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Chodnik na ul. Wyspiañskiego
Na d³ugoœci blisko 300 metrów wymieniono wszystkie krawê¿niki i za³o¿ono now¹
kostkê betonow¹. Wyregulowano studzienki, zawory i inne urz¹dzenia pozostaj¹ce 
w œwietle chodnika. Wykonano nowe zjazdy na przylegaj¹ce posesje. 

Centrum medyczne
Oddano do u¿ytku obiekt pe³ni¹cy funkcjê uzupe³niaj¹c¹ dla Przychodni Rejonowej
zlokalizowanej na dzia³ce s¹siedniej. W obiekcie dzia³a piêæ poradni: RTG, urazowo -
ortopedyczna, chirurgiczna, laboratorium diagnostyczne oraz nocna i œwi¹teczna
pomoc lekarska. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego - inwestycje w infrastrukturê
zdrowotn¹.

Remont szko³y przy ul. Reymonta (SP3)
W budynku szkolnym przy ul. Reymonta przeprowadzono kompleksowy remont
wnêtrza budynku. W ramach inwestycji wyburzono tak¿e budynek, gdzie odbywa³y
siê zajêcia z techniki i plastyki, zerwano asfalt z placu, wymieniono instalacjê kanal-
izacyjn¹ i u³o¿ono nowoczesn¹ kostkê betonow¹. Wykonano nowe ogrodzenie wraz 
z bram¹ wjazdow¹. Ponadto wyczyszczono boisko szkolne, a ogrodzenie poddano
gruntownemu oczyszczeniu i pomalowano.

ul. Matejki
Kompleksowo przebudowano blisko 200-metrowy odcinek drogi od ulicy Reja do
wybudowanej w 2018 k³adki nad Skor¹. Wymieniono równie¿ kanalizacjê na d³ugoœci
ponad 130 metrów.

Œcianka wspinaczkowa
Dziêki wspó³pracy z Uczniowskim Klub Sportowym "Oriens" uda³o siê wybudowaæ
now¹ œciankê wspinaczkow¹ przy MOKSiR. Wykonanie œcianki mo¿liwe by³o dziêki
grantowi finansowemu pozyskanemu w ramach "Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020".

Z Bud¿etu Obywatelskiego
* W ramach bud¿etu obywatelskiego 2019 w Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowano
projekt "Chojnowianie bli¿ej Europy". Imponuj¹ca pracownia jêzykowa posiada 24
stanowiska oraz pulpit sterowniczy dla nauczyciela.
* W ramach bud¿etu obywatelskiego 2019 zosta³ zrealizowany projekt "Zakup szafek
uczniowskich dla Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie". Zakupiono 374 szafki, w któ-
rych uczniowie bezpiecznie mog¹ przechowywaæ swoje podrêczniki i rzeczy osobiste. 

Przebudowa wschodniego skrzyd³a w szkole przy ul. Reymonta (SP3)
W ramach inwestycji wymieniono ca³¹ instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, zamontowano
nowe podtynkowe ustêpy, nowe umywalki oraz niezbêdny osprzêt. Toalety zabu-
dowano nowymi œciankami dzia³owymi, zamontowano œcianki systemowe wc, oraz
wykonano niezbêdn¹ instalacjê elektryczn¹. 

Si³ownia plenerowa 
Na ul. Samorz¹dowej zamontowano si³owniê terenow¹. Sprzêt do aktywnoœci fizy-
cznej stworzy³ w tym miejscu kolejn¹ miejsk¹ strefê fitness.

Bezpieczne przedszkola
Zrealizowano I etap prac zmierzaj¹cych do zapewnienia bezpieczeñstwa po¿arowego
w Przedszkolu Miejskim nr 1. Wykonano kompleksow¹ instalacjê hydrantow¹,
wymieniono zawory zabezpieczaj¹ce (odcinaj¹ce) dop³yw gazu do budynku. 

W Przedszkolu Miejskim nr 3 uruchomiono System Sygnalizacji Po¿aru.
Zamontowano: centralê SSP z panelem obs³ugi, centralê Systemu oddymiania klatki
schodowej, okna oddymiaj¹ce, zamontowano instalacjê oraz zabezpieczono systemem
ca³y budynek. Zamontowano urz¹dzenia nadawcze i pod³¹czono je do PSP w Legnicy.

Dla bezpieczeñstwa
W newralgicznych miejscach miasta zamontowano 16 barier drogowych: przy
skrzy¿owaniu ul. Reja i ul. Wolnoœci, ul. Reja i ul. Szpitalnej, a tak¿e na krzy¿ówce
ulic D¹browskiego-Ma³achowskiego-Niemcewicza. Ponadto przy ul. Œciegiennego
zamontowano na chodniku s³upki drogowe, co ograniczy mo¿liwoœæ parkowania na
chodnikach i zwiêkszy bezpieczeñstwo pieszych.

Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r., poz.
2204 ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie informuje o wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach 
od 18.12.2019 r. do 08.01.2020 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargo-
wej, po³o¿onych przy ul. Kolejowej 10, 
ul. B. Chrobrego 6, ul. Chmielnej 15, 
ul. Koœciuszki 21 i ul. Legnickiej 15 w Choj-
nowie - Zarz¹dzenie Nr 166/2019 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 18.12.2019 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
29.01.2020 r.

Program 
"Czyste ppowietrze" 

dla ddomów jjednorodzinnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinan-
sowanie przedsiêwziêæ w ramach programu
priorytetowego Czyste powietrze. To komplek-
sowy program, którego celem jest zmniejsze-
nie lub unikniêcie emisji py³ów i innych za-
nieczyszczeñ wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne. Program skupia
siê na wymianie starych pieców i kot³ów na
paliwo sta³e oraz termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych by efektywnie zarz¹-
dzaæ energi¹. Dzia³ania te nie tylko pomog¹
chroniæ œrodowisko, ale dodatkowo zwiêksz¹
domowy bud¿et, dziêki oszczêdnoœciom finan-
sowym. Program skierowany jest do osób
fizycznych bêd¹cych w³aœcicielami domów
jednorodzinnych, lub wydzielonego w budyn-
ku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo
osób posiadaj¹cych zgodê na rozpoczêcie
budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje 
i po¿yczki bêd¹ udzielane za poœrednictwem
szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŒiGW).
Korzystaj¹c z programu zyskujesz zwrot czêœ-
ci poniesionych kosztów. Maksymalny mo-
¿liwy koszt, od którego liczona jest dotacja to
53 tys. z³. Jeœli koszty realizacji inwestycji prze-
krocz¹ 53 tys. z³., dodatkowe koszty mog¹ byæ
dofinansowane w formie po¿yczki. Minimalny
koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. z³. Pro-
gram przewiduje dofinansowania m.in. na:
wymianê starych Ÿróde³ ciep³a (pieców i ko-
t³ów na paliwa sta³e) oraz zakup i monta¿
nowych Ÿróde³ ciep³a, spe³niaj¹cych wyma-
gania programu, docieplenie przegród bu-
dynku,wymianê stolarki okiennej i drzwiowej,
instalacjê odnawialnych Ÿróde³ energii (kolek-
torów s³onecznych i instalacji fotowoltaicz-
nej), monta¿ wentylacji mechanicznej z odzys-
kiem ciep³a.
Szczegó³owe informacje na stronach:
https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-pro-
gramu https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-
powietrze/o-programie

Inwestycje 22019
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* W Chojnowie ju¿ trzeci raz Orszak
Trzech Króli, po Mszy œwiêtej w dwóch
œwi¹tyniach, z kolêd¹ na ustach, prze-
szed³ na Plac Zamkowy g³osz¹c, z okazji
40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do
Polski Jana Paw³a II, has³o "Odnowi ob-
licze ziemi".

