bez
pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesiêcy).
Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na wnioskowaæ to ok. 25.000 z³ !!!
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy PUP w Legnicy Filii w Chojnowie w pok. nr 6.
Telefonicznie pod nr /76/ 81 88 525 wew. 26.
Wnioski s¹ dostêpne w siedzibie Filii Chojnów oraz na stronie internetowej
www.puplegnica.pl w zak³adce: dla bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy - dokumenty do pobrania.
Zapraszamy do sk³adania wniosków!

Niewielkim nak³adem czasu i wysi³ku
mo¿emy uratowaæ ¿ycie, zmieniæ los,
uszczêœliwiæ wiele osób.

PrzyjdŸ i pomó¿!

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnoœl¹skiego 2014 - 2020.

Gildia zaprasza
W pierwszy poniedzia³ek listopada
(06.11.) w restauracji Pod Jeleniem odbêdzie siê comiesiêczne spotkanie Gildii
Artystów Chojnowa.
Pocz¹tek godz. 18.00.
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Medale
dla
ma³¿onków
Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie
Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe i wzruszaj¹ce.
Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta
niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne.
Nie ka¿dy jednak wie w jaki sposób
uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹ wymagane dokumenty,
jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej
50 lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim
nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim.
* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

r
ro
oz
zm
ma
a ii t
to
oœ
œc
c ii

O psach i kaczkach czyli o czystoœci i m¹droœci…
Spaceruj¹c ze swoim pupilem, musimy
pamiêtaæ, ¿e miasto dzielimy wspólnie.
Ka¿dy mieszkaniec chce czystej, ³adnej
okolicy. Jednak, by taka by³a, trzeba
dok³adaæ wspólnych starañ, zw³aszcza
przy u¿ytkowaniu chodników czy trawników przez czworono¿nych przyjació³. Gdyby psy mog³y, na pewno by
za sob¹ sprz¹ta³y. To jedne z najm¹drzejszych zwierz¹t. Jednak ukochany pupil,
to nie tylko cudowny kompan spacerów,
ale i obowi¹zek. Ka¿dy mieszkaniec,
posiadaj¹cy najlepszego przyjaciela cz³owieka, powinien zaopatrzyæ siê podczas
wspólnej przechadzki w woreczki na
psie odchody. To bardzo wa¿ne! Nie
mo¿na pozwoliæ, by nasze miasto by³o
brzydkie i zanieczyszczane przez brak
chêci do sprz¹tania po swoich zwierzêtach. W Chojnowie na ulicach: Paderewskiego, Brzozowej, Rac³awickiej,
Kiliñskiego i Sikorskiego stoj¹ ju¿
specjalne, czerwone pojemniki, które
przypominaj¹ has³em: "Posprz¹taj po
swoim psie" o wa¿nym obowi¹zku.

Urz¹d Stanu Cywilnego
w Chojnowie
ul. Kiliñskiego 5
tel. 76/ 8188639;
e-mail: usc@chojnow.eu

* Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8
miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego w³aœciwym dla
miejsca zamieszkania jubilatów, (nie
zawsze jest to Urz¹d Stanu Cywilnego,
w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
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Praktyczne s¹ tak¿e smycze, w których
s¹ dozowniki na woreczki. Dlatego
warto pilnowaæ porz¹dku zw³aszcza, ¿e
owe pozosta³oœci s¹ bardzo szkodliwe
zarówno dla dzieci jak i doros³ych.
W parku, piaskownicy czy na trawniku
czêsto bawi¹ siê najm³odsi mieszkañcy
miasta, którzy mog¹ przez przypadkowe
dotkniêcie psich odchodów zaraziæ siê
groŸnymi chorobami. Za niestosowanie
siê do przyzwoitego i obywatelskiego
obowi¹zku sprz¹tania za swoim czworo-

nogiem grozi mandat w wysokoœci nawet do 500 z³. Dlatego z uwagi na racjonalne argumenty szanujmy siebie
wzajemnie. Dbajmy o nasze zdrowie,
otoczenie i portfel sprz¹taj¹c za swoim
pupilem.
Chojnowscy "mieszkañcy" okolic Skory
skupiaj¹ uwagê nie tylko swoim "œpiewem" b¹dŸ zaciêt¹ dyskusj¹, ale i sk³onnoœci¹ do ob¿arstwa. Mowa o kaczkach,
które dope³niaj¹ malowniczy krajobraz
naszej rzeki. Niestety karmienie ich chlebem nie jest dla nich dobre. Czasami
altruistyczne dokarmianie zwierz¹t mo¿e im bardzo zaszkodziæ. Przede wszystkim kaczki mówi¹ - NIE! - dla bia³ego
pieczywa. Spo¿ywanie tego pokarmu

prowadzi do ich œmierci. Choroba ta
nazywa siê "anielskie skrzyd³o", które
po prostu uniemo¿liwia latanie, co dla
tych zwierz¹t jest okrutnym zabójstwem.
Krzywd¹ jest tak¿e motyw ³atwego pozyskiwania pokarmu. Przyzwyczajenie
do chleba, niestety, powoduje ich biernoœæ, s³ab¹ dietê, w efekcie choroby
i szybk¹ œmieræ. Jeœli chcemy dokarmiaæ
ptaki, róbmy to z myœl¹ o nich. Nie wolno rzucaæ pokarmu do wody, to powoduje wiele zanieczyszczeñ i negatywnych skutków dla samych ptaków. Warzywa, kasza, ziarno rozsypane na brzegach rzeki, na pewno sprawi¹ kaczkom
du¿¹ radoœæ. My zaœ bêdziemy mieli satysfakcjê, ¿e w okolicach naszej bystrej
Skory kaczki s¹ zdrowe i piêkne.
K.Burzmiñska
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Dzieñ Edukacji Narodowej
- podziêkowania, gratulacje, ¿yczenia
12 paŸdziernika w Domu Schrama odby³a siê uroczystoœæ Dnia Edukacji Narodowej.
Na zaproszenie burmistrza miasta przyby³o wielu goœci, tworz¹cych chojnowsk¹
oœwiatê. Burmistrz Jan Serkies przywita³ wszystkich nauczycieli i pracowników
placówek edukacyjnych. Na tym uroczystym spotkaniu pojawili siê tak¿e ksi¹dz
pra³at Tadeusz Jurek - Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa oraz ksi¹dz pra³at
W³adys³aw Bystrek. Podziêkowania i gratulacje sk³ada³ burmistrz miasta: "Za pracê
dydaktyczn¹, wychowawcz¹, znakomite wyniki w nauczaniu, jakie osi¹gaj¹ chojnowscy uczniowie. Dziêkujê za bardzo dobre wyniki egzaminów - gimnazjalnych,
maturalnych, zawodowych. Dziêkujê za laureatów olimpiad, konkursów, zawodów
sportowych i za to wszystko, co codziennie czynicie na rzecz chojnowskiej m³odzie¿y".
Nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa II stopnia otrzymali :
Pani El¿bieta Fa³at - dyrektor Gimnazjum nr 1
Pani Beata Miler-Kornicka - dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 4
Pani Halina Salachna - nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 3
Pani Maria Pêkala - nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 3
Pani El¿bieta Rusiecka - nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 4
Pani Katarzyna Ferenc - nauczycielka Gimnazjum nr 2
Pan Tomasz Susmêd - nauczyciel Gimnazjum nr 1

Bicie serca i rekordu
Pierwsza pomoc, popularyzacja wiedzy
i zachowania w tym zagadnieniu s¹
bardzo wa¿ne. Ka¿da minuta jest istotna,
jeœli chodzi o ratowanie ludzkiego ¿ycia,
gdy nast¹pi³o nag³e zatrzymanie kr¹¿enia.

W ramach obchodów "Europejskiego
Dnia Przywracania Czynnoœci Serca"
w ca³ym kraju organizowana jest akcja,
której celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy.
16 paŸdziernika uczniowie placówek
oœwiatowych z naszego miasta brali
udzia³ w Programie Edukacyjnym
"Ratujemy i Uczymy Ratowaæ" organizowanym przez Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.
Medal Edukacji Narodowej otrzymali:
Pani El¿bieta Fa³at - dyrektor Gimnazjum nr 1
Pani Magdalena Czapska - wicedyrektor Gimnazjum nr 1
Pani Monika Inglot - nauczycielka Gimnazjum nr 1
Pani Bo¿ena Zawadzka - nauczycielka Gimnazjum nr 1
Pan Andrzej Urban - dyrektor Gimnazjum nr 2
Pan Tomasz Susmêd - nauczyciel Gimnazjum nr 1
Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzyma³a:
Pani Joanna Sawicka - pracownik Szko³y Podstawowej nr 3
Po wrêczeniu nagród, wyst¹pi³o Trio £ódzko-Chojnowskie. Pawe³ Konopacki,
Witold £uczyñski i Tomasz Susmêd zaprezentowali utwory poety, prozaika
i piosenkarza, nie¿yj¹cego Jacka Kaczmarskiego. Koncert by³ prezentem od w³adz
samorz¹dowych dla œwiêtuj¹cych Dzieñ Edukacji Narodowej. Trio, w sk³adzie
którego gra nauczyciel z Gimnazjum nr 1 Tomasz Susmêd, to muzycy koncertuj¹cy
w ca³ym kraju, popularni i uznawani w œrodowisku za najlepszych interpetatorów
piosenek Kaczmarskiego. Czêœæ ze swojej ponad dziesiêcioletniej dzia³alnoœci
ho³duj¹cej polskiemu bardowi ujêli w niedawno wydanej p³ycie “Sny i sny”.