* 13 stycznia do mieszkañców Chojnowa
wysz³o 62. wolontariuszy, którzy na uli-
cach miasta, do skarbonek Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy zbierali datki.
Do puszek wrzuciliœmy 31.745 z³ i 98 gro-
szy, na licytacji zebrano 6445z³. W su-
mie 38.190 z³ i 98 groszy - to kolejny nasz
rekord.

* Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe
organizowane w czasie ferii zimowych
przez Chojnowsk¹ Dru¿ynê Strzeleck¹
im. 19 PP OL jest ju¿ sta³ym elementem
szkolenia. W dniach 31 stycznia - 3 lu-
tego 2019 r. odby³a siê IV ods³ona tego
taktyczno patriotycznego zgrupowania.

LUTY
* 15 lutego Muzeum Regionalne w Choj-
nowie obchodzi³o 60.lecie dzia³alnoœci.
Szczególna wystawa obrazuj¹ca wy-
darzenia i ludzi zwi¹zanych z muzeum
sta³a siê sceneri¹ wyj¹tkowego spotkania
pracowników, sympatyków i goœci spec-
jalnych. 

* 23 lutego hala Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie goœci³a szachowych
zawodników VIII Otwartego Turnieju
Szachowego o Puchar Polskiej Miedzi.
Odnotowano rekordow¹ liczbê 129 uczest-
ników, w tym goœcie z Ukrainy, Bia³o-
rusi, Rumunii.

MARZEC
* 15 marca w Domu Schrama w odby³
siê konwent burmistrzów i wójtów po-
wiatu legnickiego, by³ to drugi zjazd po
wyborach. Przewodnicz¹cym konwentu 
i organizatorem by³ burmistrz Chojnowa.

* 47 p³ywalni w kraju i ponad 2100
p³ywaków - bilans Ogólnopolskiego
Nocnego Maratonu P³ywania Otyliada,
który odby³ siê z 16 na 17 marca, kolejny
raz zadziwi³ organizatorów. Wœród
uczestników, od czterech lat jest tak¿e
Basen Miejski w Chojnowie.

KWIECIEÑ
* 5 kwietnia, po kilkunastu miesi¹cach
prac remontowych, oficjalnie oddano do
u¿ytku zabytkowy budynek dworca kole-
jowego w Chojnowie.

MAJ
* W 228 rocznicê uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, obchodziliœmy jednoczeœnie
30.lecie pokonania komunizmu w Pol-
sce, 20.lecie uczestnictwa w NATO i 15.
rocznicê wst¹pienia do Unii Europejskiej.
Wszystkie te œwiêta uczczono Msz¹ œw.,
spotkaniem przy obelisku i festynem,
atrakcj¹ którego by³y zespo³y Jawor Blu-
es Browar Band i Mythos.

* VIII edycja chojnowskiej Nocy w Mu-
zeum, imprezy wpisuj¹cej siê w europe-
jskie wydarzenie, mia³a miejsce 17 maja.
Jak co roku by³o atrakcyjnie, gwarno, 
a teren naszego muzeum dostêpny by³ do
pó³nocy.

* 26 maja obywatele naszego kraju do-
konali wyboru 52 eurodeputowanych.
By³y to czwarte wybory do PE od czasu
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
W Chojnowie frekwencja wyborcza wy-
nios³a 39,87 %.

* 28 maja w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej mia³ miejsce uroczysty jubileusz
30 lat dzia³alnoœci drukarni Gizeli i An-
drzeja Bobików. Mieszkañcy Chojnowa
mogli ogl¹daæ wystawê produktów, jakie
przedsiêbiorstwo przez trzy dekady wy-
drukowa³o - ksi¹¿ki, plakaty, zapro-
szenia, ulotki, kalendarze, wizytówki…

* Od 29 maja do 2 czerwca grupa miesz-
kañców Chojnowa goœci³a w partnerskim
mieœcie Egelsbach w Niemczech. Gospo-
darze przygotowali ciekawy i urozmaico-
ny program pobytu. Ka¿dy z uczest-
ników wyjazdu mia³ swoj¹ niemieck¹
rodzinê goszcz¹c¹, która towarzyszy³a
chojnowianom podczas ca³ego programu.

CZERWIEC
* Blisko 150 osób walczy³o o tytu³ "Mis-
trza Ortografii Ziemi Chojnowskiej".
XVI Chojnowskie Dyktando odby³o siê
4 czerwca w Domu Schrama. Udzia³ 
w pisemnym zmaganiu z regu³ami jêzyka
polskiego wziê³o 69 uczniów ze szkó³
podstawowych, 66 uczniów z klas VII -

VIII i osób do lat 18 oraz 12 osób do-
ros³ych. 

* Sesja nadzwyczajna zwo³ana na wnio-
sek Burmistrza Miasta 7 czerwca by³a
wyj¹tkowym posiedzeniem. Chojnowscy
radni na mocy uchwa³y nadali Panu Je-
rzemu Janusowi - dyrektorowi Muzeum
Regionalnego w Chojnowie - tytu³ "Za-
s³u¿ony dla Miasta Chojnowa".

* 8-9 maja œwiêtowaliœmy Dni Miasta 
i XVII edycjê Festiwalu Tkactwa i Rêko-
dzie³a Arrtystycznego. Tegoroczny koro-
wód zachêci³ do pokazania marzeñ i pasji,
koncert Chojnowianie-Chojnowianom
zaprezentowa³ lokalne talenty wokalne i ta-
neczne, a gwiazd¹ muzyczn¹ pierwszego
dnia by³ zespó³ Wilki. Drugiego dnia
scenê zdominowa³y przedszkolaki pre-
zentuj¹ce siê w kolejnej edycji Bambi-
niady, potem wyst¹pi³y rodzime kapele-
Plug'n'Blues i Polish Fiction, a na zakoñ-
czenie disco polo i zespó³ Weekend.

* Od 12 do 17 czerwca liczna grupa miesz-
kañców - w tym dzieci z SP4 i kilkuoso-
bowa delegacja w³adz miasta - goœci³a
we francuskim mieœcie partnerskim Co-
mmentry. W niezwykle bogatym pro-
gramie wizyty oprócz spotkañ formal-
nych by³y atrakcje edukacyjne dla dzieci
i wspólne zwiedzanie okolic Commentry.
Podczas wizyty uroczyœcie ods³oniêto fi-
gurê Wielkiego Polaka œw. Jana Paw³a II.

* 19 czerwca, wraz z zakoñczeniem roku
szkolnego, mury gimnazjów opuœci³
ostatni rocznik - od tego momentu, ten
szczebel edukacji sta³ siê histori¹.

* 27 czerwca mia³o miejsce oficjalne ot-
warcie Centrum Medycznego bêd¹cego
nowoczesnym uzupe³nieniem Przychodni
Rejonowej. Inwestycjê zrealizowano
przy wsparciu finansowym Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnoœl¹skiego - inwestycje w infrastrukturê
zdro-wotn¹.

LIPIEC
* 29 lipca funkcjê dyrektora Muzeum Re-
gionalnego w Chojnowie obj¹³ Mariusz
Garbera. Zast¹pi³ na tym stanowisku Je-
rzego Janusa, który zarz¹dza³ jednostk¹
ponad 30 lat.
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*15 sierpnia - œwiêto Si³ Zbrojnych Rzecz-
pospolitej uczciliœmy Msz¹ œw. i spotka-
niem pod obeliskiem. W uroczystoœciach
wziê³a udzia³ tak¿e kilkunastoosobowa
grupa z Mnichovo Hradište - czeskiego
miasta partnerskiego. Popo³udnie wy-
pe³ni³o III Imieninowe Spotkanie Marii
Maryœ Marysieniek. Muzycznie oprawi³
je duet Lenar&Skrzypczak, zespó³ ta-
neczny z Mnichova Hradište, chór Sko-
ranta i góralska kapela Trebunie Tutki.

* 25 sierpnia chojnowski rynek, ju¿ po
raz czwarty wype³ni³y old i young timery
- uczestnicy Rajdu Zlotu Pojazdów Za-
bytkowych w Chojnowie.

* 29 sierpnia ponad 40. uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponad-
gimnazjalnych zaproszono na Galê wrê-
czenia stypendiów za szczególne osi¹g-
niêcia w roku szkolnym 2018/2019. To
ju¿ szósty rok, jak gospodarz miasta, tu¿
przed rozpoczêciem nowego roku szkol-
nego, nagradza wybitnych uczniów i naj-
lepszych sportowców.

WRZESIEÑ
* Ósma edycja Narodowego Czytania
przebiega³a pod has³em "Osiem lektur na
ósme Narodowe Czytanie". 12 wrzeœnia,
w godzinach przedpo³udniowych, frag-
menty "Katarynki", w swoich pla-
cówkach, czytali uczniowie chojnows-
kich szkó³. Po po³udniu t³em akcji pru-
sowskiej noweli sta³o siê centrum miasta.

PAZDZIERNIK
* 14 paŸdziernika uroczyœcie celebro-
wano przeniesienie Szko³y Podstawowej
nr 3 z budynku przy ul. Koœciuszki do
obiektu po Gimnazjum nr 1 przy ul. Rey-
monta. 

* 17 paŸdziernika odby³a siê pierwsza
sesja M³odzie¿owej Rady Miejskiej Choj-
nowa szóstej kadencji. M³odzi radni ze
Szko³y Podstawowej nr 3, Szko³y Podsta-
wowej nr 4 i Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie powo³ali przewodnicz¹-
cego, zastêpcê, skarbnika i komisjê rewi-
zyjn¹ rady.

LISTOPAD
* Oficjalne obchody 101 rocznicy od-
zyskania niepodleg³oœci zainaugurowa³a

Msza œw., potem w asyœcie cz³onków
Chojnowskiej Dru¿yny Strzeleckiej, 
I Chojnowskiej Dru¿yny Harcerzy "Bia³e
Or³y" i pocztów sztandarowych, choj-
nowianie przeszli pod obelisk przy ul.
Chmielnej. Czêœæ artystyczna mia³a
miejsce w Domu Schrama - wype³ni³ j¹
koncert grupy wokalnej z SP3 i chóru
Skoranta.

* 7 listopada w Domu Schrama odby³ siê
36. Zjazd Emerytów i Rencistów Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu
uczestniczy³y delegacje z Lubina, G³o-
gowa, Prochowic, Legnicy, Jawora, Z³o-
toryi i Chojnowa.

* 20 listopada, na Cmentarzu Komunal-
nym, w ramach akcji wojewody dolno-
œl¹skiego i Instytutu Pamiêci Narodowej.
"Ocalmy", oznakowano grób Juliusza
PoŸniaka - legionisty, obroñcy Polski 
w wojnie z bolszewikami, nauczyciela,
spo³ecznika, wychowawcy m³odzie¿y,
zas³u¿onego dla kraju i naszego miasta.

GRUDZIEÑ
* 12 grudnia Miejska Biblioteka Pu-
bliczna obchodzi³a Jubileusz 70. lecia
dzia³alnoœci. Atrakcyjne uroczystoœci
mia³y miejsce w Domu Schrama.

* 15 grudnia kolejny raz mieszkañcy
spotkali siê na Bo¿onarodzeniowym Jar-
marku. Wœród kolorowych straganów,
przy dŸwiêkach kolêd w wykonaniu ucz-
niów SP 3, SP4 i Ogniska Muzycznego
wspólnie zainaugurowano œwi¹teczne
oczekiwanie.

* 16 grudnia, uczniowie SP 4 w asyœcie
burmistrza Jana Serkiesa, ju¿ po raz
osiemnasty odwiedzili we Wroc³awiu
w³adze wojewódzkie nios¹c ¿yczenia od
mieszkañców Chojnowa.

*********************************
Wiele wydarzeñ w 2019 roku zainicjowa-
nych by³o przez chojnowskie jednostki
kultury - Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹,
Muzeum Regionalne i Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji.

W Galerii M³odych MBP zaprezento-
wano 7 wystaw, zorganizowano 3 spot-
kania autorskie, 2 spotkania z ludŸmi 
z pasj¹, 11 zajêæ w ramach "Bajki pod
S³oneczkiem" i 8 Bibliotecznej Akade-

mii Malucha, warsztaty literackie, kon-
cert ballad Cohena, konkursy, ofero-
wano zajêcia wakacyjne i podczas ferii
zimowych, wspó³organizowano Naro-
dowe Czytanie.

Muzeum Regionalne zaprosi³o na 8 cie-
kawych wyk³adów, 8 wystaw i 4 warsz-
taty - œwi¹teczne, rzeŸbiarskie, aktywiza-
cyjne. Przeprowadzono 10 lekcji muzeal-
nych, przyjêto i oprowadzono 50 grup
zorganizowanych, zaproszono na kolejn¹
Noc w Muzeum.

Ogromn¹ ofertê dla mieszkañców ka¿-
dego roku ma Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji. W okresie ostatnich
12 miesiêcy MOKSiR zaprosi³ na 11 im-
prez plenerowych, 17 koncertów na sce-
nie domu kultury, zachêca³ do 24 form
warsztatowych i 15 konkursów. W pro-
pozycji teatralnej by³o 18 spektakli, zor-
ganizowano tak¿e 2 wystawy. W mija-
j¹cym roku zaoferowano mieszkañcom
371 seansów filmowych. Aktywni miesz-
kañcy korzystali z krêgielni, sali fitness 
i obiektów zewnêtrznych, inni z sekcji
zainteresowañ. 

¯ycie kulturalne w Chojnowie jest bar-
dzo bogate i ró¿norodne. W ci¹gu roku
doliczyæ siê mo¿na oko³o 200 wydarzeñ
organizowanych przez placówki kultury,
oœwiaty, organizacje pozarz¹dowe, przed-
siêbiorców, osoby prywatne. O nich wszyst-
kich na bie¿¹co informujemy w Gazecie
Chojnowskiej i na miejskim portalu choj-
now.eu. Zachêcamy do œledzenia komu-
nikatów przez ca³y rok, a przede wszys-
tkim do uczestnictwa w naszych lokal-
nych inicjatywach.

opr. eg

Wielu wspania³ych wzruszeñ, 

realizacji planów, 

radoœci, szczêœcia

i wszelkiej pomyœlnoœci 

w 2020 roku 

¿yczy 

redakcja 

Gazety Chojnowskiej
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Ju¿ po raz siódmy burmistrz miasta za-
prosi³ mieszkañców na Bo¿onarodze-
niowy Jarmark. 
15 grudnia centrum miasta wype³ni³y stra-
gany, gwar, muzyka i specyficzne aromaty. 
Wystawcy œwi¹tecznych produktów ju¿
od kilku tygodni przygotowywali siê do
tego dnia. Bombki, stroiki, dekoracje
ró¿nego rodzaju; pierniki, ciasta i inne
przysmaki - czarowa³y kolorami, este-
tyk¹ i zapachami. Mimo, ¿e aura tego
dnia nie rozpieszcza³a, w rynku czuæ
by³o przyjemn¹ atmosferê i zbli¿aj¹ce siê
grudniowe œwiêta. 