Bicie rekordu w ca³ej Polsce w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji
kr¹¿eniowo-oddechowej trwa³o przez
pó³ godziny. Uczniowie, nauczyciele
i stra¿acy z Rokitek, którzy pomagali
w sprawnym przeprowadzeniu dzia³añ
na manekinach szkoleniowych, wykazali siê determinacj¹ i zaanga¿owaniem.
Mamy nadziejê, ¿e rekord zosta³ pobity.
Co roku przybywa chêtnych do brania
udzia³u w tej edukacyjnej akcji.
O wynikach dowiemy siê jednak w przysz³ym tygodniu.

Wszystkim pracownikom chojnowskich placówek edukacyjnych sk³adamy najlepsze
¿yczenia. By misja, któr¹ jest nauczanie przynosi³a satysfakcje, radoœæ i zadowolenie.
K.Burzmiñska
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Koncert Kresowiaków
Lwów, Wilno, Polesie… To tylko niektóre
miejsca, jakie "odwiedzili" Chojnowianie na Gali Kresowej pt. "Polsko moja"
w ramach 16. Dolnoœl¹skich Dni Kultury
Kresowej im. Zygmunta Jana Rumla.
W pi¹tek, 6 paŸdziernika do Miejskiego
Domu Kultury, Sportu i Rekreacji zawitali wspaniali artyœci: Barbara Twardosz
- DroŸdziñska, zespo³y: “Weso³eczki”,
“S³odka Czwórka” i “Wszystko w porz¹dku”.
Jednak zanim prowadz¹ca Aurelia Sobczak rozpoczê³a opowieœæ o piêknych
miastach, barwnej kulturze i nostalgicznych têsknotach, wprowadzono widzów w klimat historycznych i wa¿nych
wydarzeñ. Wyk³ad prowadzi³ Tomasz
Kuba Koz³owski. "Jeœli bêdziemy wiêcej
o Kresach wiedzieli, to wtedy nie tylko,
odezwie siê w nas sentyment, ale tak¿e
poczucie dumy, ¿e pochodzimy z niezwyk³ych terenów" - mówi³ koordynator
programu z warszawskiego Domu Spotkañ z Histori¹.

"Romans" z gal¹ rozpocz¹³ siê s³owem
wstêpu wicemarsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego dr Tadeusza Samborskiego, który mówi³ o mi³oœci do polskoœci:
"Na naszych corocznych koncertach,
stykamy siê z ¿ywymi obecnie, wspó³cze-

snymi Kresami. Oni nas bawi¹. Ciesz¹
siê, ¿e mog¹ w jêzyku polskim te¿ œpiewaæ i siê nam pokazaæ. Dlatego podziwiajmy ich". Nastêpnie prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy podziêkowa³ burmistrzowi Chojnowa za
"serce dla sprawy Kresowej". Jan Serkies
przywita³ wszystkich przyby³ych goœci,
podkreœlaj¹c wartoœæ tych spotkañ, s³owami papie¿a Jana Paw³a II: "Naród,
który nie przekazuje swojej historii, tradycji, swojego dziedzictwa - nie rozwija siê
(…)".

Muzyka, œpiew i taniec zosta³y splecione z tradycj¹ i kultur¹. Utworów s³ucha³o
siê z uœmiechem na twarzy, ale i z ³ezk¹
w oku. Nostalgia i radoœæ przenika³y siê
wzajemnie wœród s³uchaczy. Kresy - to
wspomnienie, to dawny dom, to historia
rodzinna. Przepiêkne wykonania miêdzynarodowych twórców zabra³y mieszkañców Chojnowa w sentymentaln¹ podró¿
na Wschód. Wœród utworów takich, jak:
"Tylko we Lwowie", "Polesia czar", "¯egnaj Wilno ukochane", "Ju¿ mi raz zabrali Wilno, ju¿ mi raz zabrali Lwow",
pojawi³ siê utwór Czes³awa Niemena "Dziwny jest ten œwiat". Emocjonalne

i wra¿liwe interpretacje zostan¹ zapamiêtane w sercach uczestników koncertu na
d³ugo.
Na koniec gali, artyœci wraz z zaproszonymi goœæmi wspólnie zaœpiewali
piosenkê "Hej Soko³y". Zapowiedziano
tak¿e kolejne spotkania i koncerty przypominaj¹ce o wartoœci Kresów dla Polaków.

Mi³¹ niespodziankê przygotowa³o te¿
Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy
z inicjatywy wicemarsza³ka dr Tadeusza
Samborskiego. Ksi¹¿ki oraz kartki pocztowe, tematycznie zwi¹zane z bohaterami
terenów wschodnich, zosta³y rozdane na
pami¹tkê uczestnikom koncertu.
Chojnowianie z niecierpliwoœci¹ czekaj¹
na kolejne spotkanie z Kresami.
K.Burzmiñska

Pszczó³ki po pasowaniu
13 paŸdziernika odby³o siê "Pasowanie
na Przedszkolaka" w Przedszkolu nr 1
w Chojnowie. Wszystkich zgromadzonych przywita³a pani dyrektor Gra¿yna
Babiarz, która gratulowa³a rodzicom ich
pociech: "Dzieci z grupy "Pszczó³ki", to
wyj¹tkowa grupa". Pasowanie by³o bardzo uroczyste. Dzieci zaprezentowa³y
piosenki, których uczy³y siê specjalnie
na ten dzieñ. Przedszkolaki odebra³y
dyplomy i s³odycze. Atrakcj¹ œwiêta by³o
tak¿e odbijanie linii papilarnych na spe-
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cjalnej kartce, która trafi do kroniki przedszkola. Kolorowe, odbite paluszki "Pszczó³ek" bêd¹ pami¹tk¹ na d³ugie lata.

Wzorowe zachowanie i wspania³a atmosfera na pewno na d³ugo pozostan¹ w pamiêci zarówno dzieci, jak i doros³ych.
Gratulujemy cudownym przedszkolakom
pasowania. ¯yczymy wielu piêknych
chwil w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie.
K.Burzmiñska
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Z³ote Gody

*

Anna i Adam Podobiñscy

Cecylia i Marian Szczêœni

Pañstwo Anna i Adam Podobiñscy 7 paŸdziernika w Urzêdzie
Stanu Cywilnego obchodzili 50 rocznicê œlubu.
Jubilaci w uroczystym nastroju odnowili swoj¹ przysiêgê.
"Serdeczne podziêkowanie za okazan¹ mi³oœæ, przywi¹zanie
i opiekê" - tymi s³owami ma³¿onkowie wyra¿ali swoje przyrzeczenie, cementuj¹ce 50 lat razem. Z³ote Gody, to niezwykle
wzruszaj¹ce wydarzenie dla ca³ej rodziny, która towarzyszy³a
Pani Annie i Panu Adamowi. Zebrani goœcie byli œwiadkami
wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Burmistrz miasta Jan Serkies gratulowa³ Jubilatom i ¿yczy³
kolejnych d³ugich lat razem w mi³oœci, szczêœciu i zdrowiu.

W œrodê 18 paŸdziernika pañstwo Cecylia i Marian Szczêœni
obchodzili swoj¹ 50. rocznice œlubu w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Chojnowie. Na Z³ote Gody Jubilatów przyjecha³a najbli¿sza
rodzina. Wzruszenie i uœmiech malowa³o siê na twarzach przyby³ych goœci. Wszystkich zgromadzonych przywita³ burmistrz
miasta Jan Serkies, który wrêczy³ Pani Cecylii i Panu
Marianowi Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. "Kocha
siê naprawdê i do koñca tylko wówczas, gdy kocha siê na
zawsze w radoœci i smutku bez wzglêdu na dobry czy z³y los" s³owa Jana Paw³a II, s¹ kwintesencj¹ podsumowuj¹c¹ 50 lat
razem i ¿yczeniami na kolejne wspania³e rocznice.

Pani Anna i Pan Adam mieszkali w jednej wiosce. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e znali siê od "zawsze". Gdy Pan Adam poszed³
do wojska i pojawia³ siê w stalowym mundurze, w oczach Pani
Anny zaiskrzy³ blask uczucia. Serce Pani Anny odezwa³o siê do
przystojnego m³odzieñca. Zaraz po zakoñczeniu s³u¿by wziêli
œlub i zamieszkali u jego rodziców. Tam doczekali siê pierwszego i drugiego syna. W Piotrowicach pañstwo Podobiñscy
spêdzili pierwsze 10 lat ma³¿eñstwa, potem kupili mieszkanie
w Chojnowie, gdzie mieszkaj¹ do dziœ. Maj¹ troje wnuków.
50 lat razem w zgodzie i wyrozumia³oœci: "Nie gniewaliœmy siê
na siebie d³u¿ej ni¿ godzinê" - jak mówi Pani Anna. To jedna
z najwa¿niejszych cech, jakie powinni posiadaæ ludzie chc¹cy
przejœæ przez ¿ycie razem.

Jak siê poznali Jubilaci? To historia bardzo weso³a i urocza.
Pan Szczêsny pracowa³ przy instalacji, na s³upie elektrycznym,
kiedy ujrza³ przepiêkn¹ pani¹ Cecylie, w której zakocha³ siê od
pierwszego wejrzenia. Mi³oœæ ta od razu zosta³a odwzajemniona. Po roku znajomoœci i narzeczeñstwa powiedzieli sobie
uroczyste "tak" przy o³tarzu. Pocz¹tkowo pañstwo m³odzi
mieszkali w Bia³ej, potem przeprowadzili siê do Chojnowa,
w którym mieszkaj¹ do dziœ. Maj¹ dwoje dzieci - córkê i syna
a tak¿e czworo wnucz¹t. "Szczêœliwy zwi¹zek musi opieraæ siê
na wzajemnym uœmiechu" - jak mówi pan Szczêsny.
Bycie mi³ym, serdecznym i radosnym to podstawa w ma³¿eñstwie. Ka¿dy dobry gest zostaje natychmiast odwzajemniony
i daje poczucie szczêœcia.

Gratulujemy Pañstwu Podobiñskim piêknego ma³¿eñskiego
sta¿u. Zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci, wszystkiego co najpiêkniejsze i kolejnych rocznic, prze¿ywanych w gronie najbli¿szych.

Gratulujemy piêknej rocznicy! ¯yczymy Pañstwu Cecylii
i Marianowi, by zawsze byli tacy radoœni i uœmiechniêci. By ich
wspólne dni przepe³nione by³y szczêœciem i pomyœlnoœci¹.
Zdrowia i wszystkiego, co najlepsze na d³ugie wspólne lata.

K.Burzmiñska

K.Burzmiñska
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pani Gra¿yna Klucznik ukoñczy³a
Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ im. Kotarbiñskiego w Zielonej Górze, Wydzia³ Pedagogiki - Nauczanie Pocz¹tkowe i Wychowanie Przedszkolne,
Studia Podyplomowe w Wy¿szej Szkole
Zawodowej w Legnicy na kierunkach:
Zarzadzanie Oœwiat¹ i Sztuk¹. Na co
dzieñ wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej,
a tak¿e solistka chojnowskiego chóru
Skoranta.
Gazeta Chojnowska - Pani najwiêksz¹
pasj¹ jest muzyka i œpiew. Kiedy
postanowi³a Pani, ¿e edukacja muzyczna to wymarzona droga? Czy ktoœ
Pani¹ zainspirowa³?
Gra¿yna Klucznik - W otoczeniu muzyki spêdza³am czas od dziecka. Apetytem
na œpiew zarazi³ mnie mój tato - by³ wspania³ym tenorem, dobrym instrumentalist¹. To dziêki niemu stawia³am pierwsze muzyczne kroki. W tym czasie zmagania muzyczne dzieli³am z tañcem
i teatrem. Uczêszcza³am na lekcje baletu,
tañca artystycznego i zajêcia teatralne.
Do tego wszystkiego gra³am w dru¿ynie
"Konfeksu" w pi³kê rêczn¹. Ale tak to ju¿
jest, ¿e szuka siê swojego miejsca na ziemi. Pozosta³am przy œpiewie. Bardzo
mi³o wspominam pana Zbigniewa
Podreza-Kisielewskiego, pana Jana
¯aka. Bra³am udzia³ w wielu konkursach, gdzie zdobywa³am czo³owe miejsca
i liczne nagrody. Mogê pochwaliæ siê, ¿e
œpiewa³am nie tylko przy akompaniamencie fortepianu, ale równie¿ z orkiestr¹,
big-bandem, co na tamte czasy by³o
czymœ wyj¹tkowym. Œpiewa³am równie¿
w chórze prowadzonym przez pana
Ryszarda Rydza. To piêkne chwile.
Szkoda, ¿e ju¿ nie wróc¹.

G.CH.- Œpiewa Pani w chojnowskim
chórze Skoranta, który obchodzi
w tym roku X-lecie za³o¿enia. Jakie
by³o te dziesiêæ lat?
G.K. - Spotka³am tam bardzo ciekawych
ludzi. Wielu z nich posiada ró¿norodne
talenty. Podziwiam ich. Lubimy ze sob¹
przebywaæ i to jest chyba najwa¿niejsze.
Zawi¹za³y siê tam liczne przyjaŸnie.
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Lada moment minie 10 lat naszej pracy.
Wspólne wyjazdy, koncerty, spotkania bêdzie co wspominaæ. Nie nudzimy siê ze
sob¹. Jesteœmy "mieszank¹ ró¿norodnoœci". Inne charaktery, zwyczaje, miejsca
pracy, potrzeby, a jednak stworzyliœmy
jednoœæ. Lubimy siê wszyscy i jeœli zajdzie taka potrzeba, gnamy sobie z pomoc¹ i staramy siê zrobiæ to jak najlepiej.
G.CH.- Czy pamiêta Pani swój pierwszy wystêp? Jakie emocje mu towarzyszy³y?
G.K. - Mój pierwszy wystêp… tak… pamiêtam. Akompaniowa³ mi pan Zbigniew Podrez-Kisielewski. Dawno temu…
Tak zjad³a mnie trema, ¿e musia³ zagraæ
wstêp trzy razy. Za to efekt koñcowy by³ fantastyczny... - brawa na stoj¹co i dwie
nagrody, w tym jedna najwa¿niejsza, bo
od publicznoœci. Wspominam to i nadal
czujê ma³y dreszczyk emocji. Takie chwile
zawsze pozostan¹ dla mnie wa¿ne.
G.CH. - Muzyka jednoczy ludzi, czy
utkwi³y Pani jakieœ szczególne momenty z wystêpów ?
G.K. - Z wielkim sentymentem wspominam jedno wydarzenie. To by³o niesamowite. Uczestniczy³am razem z chórem
w koncercie "Mi³osierdzia Bo¿ego"
w Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, której gospodarzem jest ks. Gacek. W przedsiêwziêciu bra³y udzia³ trzy chóry, wspaniali
soliœci i orkiestra. To by³o prze¿ycie! Muzyka po³¹czy³a blisko 200 osób. Dla mnie
to podwójna radoœæ. Uwielbiam œpiewaæ
w koœciele. Nie chodzi tu tylko o wspania³¹ akustykê, jest jeszcze drugi aspekt
dotycz¹cy prze¿yæ wewnêtrznych.
G.CH. - "Muzyka, to nic innego jak
uczucia, które mo¿na us³yszeæ". Czym
dla Pani jest œpiew?
G.K. - Czym dla mnie jest œpiew… Mo¿e
ujmê to tak - budzê siê rano i ju¿ zaczynam œpiewaæ i tak przez ca³y dzieñ. Lubiê
te¿ œpiewaæ, kiedy jest mi smutno, czegoœ
siê obawiam, wtedy zag³uszam z³e emocje. Zupe³nie inaczej, kiedy robiê to z radoœci. Pamiêtam taki moment, kiedy
œpiewa³am w domu, jak to siê mówi, pe³n¹ par¹, gdy skoñczy³am zadzwoni³ dzwonek do drzwi. Otworzy³am i us³ysza³am
pytanie "Czy zaœpiewam coœ jeszcze…?
Takie chwile s¹ bezcenne…
G.Ch. - Jak Pani dba o g³os?
Æwiczenia, techniki, od¿ywianie czy
ma Pani jakieœ tajniki pielêgnowania
strun g³osowych?
G.K. - Metody dbania o g³os s¹ przeró¿ne. Ka¿dy, kto pracuje g³osem, œpie-

wa, dostosowuje je do siebie. Wiadomo
nie pijemy napojów gazowanych, unikamy lodów, orzeszków, zbyt ostrych potraw, dobrze jest stosowaæ dietê ³atwostrawn¹…, ale przyznam siê szczerze - w ¿yciu wygl¹da to ró¿nie. Generalnie nale¿y
tak postêpowaæ, aby sobie nie szkodziæ.
G.CH. - "Muzyka zabiera nas tam,
gdzie s³owa nie mog¹". Pani ulubiony
repertuar? Czy muzyka, któr¹ Pani
lubi s³uchaæ, uzale¿niona jest od nastroju?
G.K. - Muzyka, to prze¿ycie, nieraz bardzo g³êbokie. Dobór utworów jest wa¿ny.
Musi byæ spójny z nasz¹ osobowoœci¹,
mo¿liwoœciami g³osowymi. Ÿle jest, kiedy
œpiewaj¹c nie mamy nic do powiedzenia.
Nale¿y zwracaæ uwagê na tekst, jego wartoœæ, p³yn¹c¹ m¹droœæ, emocje. Przed
ka¿dym wystêpem mam zawsze ogromn¹
tremê, jestem po prostu œwiadoma swoich niedoskona³oœci. Zastanawiam siê,
czy nie pora ju¿ zrezygnowaæ z wystêpów
solowych. Cieszê siê, kiedy s³yszê, ¿e jeszcze komuœ, to co robiê, siê podoba. Nie
mam swoich ulubionych utworów. Wszystko zale¿y od mojego nastroju, miejsca,
w którym mam byæ i niejednokrotnie od
tego, co w danym momencie chcia³abym
powiedzieæ.
G.Ch. - Czy inspiruje Pani uczniów do
tworzenia tekstów piosenek, melodii,
prac artystycznych. Najwiêksze pozytywne zaskoczenie na jednej z twórczych lekcji?
G.K. - M³odzi ludzie s¹ wspaniali. Szczerzy do granic. Bywaj¹ bardzo kreatywni.
To m³odzi twórcy, trzeba im tylko w tym
pomóc. Nieraz ze zdumieniem s³ucha³am
stworzonych na poczekaniu mini utworów. By³y naprawdê dobre. To oczywiœcie moje subiektywne odczucie. Jedn¹ lekcjê pamiêtam szczególnie. Uczniowie
prezentowali swoje teksty napisane do
podanej melodii. Zaprezentowa³a siê
uczennica Danusia. Jej tekst by³ bardzo
dojrza³y, a wykonanie zachwyca³o. Przepiêkny g³os, wra¿liwoœæ i umiejêtnoœæ
wydobycia tego, co najwa¿niejsze. Wszyscy biliœmy jej brawo. Takie samorodki
nie zdarzaj¹ siê czêsto. W jej drogê ¿yciow¹, na ca³e szczêœcie, muzyka wplot³a siê
na dobre.
G.Ch. - Z okazji X-lecia SKORANTY
i minionego Dnia Edukacji Narodowej
¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci, wielu
inspiracji, by zawsze Pani obdarza³a
innych ciep³em i radoœci¹, by zara¿a³a
Pani swoj¹ ¿yczliwoœci¹ i pasjami.
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Zagraniczni goœcie
M³odzie¿ z Mnichovo Hradištì
w Gimnazjum nr 2
W paŸdzierniku przyjechali do Gimnazjum nr 2 d³ugo wyczekiwani goœcie
z zaprzyjaŸnionego gimnazjum w Mnichovo Hradištì. Chojnowianie goœcili
u nich w czerwcu w minionym roku
szkolnym, a 4 paŸdziernika Czesi przyjechali z rewizyt¹. Wraz z nimi Lenka,
Lukas i Piotr, czyli pani dyrektor i nauczyciele, którzy opiekowali siê 47 osobow¹ grup¹ m³odzie¿y.
Bardzo mi³o by³o spotkaæ sie ponownie,
tym bardziej, ¿e pierwsze, oficjalne spotkania szybko zamieni³y siê w bardzo
przyjacielskie relacje. M³odzie¿ z Czech
mia³a okazjê zwiedziæ Chojnów. Byli