Wœród licznie odwiedzaj¹cych stragany
mieszkañców, z koszykami wype³niony-
mi s³odyczami, przewijali siê Miko³aje.
To za spraw¹ M³odzie¿owej Rady Miej-
skiej ka¿de napotkane dziecko obdaro-
wane zosta³o s³odkim prezentem. Nie-
wiele trzeba, by wywo³aæ uœmiech na

dzieciêcej buŸce. Radoœæ najm³odszych
budzi³y tak¿e miejskie iluminacje -
piêkne choinki, ozdoby ulicznych latarni,
Tkacz otoczony œwietln¹ fontann¹, oka-
za³a bombka i renifer z saniami. 

Kiedy zapad³ wczesny zmrok œwi¹teczne
dekoracje rozœwietli³y chojnowski rynek
spowijaj¹c to miejsce niepowtarzalnym
klimatem. Ten efekt potêgowa³y kolêdy 
i pastora³ki p³yn¹ce ze sceny. Chór Szko-
³y Podstawowej nr 3 i Szko³y Podstawo-
wej nr 4 oraz uczniowie Ogniska Mu-
zycznego dali œwi¹teczny koncert ujmu-
j¹cych melodii. Dzieciêce g³osy nios³y
siê echem w ró¿ne strony grodu nad Skor¹. 

Mi³¹ tradycj¹ naszego jarmarku jest spot-
kanie mieszkañców przy papieskim
drzewku. Œwierk zasadzony przed choj-
nowsk¹ far¹ z okazji kanonizacji Jana
Paw³a II, w³aœnie podczas Bo¿onaro-
dzeniowego Jarmarku rozœwietla siê upa-
miêtniaj¹c wielkie wydarzenie.

Weso³ych, spokojnych, 
rodzinnych œwi¹t!

eg

W siedzibie Legnickiej Biblioteki Pu-

blicznej 26 listopada br. odby³o siê

wrêczenie wyró¿nieñ „Amicus Libro-

rum”. Honorowy tytu³ „Amicus Libro-

rum – Przyjaciel Biblioteki” przyzna-

wany jest przez Kapitu³ê LBP osobom,

instytucjom i organizacjom szczególnie

zas³u¿onym dla bibliotek publicznych

Legnicy i powiatu legnickiego. Wœród

tegorocznych osób wyró¿nionych zna-

leŸli siê tak¿e mieszkañcy naszego miasta,

zg³oszeni przez Miejsk¹ Bibliotekê Pu-

bliczn¹ w Chojnowie: Pani Krystyna
Czapska - za aktywne wspieranie ró¿-

norodnej dzia³alnoœci edukacyjno-kultu-

ralnej biblioteki, Pani Jadwiga Jêdrzej-
czyk - za wspó³pracê w zakresie twór-

czej aktywizacji i rozwijania zdolnoœci

plastycznych mieszkañców Chojnowa,

Pan Andrzej Urban - za wspó³pracê w za-

kresie realizacji ró¿norodnych form pro-

mocji biblioteki, m.in.  z wykorzysta-

niem multimediów i nowoczesnej komu-

nikacji.                        Gratulujemy!

Uroczystoœæ po³¹czono ze spotkaniem

autorskim z Agnieszk¹ Cuba³¹, pa-

sjonatk¹ historii Powstania Warszaw-

skiego, autork¹ m.in. ksi¹¿ki „Mi³oœæ

‘44: 44 prawdziwe historie powstañczej

mi³oœci”.                                             bl

JJaarrmmaarrkk  BBoo¿¿oonnaarrooddzzeenniioowwyy  22001199

Chojnowscy AAmicus LLibrorum 22019
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To jedna z tych instytucji, która kreuje
lokaln¹ kulturê, wyznacza jej kierunki,
kszta³ci i bawi. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Chojnowie, to nie tylko wypo-
¿yczalnia ksi¹¿ek, to miejsce spotkañ,
artystycznych wydarzeñ i inicjatyw edu-
kacyjnych.
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki, Klub Literacki,
Biblioteczna Akademia Malucha, Ga-
leria M³odych, spotkania autorskie,
spotkania warsztatowe, wystawy, kon-
certy, dziesi¹tki projektów dla dzieci,
m³odzie¿y, doros³ych - to zarys pokaŸ-
nego zbioru dzia³añ chojnowskiej bi-
blioteki.
12 grudnia MBP uroczyœcie œwiêtowa³a
70.lecie dzia³alnoœci. 

Jubileusz zainaugurowano w budynku
MBP przy Placu Zamkowym. To na prze-
strzeni 70. lat pi¹ta siedziba biblioteki.
W 1949 roku, kiedy powo³ano placówkê,
skromny jeszcze wtedy ksiêgozbiór ulo-
kowano w jednej z sal obecnego muzeum.
Kilkanaœcie miesiêcy póŸniej bibliotekê
przeniesiono do budynku Urzêdu Miej-
skiego. W 1955 r. bibliotece przydzie-
lono wiêksze pomieszczenie przy Pl.
Bieruta 4 (obecnie Pl. Konstytucji 3 Maja).
Najd³u¿ej funkcjonowa³a w budynku przy
ul. Œciegiennego. Przenosiny w 2006 ro-
ku do obecnego miejsca stworzy³y wiele
mo¿liwoœci, które pracownice MBP szybko
zaczê³y wcielaæ w ¿ycie. 
Obecna siedziba, po koñcz¹cym siê w³aœ-
nie liftingu, mimo swoich niema³ych
przestrzeni, z trudem pomieœci³a jubile-
uszowych goœci. Ka¿dy z nich, w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu, w ró¿ny
sposób zwi¹zany z bibliotek¹. Wœród
goœci byli zatem przedstawiciele w³adz
miasta, gminy i powiatu, reprezentanci
zaprzyjaŸnionych bibliotek z Wroc³awia,
Legnicy, Krzywej czy Gromadki, dyrek-
cje chojnowskich jednostek kultury i oœ-
wiaty, stali, najwierniejsi czytelnicy, osoby
wspieraj¹ce dzia³alnoœæ biblioteki i jej
sympatycy. 

- Przenosz¹c siê na plac Zamkowy 
w 2006 roku zyskaliœmy niemal trzyktrot-
nie na powierzchni. Mamy tu luksusowe
warunki do prowadzenia ró¿nych form
pracy z czytelnikiem. Serdecznie zachê-
cam do obejrzenia naszej biblioteki 
w nowej ods³onie - dyrektor MBP Bar-
bara Landzberg, serdecznie witaj¹c goœci
zaprosi³a jednoczeœnie na drug¹ czêœæ
jubileuszu do Domu Schrama. 

Urozmaicony program uroczystoœci roz-
pocz¹³ film "Nasze narodowe czytanie".
Niebanalna realizacja przygotowana
przez bibliotekê w kooperacji z Andrze-
jem Urbanem i Tadeuszem Bijakiem
zabra³a widzów w literack¹, historyczn¹

podró¿. Miejska, chojnowska przestrzeñ,
za spraw¹ komputerowych zabiegów sta-
³a siê t³em dla utworów polskich klasy-
ków prezentowanych we fragmentach
przez pracownice biblioteki. Filmowe
postaci, w kostiumach z epoki, po zakoñ-
czeniu projekcji, pojawi³y siê na scenie
kontynuuj¹c historyczn¹ opowieœæ, tym
razem przybli¿aj¹c dzieje biblioteki. 
Krótki koncert Mateusza Bojdy (sakso-
fon), Tomasza Chudyka (fortepian) oraz

Micha³a KuŸnickiego (kontrabas) by³ do-
skona³ym intermedium przywo³uj¹cym
do teraŸniejszoœci.
Jubileusz sta³ siê okazj¹ do wyró¿nienia 
i wywo³ania na scenê tych, którzy w szcze-
gólny sposób, na przestrzeni lat, zwi¹-
zani, byli b¹dŸ s¹ nadal, z Miejsk¹ Biblio-
tek¹ Publiczn¹. Sta³ siê tak¿e uzasad-
nion¹ okolicznoœci¹ do z³o¿enia podziê-
kowañ i gratulacji by³ym i obecnym pra-
cownikom. 
- Najwiêkszym skarbem ka¿dej spo-
³ecznoœci s¹ ludzie aktywni, którzy z zami-
³owaniem wykonuj¹ swoj¹ pracê, a swo-
j¹ pasj¹ dziel¹ siê z innymi. - mówi³ bur-
mistrz Jan Serkies -  Pani dyrektor z pa-
niami z naszej miejskiej biblioteki to w³aœ-
nie takie osoby. Chojnowska biblioteka 
i jej kadra nieustannie zapisuje siê z³oty-
mi zg³oskami w dziejach naszego miasta
i naszego regionu. 
Wyrazów uznania nie by³o koñca. Przy
tej okazji wspominano, opowiadano aneg-
doty, przywo³ywano ciekawe fakty... 
Na ten piêkny jubileusz z³o¿y³a siê twór-
cza praca i wysi³ek wielu osób. Szeroko
zakrojona dzia³alnoœæ - popularyzacja czy-
telnictwa, animacja spo³eczno-kulturalna
i oœwiatowa - czyni tê placówkê dynamicz-
nym oœrodkiem symbolizuj¹cym otwar-
cie na wyzwania i oczekiwania wspó³czes-
nych czytelników. Jest miejscem realiza-
cji potrzeb intelektualnych i kulturalnych
lokalnej spo³ecznoœci. 

Redakcja Gazety Chojnowskiej do³¹cza
do wszystkich gratulacji i ¿yczy dalszego,
tak wspania³ego rozwoju.

eg

JJuubbii ll eeuusszz   7700 ..   ll eecc iiaa   MMiiee jj sskkii ee jj   BBiibb ll iioo tteekkii   PPuubbll ii cczznneejj
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Sprawne przewody wentylacyjne, prawi-
d³owa cyrkulacja, dobry stan techniczny
instalacji grzewczej i kominowej, to pod-
stawa funkcjonowania domu w okresie
grzewczym. O wszystkich zale¿noœciach
gwarantuj¹cych bezpieczne u¿ytkowanie
pieców opowiedzia³ Mistrz Kominiarski
pan Zygmunt Druszkiewicz, który jest ko-
miniarzem od 44 lat. Kierownik Spó³dziel-
ni Pracy Us³ug Kominiarskich "Florian"
nr 6 w Chojnowie pochodzi z kominiar-
skiej rodziny. Zarówno dziadek, jak i ojciec
pana Zygmunta byli kominiarzami. Po-
koleniowe kominiarstwo ³¹czy jedno bar-
dzo wa¿ne przes³anie: "Aby byæ dobrym ko-
miniarzem, potrzeba swój zawód kochaæ"
jak pisa³ w 1936 roku we Lwowie dziadek
pana Zygmunta - Jan Druszkiewicz. 

Gazeta Chojnowa: Rozpocz¹³ siê sezon
grzewczy. Warto zatem zwróciæ uwagê
na stan kominów w naszych domach.
Zygmunt Druszkiewicz - Kominiarze wy-
konuj¹ swoje obowi¹zki ca³y rok. Czysz-
czenie przewodów kominowych uwarun-
kowane jest przepisami. Musimy to respek-
towaæ. Wi¹¿¹ce nas normy zosta³y spisane
w ustawie z 7 lipca 1994 roku o Prawie Bu-
dowlanym oraz w ustawie z 21 kwietnia
2006 roku w Rozporz¹dzeniu Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpo¿arowej budynków,
innych obiektów i terenów.

G.CH. - Jak czêsto powinien byæ wyko-
nywany profesjonalny przegl¹d komi-
niarski? 
Z.D. - Powinno siê posiadaæ umowê z za-
k³adem kominiarskim o czyszczeniu prze-
wodów kominowych. W 2019 roku mamy
do obs³ugi budynki w mieœcie zarz¹dzane
przez Chojnowski Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, ponadto domy
prywatne oraz obs³ugê czterech gmin:
Warty Boles³awieckiej, Gromadki, Choj-
nowa i Mi³kowic. Kominów jest bardzo
du¿o, a kominiarzy jest trzech. Ca³y rok
trwa przegl¹d domostw, instalacji, prze-
wodów. Przewody opalane paliwem sta³ym
sprawdzane powinny byæ cztery razy 
w ci¹gu roku, paliwem ciek³ym dwa razy
do roku, przewody wentylacyjne raz do
roku. Stale przypominamy, ¿e nale¿y dbaæ
o przewody kominowe. To jest obowi¹zek
ka¿dego rozs¹dnego obywatela - chroniæ
swoje ¿ycie, zdrowie i mienie. Jednak nie
wszyscy respektuj¹ wymogi, które przecie¿ s¹
gwarantem bezpieczeñstwa. 

G.CH. - Dlaczego tak wa¿ne jest czysz-
czenie i udro¿nianie przewodów komi-
nowych?
Z.D. - Podczas procesu spalania wytwarza
siê sadza, która osadza siê na œciankach
kominowych. Nie czyszczenie przewodu ko-
minowego przez d³u¿szy okres powoduje

zatkanie komina, w trakcie mojej d³ugolet-
niej pracy raz siê z tym spotka³em. Przez
brak czyszczenia przewodów kominowych
dochodzi w urz¹dzeniach grzewczo - komi-
nowych do niew³aœciwego spalania co mo-
¿e skutkowaæ wydzielaniem siê tlenku wê-
gla. Dlatego trzeba czyœciæ przewody ko-
minowe. Zaniedbywanie tego obowi¹zku
mo¿e doprowadziæ do najgorszych skut-
ków. Rozs¹dni ludzie to wiedz¹. Jeœli chodzi
o op³aty, to na terenie miejskim jest to koszt
100 z³ plus podatek vat, a na terenie wiej-
skim 120 z³ plus podatek vat w skali roku.
S¹ to sprawy wa¿ne, bo taka kontrola ³¹-
czy siê z protoko³em, który jest niezbêdnym
dokumentem w razie nieszczêœliwego wy-
padku. Brak kontroli wi¹¿e siê z brakiem
odszkodowania, jeœli dojdzie np. do po-
¿aru. Takie wypadki niestety siê zdarzaj¹. 

G.CH. - Czy stan przewodów komino-
wych uzale¿niony jest od procesu spala-
nia odpowiednim opa³em?
Z.D. - Zgadza siê. Niestety nie wszyscy
przestrzegaj¹ jakoœci opa³u. Ka¿de urz¹-
dzenie grzewcze czy to jest kocio³ sta³opal-
ny, czy kocio³ gazowy, ma tabliczkê zna-
mionow¹: jaki nale¿y stosowaæ opa³. Jeœli
jest napisane paliwo - koks, to nie mo¿na
paliæ w nim wêglem brunatnym czy mo-
krym drzewem. Smog jest spowodowany
m.in. przez niew³aœciwy opa³. Bardzo du¿o
ludzi ze wzglêdu na oszczêdnoœæ kupuje
wêgiel brunatny czy s³abej jakoœci wêgiel
kamienny. W sk³adach opa³owych s¹ atesty,
sk¹d wêgiel pochodzi. Myœlê, ¿e istotny
jest  certyfikat opa³u, jego Ÿród³o pocho-
dzenia. Przez  niew³aœciwe opa³y  docho-
dzi do du¿ego zapylenia, ale to nie dzieje
siê od dziœ. Tak naprawdê jakoœæ naszego
powietrza pogarsza siê z roku na rok przez
spaliny samochodowe, ogromne koncerny
wypuszczaj¹ce mnóstwo szkodliwych sub-
stancji, którymi potem niestety oddychamy.