w Urzêdzie Miasta, gdzie w sali obrad
powita³ goœci burmistrz Jan Serkies,
zwiedzili chojnowskie muzeum, po którym oprowadzi³ goœci dyrektor Jerzy
Janus, Miejski Oœrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji, gdzie uczniowie mogli spróbowaæ swoich si³ graj¹c w krêgle. Zwie-

dzili tak¿e stadion, Basztê Tkaczy, a po
smacznym obiedzie w Ceglanym Dworku mieli, dziêki uprzejmoœci ks. proboszcza Marka Osmólskiego, mo¿liwoœæ
wejœcia na wie¿ê koœcieln¹, sk¹d mo¿na
by³o podziwiaæ panoramê miasta. PóŸniej by³y rozgrywki sportowe, mecz
siatkówki oraz grill.

Mamy nadziejê, ¿e podobne spotkania
bêd¹ mog³y odbywaæ siê czêœciej, tym
bardziej, ¿e nasze miasta dzieli tylko
160 km.
gim2
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Sportowcy z Nykobing Falster
w Szkole Podstawowej nr 4
Cztery lata temu Szko³a Podstawowa nr 4
nawi¹za³a wspó³pracê z duñsk¹ placówk¹ oœwiatow¹ w Nykobing Falster.

okaza³ siê Jakub Wojtas z MiedŸ Legnica
S.A, natomiast najlepszym zawodnikiem
turnieju Maciej Wengrzyn z KS Choj-

Od 14 do 17 paŸdziernika reprezentanci
tamtejszego klubu sportowego wraz
z opiekunami goœcili w Chojnowie.
Duñczycy przyjechali na zaproszenie
"korczakowców". G³ównym celem ich
wizyty by³ udzia³ w Miêdzynarodowym
Turnieju Pi³ki No¿nej "Graj z Czwórk¹",
który odby³ siê na stadionie miejskim
w niedzielê 15 paŸdziernika. Na p³ycie

nowianka! Puchary i medale ufundowane przez samorz¹d wrêczali zawodnikom burmistrz Jan Serkies oraz dyrektor SP 4 Beata Miler-Kornicka.
Dodatkow¹ nagrod¹ dla sportowców z Danii i Chojnowa by³a wizyta na stadionie
Zag³êbia Lubin, gdzie m³odzie¿, tym
razem w roli kibiców, dopingowa³a pi³karzy podczas profesjonalnego meczu
Zag³êbia z Górnikiem Zabrze.
Goœcie mieli tak¿e okazjê zwiedziæ
Chojnów, nasze zabytki, spotkali siê
z w³adzami naszego miasta i swoimi
rówieœnikami w "czwórce", korzystali
z miejscowych atrakcji - basenu, squosha, kosztowali polskiej kuchni, odwiedzili Legnicê.

boiska KS Chojnowianki rywalizowa³o
piêæ zespo³ów. W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿y³a grupa MiedŸ Legnica
S.A! Zaraz za nimi uplasowali siê goœcie
z Danii - Nykobing FC. Na najni¿szym
stopniu podium znaleŸli siê zawodnicy
KS Chojnowianki. IV miejsce zajêli
pi³karze Konfeksu Legnica, a V ch³opcy
z BKS Boles³awiec. Rozdano tak¿e nagrody indywidualne. Królem strzelców
zosta³ Allan Chebli z duñskiej grupy Nykobing FC! Najlepszym bramkarzem

Kilka wspólnie spêdzonych dni, dla obu
stron, bêd¹ niezapomnian¹ przygod¹,
któr¹ z pewnoœci¹ wspó³pracuj¹ce placówki bêd¹ kontynuowaæ.
eg
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W Commentry napisali o ¯ukiettcie
O charytatywnej wyprawie cz³onków Oldtimer Chojnów Gazeta Chojnowska informowa³a kilka miesiêcy temu. ¯ukietta, któr¹
podró¿owali chojnowianie, przeby³a 6000 tys. km. Jeden z przystanków zaplanowano w naszym francuskim mieœcie partnerskim
Commentry. Lokalna prasa La Montagne opisa³a to wydarzenie:

Ekspedycja charytatywna
inna ni¿ wszystkie

Aby przyjœæ z pomoc¹ choremu ch³opcu,
piêciu Polaków przemierza Europê ¯ukiem, samochodem u¿ytkowym, wyprodukowanym w latach szeœædziesi¹tych.
Uczestnicy tej zaskakuj¹cej wyprawy
zatrzymuj¹ siê równie¿ na krótk¹ przerwê na parkingu przed merostwem Commentry. Maj¹ ju¿ za sob¹ ponad 4000 km
dróg Niemiec, Francji oraz Hiszpanii.
Piêciu polskich wolontariuszy z chojnowskiego klubu mi³oœników starych
samochodów Oldtimer podjê³o siê wyzwania pokonania ponad 6000 km drogami Europy, starym samochodem marki
¯uk. Wszystko to w szlachetnym celu,
jakim jest wsparcie dla trzyletniego Kamila, który urodzi³ siê jako skrajny wczeœniak z wag¹ 820 g, i którego ocali³a
ogromna wola przetrwania.

operacjê, tym wiêksza szansa na odzyskanie kontaktu ze œwiatem!
Po otrzymaniu informacji o planowanej
wizycie za³ogi ¯uka w naszym mieœcie
cz³onkowie Komitetu Miast Partnerskich
z Commentry oraz jeden z naszych radnych udali siê na miejsce spotkania w celu
powitania przyjezdnych i udzielenia wsparcia przeprowadzanej przez nich akcji.
Jeden z cz³onków komitetu bardzo zaanga¿owany w jego dzia³alnoœæ, tak komentuje charakter francusko-polskiej
wymiany: Za ka¿dym razem, gdy udajemy
siê do Polski, jesteœmy tam przyjmowani
jak królowie. Tamtejszy urz¹d miasta,
mieszkañcy, szko³y oraz stowarzyszenia
uczestnicz¹ w œwiêtowaniu naszego przy-

bycia. Nie mogliœmy wiêc nie powitaæ
oraz nie udzieliæ wsparcia odwiedzaj¹cym nas Polakom, bez wzglêdu na to,
jak krótki by nie by³ ich pobyt w naszym
mieœcie.
Piêciu wolontariuszy, którzy po drodze
odwiedzili miasta partnerskie Chojnowa,
tj. niemiecki Egelsbach oraz Commentry,
uda³o siê w drogê powrotn¹ do Polski, wioz¹c ma³emu Kamilowi liczne zapewnienia o przyjaŸni oraz konkretn¹ pomoc
w trakcie realizacji. (7 paŸdziernika
w Commentry organizowany jest marsz
charytatywny, z którego dochód ma zostaæ przeznaczony na pomoc Kamilowi).

oraz dbanie o aran¿acje mog¹ zaspokoiæ
gusta s³uchaczy, którzy wychowywali siê
na twórczoœci grup TURBO czy AZYLU P.
Do tego polskojêzyczne, niebanalne teksty
wspaniale dope³niaj¹ ogólnego klimatu
wystêpów tej grupy.
Po hard rocku przyszed³ czas na inne brzmienia. Tê dawkê zapocz¹tkowa³ chojnowski
POLISH FICTION. Ju¿ nied³ugo uka¿e siê
w pe³ni profesjonalna p³yta. Kolejny materia³ ma byæ nied³ugo nagrywany. Od pierwszego utworu na parkiecie szaleñstwo. Czad,
czad i jeszcze raz czad. Chojnowscy rockmani maj¹ ju¿ ugruntowan¹ pozycjê
w punk-rockowym œrodowisku. S¹ znani
i lubiani. Maj¹ fanów. Zaproszenia koncertowe sprawiaj¹, ¿e grafik pêka w szwach.
Utwory trafiaj¹ w ró¿ne gusta. Pogo porwa³o do zabawy wielu imprezowiczów.
Hymn kawiarni "Jubilatka song" zaœpiewa³a
ca³a sala. Rozwój wydarzeñ nabiera³ tempa.
Wroc³awski WSK PUNK zaskoczy³ melodyjnoœci¹ utworów. Czadowo by³o od a do z.
To kolejna ze stolicy Dolnego Œl¹ska obiecuj¹ca kapela. Ich p³yta, to obowi¹zkowa
pozycja na pó³ce. Zespó³ bêdzie zapamiêtany przez basistê w kapelusiku. Wroc³awski
“deser”, smakowa³ wyœmienicie. Na “kola-

cjê” czekali wszyscy niecierpliwie. Apetyty zosta³y zaspokojone dziêki wa³brzyskiej legendzie punk rocka. SAJGON swoj¹ reaktywacj¹ zaskoczy³ œrodowisko
muzyczne. G³oœno o nich by³o w pierwszej
po³owie lat 90 -tych ubieg³ego wieku.

Ponad 30.000 za implant
Widzi s³abo i nie s³yszy! Jedynym ratunkiem dla odzyskania zmys³u s³uchu s¹
implanty œlimakowe. Jeden kosztuje
przesz³o 30 tys. euro i zostanie zrefundowany przez NFZ, ale tylko wtedy, gdy
na drugi zostan¹ zebrane pieni¹dze przez
Rodziców Ch³opca! Kwestia jest o tyle
pilna, ¿e im szybciej Kamil przejdzie

Punkowa balanga
Chojnowska jesieñ obfituje w ciekawe
wydarzenia kulturalne. W szczególnoœci
dotyczy to kawiarni "Jubilatka". Od d³u¿szego czasu w karcie dañ tego lokalu pojawia siê interesuj¹ca pozycja - przepyszny
punk rock. Kto by pomyœla³, ¿e idea imprezy pn. "Punk - rock live" doczeka siê a¿
tylu edycji? Za nami ju¿ siódma ods³ona
czadowego grania. 14. paŸdziernika (sobota) parê minut przed 20.00 nast¹pi³ totalny
najazd spragnionych fanów rocka i dŸwiêków gitarowych riffów. Frekwencja przeros³a najœmielsze oczekiwania.
Na pierwszy ogieñ poszed³ nasz rodzimy
KORABEL. Co tu du¿o mówiæ - po latach
posuchy mamy hardrockowy zespó³ z prawdziwego zdarzenia. Œwie¿oœæ kompozycji
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Dyskografia obejmuje trzy kasety
i p³ytê kompaktow¹. Obecny sk³ad zespo³u,
ró¿ni siê znacznie od oryginalnego. Jednak
materia³ koncertowy zabrzmia³ znakomicie.
By³o przy czym pohasaæ. Legendarna
"Tama" czy "Balanga" bêd¹ jeszcze d³ugo
wspominane.
Punk not death!
Wszyscy oczekuj¹ na ósm¹ edycjê "Punk
Rock Live". Czy dojdzie do skutku po Sylwestrze?
pm; fot. bm
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PZS we W³oszech
Pod has³em £¹czmy nasze serca bez
granic czyli Unissons nos coeurs sans
frontiéres - w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie od wrzeœnia 2016
roku realizujemy projekt w ramach programu Erasmus + Edukacja Szkolna,
Partnerstwa Strategiczne - Wspó³praca
Szkó³.

Projekt ma na celu ró¿norodn¹ i systematyczn¹ wspó³pracê miêdzy szko³ami
z ró¿nych czêœci Europy - Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, W³och,
Portugalii i, oczywiœcie, Polski. Chodzi
tutaj o wymianê doœwiadczeñ edukacyjnych z wielu europejskich szkó³, poszerzenie horyzontów poprzez zetkniecie
z inn¹ kultur¹, wyrobienie postaw zrozumienia i poszanowania odmiennoœci.
Za nami pierwsze, "robocze" spotkanie,
które odby³o siê w Liceum Nadar w Draveil pod Pary¿em w dniach 9 - 12 stycznia tego roku.

FEERUM realizuje strategiê ekspansji
FEERUM konsekwentnie dzia³a na rzecz
realizacji strategii ekspansji na rynki
afrykañskie. Przedstawiciele spó³ki
wziêli udzia³ w pierwszym Polsko - Nigeryjskim Forum Gospodarczym, podczas
którego Feerum zosta³o wyró¿nione
nagrod¹ "Z³oty Merkury" za wybitne
osi¹gniêcia w rozwoju eksportu.
Feerum S.A. jest wiod¹cym w Polsce
producentem kompleksowych zespo³ów
suszarniczo-magazynowych. Wiêkszoœæ
przychodów spó³ki pochodzi obecnie
z rynku polskiego, niemniej udzia³ przychodów z eksportu dynamicznie roœnie.
W pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku
wartoœæ eksportu wzros³a trzykrotnie
w stosunku do pierwszego pó³rocza roku
2016. Na ten znakomity wynik wp³yn¹³
przede wszystkim wzrost sprzeda¿y na
rynki Europy Wschodniej - ukraiñski
i litewski. Feerum wielk¹ rozwojow¹
szansê upatruje w mo¿liwoœciach rynku
afrykañskiego.
- Intensywnie przygotowujemy siê do
realizacji umowy na wybudowanie na
terytorium Zjednoczonej Republiki
Tanzanii piêciu kompleksów silosów
zbo¿owych i obiektów magazynowych
oraz rewitalizacjê istniej¹cych obiektów
magazynowych o ³¹cznej wartoœci 33,1 mln
USD - informuje Daniel Janusz, prezes
zarz¹du Feerum S.A. - Oczekujemy na
miêdzyrz¹dow¹ ratyfikacjê tej umowy,
prowadz¹c szereg wa¿nych prac przygotowawczych w Tanzanii i w Polsce dodaje.
W maju 2017 podpisany zosta³ aneks do
umowy, dotycz¹cy wyp³aty na rzecz
Feerum jednorazowej zaliczki w wysokoœci ponad 4,97 mln USD (tj. ok. 21
mln z³), stanowi¹cej 15% wartoœci ca³ego kontraktu, bez koniecznoœci przedstawienia przez spó³kê bezwarunkowej
gwarancji bankowej.
- Kontynent afrykañski coraz bardziej
liczy siê na arenie miêdzynarodowej,
jako du¿y rynek potencjalnych inwestycji
i obiecuj¹cych mo¿liwoœci ekonomicznych. Bran¿a maszyn i urz¹dzeñ rolniczych jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów - zapewnia
Dawid Pokrywka, dyrektor ds. eksportu
Feerum S.A.

W maju tego roku spó³ka uczestniczy³a
w misji gospodarczej w Etiopii, organizowanej pod patronatem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy. Bra³a udzia³ w podobnych misjach w Rwandzie, Egipcie,
Zambii, Algierii, Senegalu i Angoli.
Republika Federalna Nigerii nale¿y do
rynków o najwiêkszym potencjale
w Afryce. Z liczb¹ mieszkañców przekraczaj¹c¹ 170 milionów jest siódmym na
œwiecie i najwiêkszym na kontynencie
pañstwem pod wzglêdem ludnoœci.
Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców
Nigerii utrzymuje siê z rolnictwa. Chocia¿ ta ga³¹Ÿ gospodarki generuje ok. 30
procent PKB, to pracuje w niej a¿ 70
procent si³y roboczej. Podobnie jak
w ca³ej Afryce, problemem jest brak
odpowiedniej infrastruktury do magazynowania zbó¿, co prowadzi do du¿ych
strat, siêgaj¹cych nieraz 40 procent
zbiorów.
W pierwszym Polsko - Nigeryjskim Forum Gospodarczym (25-26 wrzeœnia
2017) wziê³o udzia³ 35 przedstawicieli
krêgów gospodarczych i politycznych
Nigerii, w tym wielu Ministrów Stanowych i szefów regionalnych izb gospodarczych ze stanów Adamawa, Sokoto
Kaduna oraz Plateau. Krzysztof Jurgiel,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawi³ goœciom z Nigerii mo¿liwoœci wspó³pracy z sektorem rolno-spo¿ywczym.
Rz¹d federalny Nigerii w obliczu rosn¹cych cen ¿ywnoœci oraz wysokich kwot
p³aconych na importowan¹ ¿ywnoœæ,
wprowadzi³ szereg inicjatyw i zachêt,
maj¹cych na celu o¿ywienie tego sektora
gospodarki i wykorzystanie jego potencja³u. Feerum S.A. ma wszelkie dane,
aby z takiej mo¿liwoœci skorzystaæ.