G.CH. - Czym najlepiej paliæ w piecu? 
Z.D. - 1/3 mieszkañców Chojnowa posia-
da ju¿ ogrzewanie gazowe. Piszemy oko³o
100 opinii rocznie na ogrzewanie gazowe,
wiêc w naszym mieœcie roœnie liczba osób
korzystaj¹cych z wygodnego sposobu
grzewczego. Jeœli chodzi o opa³ drzewny, to
trudno kupiæ dobre drewno. Powinno ono
byæ sezonowane, trzy lata sk³adowane.
Czêsto dochodzi do sytuacji niebezpiecznych
przez mokre drzewo, przewody kominowe
ulegaj¹ destrukcji. Mokre drzewo wydziela
bardzo du¿o substancji smolistych, cie-
k³ych. Kominy ulegaj¹  zasmo³owaniu, a to
jest przyczyn¹ samych niekorzystnych skut-
ków dla kominów. 

G.CH. - Kominiarze sprawdzaj¹ nie tylko
stan komina, ale i ca³ego budynku. 
Z.D. - Okresowa kontrola budynków odby-
wa siê raz do roku. Sprawdza siê wszystkie

pod³¹czenia, ci¹gi kratek wentylacyjnych.
Czy jest wentylacja nawiewna, która jest dziœ
rzadkoœci¹. Przede wszystkim w budynku
mieszkalnym powinna byæ wentylacja na-
wiewno - wywiewna. To bardzo wa¿ne! Wen-
tylacja jest istotnym czynnikiem. Podczas
procesu spalania pobierany jest tlen. Brak
wentylacji jest przyczyn¹ zatrucia tlenkiem
wêgla i niesie ze sob¹ tragiczne konsek-
wencje. Warto podkreœliæ, ¿e po³¹czenie
urz¹dzeñ grzewczo - kominowych powinno
byæ równie¿ opiniowane przez zak³ad komi-
niarski. Nie ma znaczenia czy jest to krat-
ka wentylacyjna, piec kaflowy, kocio³ gazo-
wy czy kocio³ sta³opalny. Samowolne pod³¹-
czanie skutkuje niew³aœciwym funkcjono-
waniem, problemami, w najgorszym przy-
padku nieszczêœciem. 

G.CH. - Kominiarz przynosi szczêœcie
nie z racji przes¹du, ale z racji wykony-
wanej pracy, której przyœwieca jeden
cel: chroniæ ¿ycie, zdrowie i mienie. 
Z.D. - W koñcu szczêœcie, to bezpieczny
dom, a kominiarze dbaj¹ o to, ¿eby tak
by³o. Starsze pokolenia ceni¹ kominiarza 
i z sympati¹ patrz¹ na braæ kominiarsk¹.
M³odzi nie pamiêtaj¹ o nas, niestety ka¿de
kolejne pokolenie jest coraz bardziej za-
biegane i zapomina o podstawowych spra-
wach dla domu. Tak¹ podstaw¹ powinna
byæ wizyta kominiarska - zawsze dla dobra
cz³owieka. Œwiadcz¹c us³ugi kominiarskie,
przyczyniamy siê do ochrony przeciwpo-
¿arowej, ochrony ¿ycia i mienia, ochrony
œrodowiska i oszczêdnoœci energii. Myœlê, ¿e
trzeba o tym pamiêtaæ i to stale przypominaæ.

Z kominiarzem bezpieczniej! 
Spó³dzielnia Pracy Us³ug Kominiarskich
"Florian" œwiadczy us³ugi w zakresie: 
- Frezowanie kominów
- Mechaniczne czyszczenie kominów - usu-
wanie sadzy szklistej
- Przegl¹d instalacji gazowej 
- Monta¿ wk³adów kominowych 
- Roczne i 5-letnie przegl¹dy techniczne
budynków
- Zabezpieczenie wylotów przewodów ko-
minowych siatkami
Us³ugi: czyszczenie przewodów komino-
wych, ekspertyza przewodów komino-
wych, okresowe kontrole przewodów komi-
nowych, odbiory przewodów komino-
wych. 

Rozmawia³a 
K. Burzmiñska 

KKoommiinniiaarrzz  nnaa  sszzcczzêêœœcciiee!!   
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Historia biednej dziewczyny, która dziê-
ki dobrej wró¿ce przemienia swoje ¿ycie
i zmienia siê w piêkn¹ ksiê¿niczkê,
znana jest na ca³ym œwiecie wyj¹tkowo
dobrze. W Chojnowie "Kopciuszek" od
teraz bêdzie ju¿ tylko kojarzony z pra-
cownikami Przedszkola Miejskiego nr 1.
5 grudnia na scenie Domu Kultury spek-
takl prezentowany dwa razy obejrza³o
blisko 400 osób. Panie nauczycielki, na
czele z pani¹ dyrektor, wcieli³y siê w role
wybornie! Piêkny spektakl uœwietni³ wystêp
"S³odziaków" Gabrieli Zenki, a o muzyczn¹
oprawê zadba³ Tomasz Susmêd.

Wiele pracy, autorskie dekoracje i aran-
¿acje muzyczne stworzy³y doskona³e,
wzorcowe przedstawienie.
"Kopciuszek" podsyci³ tylko apetyty mi-
³oœników urokliwych bajek… a ponie-
wa¿ aktorzy - amatorzy poradzili sobie
wyœmienicie - czekamy na wiêcej!
Gratulacje!

K. Burzmiñska

Nie saniami, nie w otoczeniu œniegowej
aury, ale przyby³ na czas i z workiem pe³-
nym prezentów.
6 grudnia œwiêty Miko³aj pojawi³ siê 
w naszym mieœcie w asyœcie wielu po-
mocników. Najg³oœniej zaakcentowali
przybycie siwobrodego chojnowcy moto-
cykliœci i grupa quadowców. 
Ju¿ od wczesnego przedpo³udnia od-
g³osy silników s³ychaæ by³o w ró¿nych
czêœciach miasta. Miko³aje na quadach 
i motocyklach odwiedzali placówki oœwia-
towe i instytucje publiczne.

Quadowcy miko³ajow¹ podró¿ zakoñ-
czyli na miejskim rynku. Prezenty, jak tra-
dycja ka¿e, otrzyma³y tylko dzieci grzecz-
ne, ale tych w Chojnowie nie brakuje,
kolorowe, s³odkie paczki trafia³y zatem
do wielu w³aœciwych r¹czek. Wielkie
podziêkowania dla niezawodnych qua-
dowców.

Motocykliœci zaprosili dzieci i Miko³aja
do Jubilatki. 

"Sensem ¿ycia jest znaleŸæ swój dar.
Celem ¿ycia jest oddanie tego daru innym"
Chojnowscy Motocykliœci znani s¹ w na-
szym mieœcie z podejmowania ró¿nych
pozytywnych inicjatyw dla mieszkañców
i miasta. Nie mog³o ich zabrakn¹æ rów-
nie¿ 6 grudnia, czyli w dzieñ œw. Miko-
³aja. Nasi MotoMiko³aje zorganizowali
super zabawê dla maluchów z okazji
tego wyj¹tkowego dnia. Organizatorzy
zaprosili do Jubilatki dzieci wraz z rodzi-
cami. 