W sobotê 14 paŸdziernika oœmioosobowa
grupa (3 nauczycieli i 5 uczniów) wyruszy³a do Salerno we W³oszech. W programie wycieczki przewidziano zwiedzanie wielu historycznych i bardzo
interesuj¹cych miejsc oraz du¿o atrakcji.
¯yczymy im mnóstwa wra¿eñ i czekamy
na wyczerpuj¹c¹ relacjê z wyjazdu.
pzs
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Niepos³uszne dziecko. Co zrobiæ, by nas pos³ucha³o?
Przede wszystkim - nie biæ, nie krzyczeæ i nie obra¿aæ. S¹ to
bowiem oznaki bezsilnoœci rodzica, które dodatkowo wzbudzaj¹ w dziecku frustracjê i napiêcie. Takie praktyki nie zmieni¹ jego zachowania. Pomog¹ tylko doros³emu "wy³adowaæ
siê", zaœ dziecko poczuje siê bezwartoœciowe, przestraszone,
a z czasem zobojêtnieje na kary, które s¹ dla niego Ÿród³em
bardzo przykrych i trudnych do zniesienia prze¿yæ. Ponadto istnieje spore ryzyko, ¿e poprzez naœladowanie zachowania doros³ego, dziecko zacznie zachowywaæ siê tak samo wobec
rodzeñstwa, rówieœników, a za jakiœ czas nawet wobec samego
doros³ego, od którego nauczy³o siê takiego zachowania. Pogl¹d
uczenia siê przez obserwacjê i naœladowanie rozpowszechnili
teoretycy spo³ecznego uczenia siê (Hock, 2009). Klasyczny ju¿
eksperyment Alberta Bandury pokaza³, ¿e dzieci, które obserwowa³y agresywne zachowanie osoby doros³ej, czêœciej zachowywa³y siê agresywnie ni¿ dzieci, które obserwowa³y osobê
powstrzymuj¹c¹ siê od agresji fizycznej i s³ownej (Hock, 2009).
Zatem co zamiast bicia i krzyku? Po pierwsze: precyzyjne
okreœlenie swoich oczekiwañ. Zamiast "Nie bij brata!" wykrzyczane przy jednoczesnym wymierzeniu klapsa wystarczy na
przyk³ad powiedzieæ: "Baw siê ³adnie z bratem", "Podziel siê
z nim zabawkami". Im konkretniejsze oczekiwanie, tym lepszy
uzyskamy efekt, poniewa¿ dziecko bêdzie mia³o jasno okreœlon¹ sytuacjê, jakich zachowañ siê od niego wymaga.
Oczywiœcie nie trzeba czekaæ, a¿ pojawi¹ siê niepo¿¹dane
zachowania. Mo¿na zacz¹æ od zapobiegania im. Jednym ze
sposobów jest ustalenie regu³, które obowi¹zuj¹ w domu.
Mo¿na razem z dzieckiem stworzyæ listê zasad, których bêdzie
ono przestrzegaæ. W przypadku wyst¹pienia niepo¿¹danego
zachowania nale¿y powo³ywaæ siê na wspólnie uzgodnione
przepisy. Postêpowanie zgodne z regu³ami powinno byæ
wzmacniane, m. in. poprzez nagrody, przywileje, zbierane
¿etony wymieniane na coœ atrakcyjnego dla dziecka, a tak¿e
"zwyk³e" przytulenie, pochwa³ê, zauwa¿enie starañ dziecka
i wskazanie na konkretne zachowanie, np. "Jest mi bardzo mi³o, ¿e zjad³eœ ca³y posi³ek". Wzmocnienia s¹ bowiem najskuteczniejsze, kiedy wskazujemy dziecku konkretne zachowanie
(unikajmy uogólnieñ, np. "Jesteœ grzecznym dzieckiem") oraz
chwalimy zaraz po wyst¹pieniu po¿¹danego zachowania. Gdy
uczymy nowego zachowania, lepiej sprawdzaj¹ siê czêste
wzmocnienia, nastêpnie mo¿na zmniejszaæ ich iloœæ, dawaæ je
nieregularnie, tak, ¿eby zachowanie dziecka stawa³o siê coraz
mniej zale¿ne od nagród. Ka¿de z dzieci wartoœciuje wzmocnienia w odmienny sposób, jest to kwestia indywidualna.
Istotne, by zorientowaæ siê, co dla naszego dziecka jest atrakcyjne. Starajmy siê jednak unikaæ nagradzania poprzez
wyd³u¿enie czasu gry na komputerze czy obejrzenie kolejnej
bajki - naturalne nagrody silniej podtrzymuj¹ po¿¹dane
zachowania. Wa¿ne jest, by nie przekupywaæ dziecka, np.
"Jeœli przestaniesz p³akaæ, kupiê ci s³odycze". Wtedy dziecko
nauczy siê, ¿e p³aczem, a nie prawid³owym zachowaniem,
osi¹gnie to, czego chce.

Wa¿ne przy wprowadzaniu konsekwencji jest, by dziecko wiedzia³o wczeœniej, co siê stanie, jeœli zachowa siê ono w sposób
niezgodny z ustalonymi wczeœniej regu³ami. Istotne jest równie¿, by konsekwencje by³y wprowadzane stanowczo i by by³y
doprowadzane do koñca. Konsekwencje powinny byæ adekwatne do postêpowania i wieku dziecka. Wa¿ne, by przestrzegali ich wszyscy doroœli w domu (spójnoœæ postaw wychowawczych rodziców), ¿eby nie by³y one obszernie omawiane - jak
najmniej s³ów, jak najwiêcej czynów - ta zasada sprawdza siê
g³ównie u m³odszych dzieci, starsze oczekuj¹ wiêkszej iloœci
wyjaœnieñ.
Kiedy chcemy, ¿eby dziecko nas wys³ucha³o najlepiej jest
przykuæ jego uwagê, podkreœliæ, ¿e chcemy powiedzieæ mu coœ
wa¿nego, nawi¹zaæ z nim kontakt wzrokowy, po³o¿yæ rêkê na
ramieniu. M³odsze dzieci wymagaj¹ czêstszych powtórzeñ,
krótszych i prostszych poleceñ, natychmiastowych nagród,
które wzmocni¹ ich zachowanie i czêstszych informacji, czy
zachowa³y siê odpowiednio. W przypadku starszych dzieci
skuteczniejsze jest zawieranie kontraktów, których s¹ wspó³twórcami. Nie wymagaj¹ te¿ natychmiastowej nagrody. Warto
jest te¿ pytaæ (szczególnie starsze dzieci) i uwzglêdniaæ ich
zdanie w sprawach, które ich dotycz¹. Nie oznacza to jednak
braku istnienia pewnych nieprzekraczalnych granic. Nakazy
i zakazy wprowadzaj¹ poczucie stabilizacji i bezpieczeñstwa,
ale gdy s¹ sztywne i surowe, mog¹ powodowaæ bunt dziecka.
Czasem trudno jest powœci¹gn¹æ emocje i zachowaæ siê "szablonowo", dlatego zalecane jest, aby próbowaæ w chwilach
zdenerwowania powstrzymaæ siê od impulsywnego dzia³ania.
Warto daæ sobie czas, by spojrzeæ na sprawê z dystansu, przemyœleæ to, co chcê powiedzieæ i zrobiæ. Przydatne do tego
mo¿e byæ m. in. liczenie do 10, g³êbokie oddechy, "odsuniêcie"
siê na chwilê od stresuj¹cej sytuacji poprzez skoncentrowanie
myœli na czymœ innym. Poka¿e to równie¿ dziecku, ¿e emocje
mo¿na kontrolowaæ, a konflikty rozwi¹zywaæ w odmienny
sposób ni¿ poprzez krzyk, bicie czy obraŸliwe s³owa.
Ka¿de dziecko jest inne, dlatego, mimo istnienia pewnych
ogólnych zasad wychowania, tylko niektóre regu³y bêd¹ mia³y
zastosowanie w przypadku konkretnych osób. Wychowanie
jest procesem wymagaj¹cym uwa¿noœci na potrzeby rozwojowe dziecka, jego temperament, a tak¿e procesem modyfikowanym w zale¿noœci od sytuacji i okolicznoœci. Niekiedy
nasze sprawy i problemy utrudniaj¹ nam podjêcie w³aœciwych
dzia³añ i przyjêcie konstruktywnej postawy wobec dzieci, dlatego zawsze mo¿na poprosiæ o wsparcie specjalistów.
Poszukiwanie wsparcia nie jest oznak¹ pora¿ki czy s³aboœci.
Nie œwiadczy o tym, ¿e ktoœ jest z³ym rodzicem. Jest to odwa¿ny krok w kierunku zmiany, krok, który wskazuje, ¿e rodzicowi zale¿y na dobru dziecka, a taka postawa zas³uguje na szacunek.
Joanna Kiliœ
Psycholog PPPP w Chojnowie

Stosowanie kar mo¿e wygasiæ niepo¿¹dane zachowanie, natomiast nie uczy prawid³owego. Nie oznacza to jednak, ¿e dziecko nie powinno ponosiæ konsekwencji swojego postêpowania.
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Nasz r epr ezentant na Mistrzostwach Œwiata
Od 3 do 11 lipca tego roku w miejscowoœci Orneta na Warmii odby³y siê Mistrzostwa Œwiata Redukcyjnych Modeli
P³ywaj¹cych klas NS. W mistrzostwach
wziê³o udzia³ oko³o 200 zawodników
z 14 pañstw, którzy wystawili ponad 300
modeli. Dziêki swoim dobrym wystêpom
na zawodach krajowych, do reprezentowania barw Polski zosta³ powo³any chojnowianin Wojciech Huk, dla którego by³
to ju¿ drugi start w zawodach takiej rangi. Nasz zawodnik wystartowa³ na mistrzostwach z dwoma modelami w klasie
NSS, czyli modeli p³ywaj¹cych napêdzanych si³¹ wiatru, inaczej mówi¹c ¿aglówkami. Startuj¹c w klasie NSS-A modelem kecza sztakslowego VAMARIE oraz
w klasie NSS-B modelem kutra gaflowego VIOLA, nasz reprezentant w klasyfikacji koñcowej zaj¹³ w obu klasach
wysokie pi¹te miejsca. W klasie NSS na
ocenê koñcow¹ maj¹ wp³yw dwa sk³adniki: pierwsz¹ jest ocena statyczna modelu, na któr¹ sk³ada siê: jakoœæ wykonania (kad³ub, pok³ad, nadbudówki), zgodnoœæ z przed³o¿on¹ dokumentacj¹, takielunek (¿agle wraz z ca³ym osprzêtem)

oraz wra¿enie ogólne. Drug¹, która jest
bardziej widowiskowa, s¹ regaty, czyli
p³ywanie modelem po wyznaczonej trasie. Sk³adaj¹ siê na nie trzy starty dla ka¿dej z klas. Warto zaznaczyæ, ¿e modele,
którymi startowa³ Pan Wojtek, by³y wykonane w³asnorêcznie przez niego od
podstaw z planów modelarskich.

Niepisan¹ tradycj¹ sta³o siê, ¿e po zakoñczonych regatach wielokrotny Mistrz
Œwiata Borek Dworak wyzywa na pojedynek ¿eglarski jednego z zawodników
i zaszczyt ten spotka³ chojnowianina,
który zaskoczy³ mistrza, okaza³ siê bar-

Wyjazdowe trofea Sfory
Piêcioro zawodników LMKS "SFORA"
Chojnów, w pierwszy weekend paŸdziernika walczy³o na miêdzynarodowym turnieju Taekwondo Olimpijskim w czeskim Hradec Kralove.
Blisko 230 taekwondzistów z 14. klubów rywalizowa³o ze sob¹ we wszystkich kategoriach wiekowych w konkurencji Kyorugi, czyli walki sportowej.

Chojnowscy zawodnicy odnotowali swoje pierwsze walki kontrolne po wakacjach i wrócili do domu z czterema miejscami na podium. Zmagania odbywa³y
siê na elektronicznym systemie zliczania
punktów EBP firmy DaeDo, z którym
niestety nasi zawodnicy maj¹ stycznoœæ
praktycznie tylko na zawodach, ponie-
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wa¿ zakup elektronicznych ochraniaczy
przerasta mo¿liwoœci finansowe Klubu.
Tydzieñ póŸniej (14.10.), nieca³e 200 km
od Chojnowa w Chróœcinie (woj. opolskie) odby³y siê Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików w Taekwondo
Olimpijskim. Zawodnicy TKDO w kategorii wiekowej M³odzik, to jest 10-11
lat, rywalizowali miêdzy sob¹ w konkurencjach walk, dwuboju technicznego
i uk³adów formalnych poomse.
Reprezentacja LMKS "SFORA" Choj-

dzo dobrym skiperem i nie czuj¹c respektu przed tak renomowanym zawodnikiem, pope³niwszy mniej b³êdów,
wygra³ pojedynek! W tym miejscu warto
wspomnieæ, ¿e w maju tego roku Pan
Wojtek wzi¹³ udzia³ i wygra³ zawody
European Challenge Cup NSS-A (puchar
Europy) w Hradku nad Nys¹ u naszych
po³udniowych s¹siadów Czechów.
Za poœrednictwem gazety p. Wojtek
chcia³by podziêkowaæ Panu Burmistrzowi
za pomoc i wsparcie umo¿liwiaj¹ce
udzia³ w tak presti¿owych zawodach,
jakimi s¹ Mistrzostwa Œwiata.
¯yczymy Panu Wojtkowi dalszych sukcesów i stopy wody pod kilem.
Izabeli Jêdrzejczak i Sebastiana Olchowego wróci³a do domu z nastêpuj¹cymi wynikami:
II miejsce w walkach (Martyna),
II miejsce w walkach (Wiktor),
III miejsce w walkach (Ksawery),
IV miejsce w walkach oraz w dwuboju
(Micha³),
IV miejsce w Poomse (Martyna), oraz
dwoma VI miejscami w dwuboju (Ksawery, Wiktor).
By³y to jedne z wa¿niejszych zawodów
dla tej kategorii wiekowej. Pozosta³ po
nich niedosyt, poniewa¿ oczekiwano lepszych wyników, aczkolwiek zawodnicy
do³o¿yli wszelkich starañ, aby trud treningów przekuæ na medale, a w sporcie tak
bywa, ¿e raz siê wygrywa, a raz przegrywa. Zabrak³o sportowego szczêœcia, a w powy¿szym zestawieniu g³ównego kruszcu.
Gratulujê zawodnikom w³o¿onego serca
w walki, a wszystkim sympatykom Taekwondo Chojnów dziêkujemy za okazan¹ pomoc w ich d¹¿eniu do celu.

nów w sk³adzie Martyna Merunowicz,
Ksawery Olchowy, Micha³ Czatrowski
i Wiktor Szklarz pod wodz¹ instruktora
Yevgena Nikitina oraz ze wsparciem
cz³onków klubu Iwony Merunowicz,

Instruktor
LMKS "SFORA" Chojnów
Yevgen NIKITIN 2 Dan
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Chojnowianka u stóp Leonidasa
Po zdobyciu wicemistrzostwa œwiata w biegu 24-godzinnym
Aleksandra Niwiñska osi¹gnê³a kolejny spektakularny sukces.
Nasza ultramaratonka zajê³a trzecie miejsce w niezwykle
presti¿owym biegu Spartathlon Ultra Race na dystansie 246
kilometrów!
Pochodz¹ca z Chojnowa lekkoatletka pokona³a wymagaj¹c¹
trasê w czasie 26 godzin i 28 minut, co jest 6. polskim wynikiem w 35-letniej historii tego biegu wliczaj¹c wystêpy mê¿czyzn.

Spartathlon to najbardziej wymagaj¹cy tego typu bieg
w Europie. Rozpoczyna siê pod Partenonem w Atenach o 7:00
w ostatni pi¹tek wrzeœnia i wiedzie przez staro¿ytne miasta takie
jak Korynt, Nemea, czy Tegea. Meta znajduje siê w Sparcie
pod pomnikiem króla Leonidasa. Na trasie biegu jest a¿ 75
punktów kontrolnych z limitami czasowymi, obowi¹zuj¹ rygorystyczne przepisy, mo¿na pomagaæ biegaczowi wy³¹cznie na
15 z nich. Droga jest mocno pagórkowata, podbiegi s¹ bardzo
d³ugie i wyczerpuj¹ce, a najtrudniejszy fragment trasy ma miejsce w drugiej czêœci wyœcigu.
Aby zakwalifikowaæ siê do Spartathlonu trzeba spe³niæ okreœlone wymogi. Co roku na trasie staje zaledwie 390 wyselekcjonowanych biegaczy z ca³ego œwiata, z czego czêsto mniej
ni¿ po³owa mieœci siê w 36-godzinnym limicie czasowym
i dociera do mety.
W tegorocznej edycji od startu Aleksandra bieg³a bardzo rozs¹dnie, systematycznie przesuwaj¹c siê w klasyfikacji generalnej.
Kontrolowa³a sytuacjê, trzyma³a siê ustalonej wczeœniej taktyki,
co zaprocentowa³o w póŸniejszej fazie wyœcigu.
W najtrudniejszym momencie trasy przypuœci³a atak na medalow¹ pozycjê, której nie odda³a ju¿ do samej mety.
Serdecznie gratulujemy naszej zawodniczce i ¿yczymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów!
(red)

Kolejne dokonania m³odych kolarzy

Zadyszka?

Jesieñ ju¿ za oknami i pogoda nie zachêca do aktywnoœci, ale Klub Kolarski UKKS Oriens nie pró¿nuje
i jeŸdzi w piêknym stylu. 27 wrzeœnia odby³y siê
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików MTB
w G³ucho³azach. Gratulujemy naszemu duetowi:
Wiktorii Bro¿ynie i Gabrielowi Kondzio³ce, którzy na
bardzo wymagaj¹cej trasie do XCO przyjechali na 5
pozycji, na 10 par z 5 województw.

Mecz 9 i 10 kolejki spotkañ o mistrzostwo III grupy A klasy pi³karskiej, chojnowianka rozegra³a
na wyjeŸdzie. Przysz³o im siê zmierzyæ z dru¿ynami ze œrodka tabeli.
Odpowiednio z ósmym Fenixem
Pielgrzymka i dziesi¹tym Bazaltem
Piotrowice.
W pierwszym przypadku planowa
wygrana 4:1. Natomiast teoretycznie s³abszy przeciwnik na swoim terenie pokaza³, ¿e jest groŸny.
Pokona³ podopiecznych Marcina
Rabandy 2:1. Miejmy nadziejê, ¿e
to chwilowa zadyszka bia³o-niebieskich. A by³o ju¿ tak piêknie.
1 paŸdziernika Klub Kolarski UKKS Oriens bra³ udzia³ W 8-mej kolejce spotkañ lider
w XXVI Kryterium Ulicznym o Puchar Burmistrza Przysz³oœæ Prusice i wicelider
Miasta Bolków na szosie.
LZS Lipa, pogubili punkty. ChojWyniki:
nowscy pi³karze odrobili wiêc
W kategorii M³odziczka:
straty. Przytrafi³o siê jednak potI miejsce - Wiktoria Bro¿yna
kniêcie. Mamy tylko nadziejê, ¿e
W kategorii Juniorka m³odsza:
to wypadek przy pracy.
II miejsce - Anita Ma³ek,
Ju¿ w sobotê 21 paŸdziernika zapraIII miejsce - Hanna Konarzewska
szamy na Stadion Miejski.
Chojnowianka bêdzie podejmowaæ
Burzê Go³aczów.
Pocz¹tek spotkania o godz. 15.00.
Fenix Pielgrzymka - KS Chojnowianka
Chojnów
1:4
Bazalt Piotrowice - KS Chojnowianka
Chojnów
2:1
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Grupa III
Bazalt Piotrowice - Chojnowianka
Chojnów 2:1, Burza Go³aczów - Fenix Pielgrzymka, B³êkitni Koœcielec
- Huragan Proboszczów 2:2, LZS
Lipa - Wilkowianka Wilków 5:1,
Skora Jadwisin - Sokó³ Krzywa 6:1,
Radziechowianka Radziechów LZS Nowy Koœció³ 4:1, Przysz³oœæ
Prusice - Nysa Wiadrów 16:0, P³omieñ Michów - Orze³ Zagrodno 1:3.
1. LZS Lipa 10 25 38:24
2. Przysz³oœæ Prusice 10 25 64:10
3. Skora Jadwisin 10 22 55:21
4. Chojnowianka Chojnów 10 22
45:14
5. Orze³ Zagrodno 10 17 30:23
6. Bazalt Piotrowice 10 16 24:28
7. B³êkitni Koœcielec 10 15 28:24
8. Sokó³ Krzywa 10 14 27:24
9. Fenix Pielgrzymka 9 13 21:21
10. Burza Go³aczów 9 13 21:26
11. Huragan Proboszczów 10 12
21:39
12. P³omieñ Michów 10 10 18:33
13. LZS Nowy Koœció³ 10 9 30:34
14. Nysa Wiadrów 10 9 22:63
15. Radziechowianka 10 3 16:49
16. Wilkowianka Wilków 10 1
18:45
Nastêpna kolejka (21-22.10):
Zagrodno-Piotrowice, Wiadrów Michów, Nowy Koœció³ - Prusice,
Krzywa - Radziechów, Wilków Jadwisin, Proboszczów - Lipa,
Pielgrzymka - Koœcielec, Chojnów
pm
- Go³aczów.
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie Plac
Konstytucji 3 Maja 2, (centrum miasta),
pow. 75m 2, Ip. Ogrzewanie gazowe,
okna PCV, 4 pomieszczenia mieszkalne
oraz ³azienka z wc, 2 piwnice, domofon.
Wiadomoœæ: tel. 691-106-029, lub
691-106-034. (09210)
Sprzedam kawalerkê w centrum Chojnowa. Mieszkanie w nowym budownictwie, I p. Cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 607-753-337. (08696)
Zamieniê kawalerkê (37m 2, IVp.) na
mieszkanie 2.pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 602-385-305. (07453)
Wynajmê mieszkanie na ul. J. Kiliñskiego w Chojnowie, mieszkanie o pow.
64m2, 3 pokoje, ³azienka, wc, kuchnia,