Odwiedziny œwiêtego poprzedzi³y za-
bawy animowane przez renifera, elfa,
Myszkê Miki i Myszkê Mini - postaci za-
przyjaŸnione z chojnowsk¹ Stacj¹ Za-
bawa. By³a muzyka, tañce, bitwa na kule
œniegowe, ³apanie p³atków œniegu…, 
a potem motocykliœci w czerwono-bia-
³ych czapkach wprowadzili na salê Miko-
³aja, który rozda³ kilkadziesi¹t wspania³ych
paczek.

Motocykliœci zatroszczyli siê tego dnia 
o wiele piêknych uœmiechów, które zos-
ta³y im podarowane jako najcenniejsze
podziêkowanie. Warto podkreœliæ, ¿e ini-
cjatorzy miko³ajkowego spotkania przez
kilka miesiêcy w roku  pracuj¹ nad tym,
aby uszczêœliwiæ tego dnia najm³od-
szych. Najdrobniejsze gesty zmieniaj¹
nasz¹ rzeczywistoœæ, sprawiaj¹, ¿e staje
siê ona piêkniejsza, a spotkanie w Ju-
bilatce, tak¿e dziêki uprzejmoœci i wiel-
kiemu sercu pani Alicji Dul, tylko to
potwierdzi³o. 

Gratulacje MotoMiko³aje! Jesteœcie rewe-
lacyjni i niezast¹pieni! 
Chojnowscy Motocykliœci dziêkuj¹ wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do pomocy 
w organizacji Miko³ajkowego spotkania
w myœl s³ów: "Szczêœcie to jedyna rzecz,
która siê mno¿y, jeœli siê j¹ dzieli". 

eg, kb

Wielki debiut Kopciuszka

Zmotoryzowany Miko³aj w Chojnowie
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Piêkn¹, miejsk¹ tradycj¹ s¹ œrodowiskowe spotkania wigilijne. Gros placówek i organizacji pozarz¹dowych w grudniu orga-
nizuje œwi¹teczne spotkania, które nie tylko kultywuj¹ nasze polskie zwyczaje, ale przede wszystkim integruj¹ lokaln¹
spo³ecznoœæ. Gazeta Chojnowska czêsto uczestniczy w tych wydarzeniach na zaproszenie organizatorów. To dla nas wyró¿nie-
nie i okazja do rozpowszechniania wspania³ych inicjatyw.

W tym roku pierwsz¹ Wigili¹, na której goœciliœmy by³a wspólna Wigilia Warsztatów Terapii Zajêciowej i Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Niemal 100 osób 11 grudnia, uczestniczy³o w spotkaniu pe³nym serdecznoœci i wzajemnej sympatii.
Podopieczni i ich opiekunowie, pracownicy jednostek, przedstawiciele w³adz miasta, gminy, powiatu, proboszczowie obu choj-
nowskich parafii, przyjaciele… - w takim gronie dzielono siê op³atkiem, sk³adano sobie ¿yczenia, œpiewano kolêdy.
Wzruszaj¹cym akcentem by³y jase³ka przygotowane przez uczestników WTZ i ŒDS nr 2.
Muzyczna, biblijna opowieœæ nie wymaga³a s³ów, a jej bohaterowie z wielkim przejêciem odgrywali swoje role, tworz¹c
ujmuj¹ce widowisko.

12 grudnia swoj¹ Wigiliê mieli cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu. Organizuj¹ tê wieczerzê od lat i jak podkreœlaj¹,
to dla nich jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w roku. Wspólna biesiada, dzielenie siê op³atkiem, ¿yczliwe powinszowania, kolêdy
œpiewane wespó³ z bliskimi osobami, to elementy, które nastrajaj¹ œwi¹tecznie i s¹ piêknym wspomnieniem na d³ugi czas.
¯yczenia przy ³amanym op³atku sk³adali sobie cz³onkowie ZINR i ich goœcie - wspieraj¹cy zwi¹zek od lat przedstawiciele w³adz
miasta i gminy, ks. Dariusz Pude³ko i zaprzyjaŸnieni z ko³em.
- Zawsze podkreœlam, ¿e tworzymy jedn¹, wielk¹ rodzinê - z przejêciem mówi³a prezes ZINR Teresa Kamiñska. - Z radoœci¹ cele-
brujemy doroczne œwiêta, a szczególnie Bo¿e Narodzenie. Spotykamy siê od wielu lat i wierzê, ¿e przed nami mnóstwo jeszcze
kolejnych, tak piêknych wydarzeñ.

Na kolejne œwi¹teczne spotkanie zaprosi³a nas spo³ecznoœæ Œrodowiskowego Domu Samopomocy nr 2. We wnêtrzach Ceglanego
Dworku Wigilia mia³a specyficzny klimat. Uatrakcyjni³ j¹ dodatkowo bogaty program artystyczny. Koncert piêknych, trady-
cyjnych kolêd dali uczniowie Ogniska Muzycznego wci¹gaj¹c do wspólnego œpiewania wszystkich goœci. Podopieczni ŒDS nr 2
na tê okolicznoœæ przygotowali szczególne widowisko - krótka wokalno-teatralna inscenizacja opowiadaj¹ca o Bo¿ym
Narodzeniu i dwie donoœnie odœpiewane kolêdy ubarwi³y wieczerzê. 
Wielka, wyj¹tkowa spo³ecznoœæ, razem z w³adzami miasta, gminy, powiatu, z przedstawicielami duchowieñstwa i zaprzy-
jaŸnionych placówek d³ugo przy ³amanym op³atku sk³ada³a sobie wzajem serdeczne ¿yczenia. eg

W œwi¹tecznym, rodzinnym klimacie
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Lokalna Grupa Dzia³ania Wrzosowa Kraina
6 grudnia obchodzi³a 15. lecie dzia³alnoœci.
Uroczystoœæ odby³a siê w  Domu Schrama.
Wydarzenie by³o okazj¹ do podziêkowañ,
gratulacji i ¿yczeñ. 
- Jest to dla nas wielki zaszczyt i honor, ¿e
mo¿emy pañstwa goœciæ w Chojnowie.
Nasze miasto to najm³odsze dziecko Wrzo-
sowej Krainy - mówi³ Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies, który przywita³
licznie przyby³ych goœci. 
Spotkanie rozpoczê³o siê od prezentacji do-
tycz¹cej ewaluacji i rozwoju Stowarzysze-
nia LGD. Podsumowania dzia³añ Wrzoso-
wej Krainy dokona³a prezes Barbara Sulma.
Grupa partnerska powsta³a w 2004 roku,
za³o¿y³y j¹ trzy gminy wiejskie: Przemków,
Chocianów i Gromadka, nastêpnie do³¹-
czy³y Chojnów, Boles³awiec i Lubin. Od 2015
roku Wrzosowa Kraina zaczê³a obejmowaæ
swoim zasiêgiem gminy miejsko-wiejskie
Przemkowa i Chocianowa oraz gminê
miejsk¹ Chojnów. 