balkon, IV p. Koszty najmu to 700 z³
odstêpne + czynsz 462 z³ + media.
Kaucja zwrotna 1000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 697-950-197. (07559)

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258. (08458)
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (08798)

Praca
Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek
seniorów, praca w Niemczech, szybkie
wyjazdy, akceptujemy jêzyk na poziomie podstawowym. Tylko teraz. Bonus
300 euro za wyjazd w paŸdzierniku.
Promedica24.
Wiadomoœæ: tel. 519-690-458.

LimFit Odnowa oferuje:
* Masa¿ limfatyczny, uciskowy - pobudza naturalne kr¹¿enie krwi i limfy,
drenuje nadmiar wody, leczy cellulit.
* Sauna na podczerwieñ - spala 900 kcal w seansie 30 min, odchudza,
oczyszcza skórê z toksyn, niweluje bóle miêœni, objawy stresu, zmêczenia.
* Œwiat³oterapia - ³¹czy w sobie cechy lasera, przyspiesza regeneracjê
skóry, aktywuje uk³ad odpornoœciowy, leczy tr¹dzik, rany, bóle reumaty czne.
* Kompleksowa analiza sk³adu cia³a, uk³adanie diety

Rejestracja tel. 515531566
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Zatrudniê
do pracy
w re s t a u r a c j i
Zapewniam sta³¹ umowê
o pracê i atrakcyjne wynagrodzenie. Mo¿liwa praca
tylko w weekendy!
Po³¹czenia PKP (Okmiany).
Wiêcej informacji pod numerem

883 348 848
lub
pl-00330mgr@pl.mcd.com
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Opiekun/ka seniora. Pracuj w Niemczech z Promedica24. Nie znasz jêzyka
niemieckiego? Zapraszamy na kursy od
podstaw w Boles³awcu, bez ¿adnych
kosztów. Po kursie praca gwarantowana!
Czekamy na Ciebie.
Wiadomoœæ: tel. 519-690-458.
Anglia - zatrudnimy do opieki nad seniorami, wynagrodzenie do 1200 Funtów
netto. Promedica24.
Wiadomoœæ: tel. 519-690-458.

Inne
Sprzeda¿ - okien, drzwi, grzejników CO,
kolektorów s³onecznych, elektrowni s³onecznych - fotowoltaika. Zamienice 66.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999. (1262/17/U-REK)

Spó³ka Rybacka NiedŸwiedzice Sp. z o.o.
poszukuje pracowników
produkcyjnych na przetwórniê ryb.
Planowane rozpoczêcie pracy:
GRUDZIEÑ 2017.
Mi³a atmosfera i atrakcyjne zarobki w stawce godzinowej. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Praca od 8h do oko³o 12h
dziennie. Oferujemy odpowiednie przeszkolenie. Wymagania: chêci do pracy
oraz dyspozycyjnoœæ. Preferowane osoby
z ksi¹¿eczk¹ sanepid. Istnieje mo¿liwoœæ
wyrobienia ksi¹¿eczki.
Zg³oszenia proszê wysy³aæ na adres:
stawygoliszow@box43.pl
lub zg³aszaæ siê osobiœcie w siedzibie
Spó³ki: Goliszów 92A, 59-225 Chojnów

Tel. 76-8188-391

PHU POLERS
oferuje:
* Wynajem podnoœnika
koszowego - wysiêg 20m
* Prace na wysokoœci
* Pielêgnacja i wycinka drzew
* Pranie dywanów
i mebli tapicerowanych

Tel. 76 8188 844
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SUPER SPARK GWIEZDNA MISJA
20.10.2017r. - godz. 15.00
21.10.2017r. - godz. 15.00
Tytu³owy Spark - choæ ma³pa - to typowy ludzki 13-latek, który natychmiast chce siê staæ doros³y i czym prêdzej ruszyæ do
akcji. A ma siê do czego rwaæ, poniewa¿ jego rodzinna planeta - rozwalona na drobne kawa³ki przez z³ego ma³piszona Zhorga wci¹¿ znajduje siê w niebezpieczeñstwie. Udzia³u misjach zabraniaj¹ Sparkowi jego opiekunowie - œwietnie wyszkolona
w sztukach walki lisica Vix i ³ebski prosiak - Chunk. Kiedy jednak nadarzy siê okazja, Spark - w tajemnicy przed swoimi
i kolegami - postanowi dzia³aæ na w³asn¹ rêkê. I tak zaczyna siê jego kosmiczna przygoda.
PTAKI ŒPIEWAJ¥ W KIGALIU
20.10.2017r. - godz. 19.00
Czynienie g³ównej bohaterki z Claudine okaza³o siê strza³em w dziesi¹tkê. Dziêki temu zabiegowi Krauzowie wytr¹caj¹
widzów z samozadowolenia, sk³aniaj¹ do opuszczenia bezpiecznego rewiru lokalnych problemów i spojrzenia na Polskê jako
czêœæ wiêkszej ca³oœci. Choæ Ruanda i jej problemy mog¹ wydaæ nam siê odleg³e, re¿yserzy przypominaj¹, ¿e mechanizmy
umo¿liwiaj¹ce szerzenie nienawiœci pozostaj¹ niepokoj¹co uniwersalne. To samo tyczy siê zreszt¹ biernoœci wobec z³a i obojêtnoœci na krzywdê innych.
PARY¯ NA BOSAKA
20.10.2017r. - godz. 17.00
W swoim nowym filmie Gordon i Abel zdradzaj¹ upodobanie do gry popkulturowymi kliszami. Choæ akcja "Pary¿a…" toczy
siê we francuskiej stolicy, w ogóle nie przypomina ona na ekranie pocztówkowego "miasta zakochanych". Zamiast kontemplowaæ romantyczne widoki, bohaterowie zachowuj¹ siê niczym przebiegaj¹ce w sprinterskim tempie przez Luwr postacie
z "Amatorskiego gangu" Godarda. W ¿yciu Fiony (Gordon) i Doma (Abel) dominuje chaos, który jednak - zgodnie z wymogami konwencji - staje siê przede wszystkim katalizatorem kolejnych komediowych sytuacji.

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; 76 856 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
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
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Op³ata
za wa¿noœæ miejsc
na Cmentarzu Komunalnym
Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e okres wa¿noœci op³aty za miejsce
pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.
Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która
skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie
op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego pochówku innej osoby zmar³ej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do
sprawdzenia wa¿noœci op³at za miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.
Sprawdzenia mo¿na dokonaæ w biurze cmentarza osobiœcie
lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl
Adres redakcji:
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie, nak³ad: 700 eg.
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Chojnowskie Dzieciaki

Martyna Czajka - 9 lat

Uczennica IVc w SP3. Nale¿y
do szkolnego zespo³u Synkopa
oraz uczêszcza do koœcielnej
scholi. W wolnych chwilach
maluje kredkami lub o³ówkiem. Jest zodiakaln¹ rybk¹,
a ulubiony kolor to niebieski.

Burmistrz Miasta Chojnowa
zaprasza do korzystania
z bezp³atnego mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania.
Informujemy o:
zagro¿eniach,
niebezpieczeñstwach, aktualnych
sprawach dotycz¹cych
mieszkañców, utrudnieniach
i awariach,
imprezach kulturalnych
i sportowych,
innych wa¿nych wydarzeniach
z terenu naszego miasta.

Informacja i bezpieczeñstwo
- bezp³atne powiadomienia
prosto z Urzêdu Miejskiego.

Koncert Kr esowiaków