Przez 15 lat funkcjonowania Stowarzyszenie
pozyska³o 27 mln z³otych. Wsparcie uzys-
ka³o 86 projektów samorz¹dowych i insty-
tucji kultury, 19 du¿ych gospodarstw rol-
nych, 45 organizacji pozarz¹dowych, 140
przedsiêbiorców i wiele innych osób, które

skorzysta³y z porad i pomocy ekspertów pra-
cuj¹cych dla Wrzosowej Krainy.
Stowarzyszenie zajmuje siê g³ównie wdra-
¿aniem dotacji programowych, dzia³aj¹c na
rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszaru
wschodniej czêœci Borów Dolnoœl¹skich.
Prowadzi tak¿e szeroko pojête inicjatywy
promocyjno - edukacyjne maj¹ce na celu
wsparcie przedsiêwziêæ i wydarzeñ lokal-
nych spo³ecznoœci. 
Szczególne podziêkowania otrzyma³ za-
stêpca dyrektora Departamentu Obszarów
Wiejskich i Zasobów Naturalnych Pawe³
Czyszczoñ z Urzêdu Marsza³kowskiego we
Wroc³awiu, którego wsparcie by³o i jest nieo-
cenione dla pracowników Stowarzyszenia
LGD. 
Wiele reprezentacji z gmin, miast, instytucji
z³o¿y³o tego dnia na rêce pani prezes ser-
deczne ¿yczenia i gratulacje. 
Stowarzyszenie Wrzosowej Krainy zapo-
wiedzia³o kolejne interesuj¹ce projekty i pro-
gramy, które bêd¹ w najbli¿szej przysz³oœci
sukcesywnie wcielane w ¿ycie. Na mapie
pozytywnych przeobra¿eñ jest Chojnów, dla
którego powsta³a ju¿ baza pomys³ów. 
Z niecierpliwoœci¹ czekamy na ich realizacjê…
Gratulujemy!

K. Burzmiñska

W Szkole Podstawowej nr 4 znajduje siê
wiele klas wyposa¿onych w najwy¿szej
generacji sprzêt, który usprawnia edu-
kacjê. Do tej nowoczesnej kolekcji do-
³¹czy³a nowa pracownia jêzykowa, która
wykonana zosta³a w ramach bud¿etu
obywatelskiego. "Chojnowianie bli¿ej
Europy", to projekt po³udniowej strony
miasta. 
Pokazowa lekcja dla goœci w tym: Bur-
mistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa,
radnych, przedstawicieli rodziców oraz
nauczycieli odby³a siê 10 grudnia, prze-
prowadzili j¹ nauczyciele jêzyków obcych:
p. Sabina Kaszowska (j. angielski, j. nie-
miecki) i p. Jaros³aw Chêœ (j. niemiecki,
informatyka). 
Wszystkich przyby³ych przywita³a dyrek-
tor SP4 p. Beata Miller - Kornicka.
- Dzisiaj chcieliœmy zaprezentowaæ no-
woczesn¹ pracowniê, która jest jedn¹ 
z najnowoczeœniejszych w powiecie, 
a byæ mo¿e i w województwie! Nasze
spotkanie podzielone bêdzie na dwie
czêœci. Pierwsza przedstawi mo¿liwoœci

tej pracowni. Druga bêdzie poœwiêcona
naszym uczniom, mog¹cym uczyæ siê
dziêki doskona³ym akcesoriom nauko-
wym - mówi³a dyrektor SP4.
Testowa lekcja bardzo zaciekawi³a goœci,
ale przede wszystkim inspirowa³a dzieci,
które œwietnie radzi³y sobie z wykony-
wanymi zadaniami i æwiczeniami. 
Wyposa¿enie pracowni wraz z innowa-
cyjnym oprogramowaniem zosta³o zreali-
zowane przez firmê Mentor - Systemy
Audiowizualne. 

Funkcjonalna przestrzeñ wzbudza wiele
pozytywnych odczuæ. Warto podkreœliæ,
¿e jej atuty w najbli¿szym czasie prze-
³o¿¹ siê na wyniki wychowanków SP4,
którzy ju¿ teraz deklaruj¹ wiêksz¹ chêæ
nauki jêzyków. Mo¿liwoœci techniczne 
i s³uchowo - wzrokowe wp³ywaj¹ na jakoœæ
nauki, która staje siê przyjemnoœci¹, 
a nawet pasj¹ dla uczniów. 
¯yczymy wielu sukcesów w myœl s³ów:
"Znajomoœæ jêzyków jest bram¹ do wiedzy."

(Roger Bacon)

K.Burzmiñska

Propozycje pod choinkê 
Jeœli ktoœ jeszcze nie ma pomys³u
na prezent pod choinkê, a lubi choj-
nowsk¹ kulturê i ich twórców, mamy
dwie propozycje.
Pierwsza z nich, to kolejna czêœæ
trylogii "Zawczasu" Jaros³awa Ma-
cewicza. 
Ta ods³ona prozy przynosi 12 krót-
kich opowiadañ. Powsta³y na kan-
wie autentycznych wydarzeñ z ¿y-
cia autora. Zalet¹ esejów jest krót-
ka, zwiêz³a i ³atwa w odbiorze for-
ma. Lektura godna uwagi.
Dostêpna jest bezp³atnie w drukarni
UNI-FOT lub u pana Jaros³awa.

Mi³oœnikom mocnego uderzenia
polecamy p³ytê chojnowskiej for-
macji POLISH FICTION pt. "Stan
umys³u".
S³owiañski punkrock, nagrany w pro-
fesjonalnym studio, przynosi doj-
rza³e czadowe brzmienie, gdzie nie
ma miejsca na kompromisy. Ma-
teria³ pokazuje tak¿e, w dwóch od-
s³onach, koncertowe oblicze grupy
z festiwalu "Izerbejd¿an eko-fest ".
Ca³oœæ koñcz¹ dwa utwory z po-
przedniego kr¹¿ka pt."Pocz¹tek i…"
Inny sk³ad i studio, ale moc ta sama.
Obowi¹zkow¹ pozycjê dla p³yto-
maniaków nabyæ mo¿na u samego
zespo³u.

pm

Wrzosowa Kraina ma ju¿ 15 lat

IInnaauugguurraaccyyjjnnaa  lleekkccjjaa  ww  nnoowwoocczzeessnneejj   pprraaccoowwnnii
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Tradycja kolêdowania w stolicy Dolnego
Œl¹ska w tym roku osi¹gnê³a pe³nolet-
noœæ. Po raz osiemnasty burmistrz Choj-
nowa Jan Serkies wraz z chórem "Al-
legro" i zespo³em instrumentalnym ucz-
niów Szko³y Podstawowej nr 4 odwie-
dzili Urz¹d Marsza³kowski Wojewódz-
twa Dolnoœl¹skiego, Dolnoœl¹ski Urz¹d
Wo-jewódzki i Kuratorium Oœwiaty we
Wroc³awiu. 

Zespo³owi akompaniowa³ prowadz¹cy
chór nauczyciel muzyki Zenon Chmie-
lewski. Kolêdnikom towarzyszyli: dyrek-
tor SP 4 Beata Miler - Kornicka i wice-
dyrektor Anna Denisiak. Nad charaktery-
zacj¹ piêknie wygl¹daj¹cych chórzystów
czuwa³a nauczycielka Natalia Halikowska.

Delegacja z Chojnowa swój wystêp roz-
poczê³a od Urzêdu Marsza³kowskiego we
Wroc³awiu. Tam mali œpiewacy dali
blisko godzinny koncert kolêd i pastora³ek. 
- Przyje¿d¿amy do Wroc³awia w czasie
dla nas Polaków szczególnym i rados-
nym. Chcia³bym w imieniu mieszkañców
i swoim w³asnym podziêkowaæ pañstwu
za ca³oroczn¹ owocn¹ wspó³pracê - mó-
wi³ burmistrz. 
Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹s-
kiego Cezary Przybylski podziêkowa³ za
piêkny œpiew i z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia
z okazji zbli¿aj¹cych Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia:
- Dziêkujemy, ¿e jesteœcie, ¿e œpiewacie 
i wprowadzacie nas w œwi¹teczny nas-
trój. 

Nastêpnie chór "Allegro" zaœpiewa³ 
w Dolnoœl¹skim Urzêdzie Wojewódz-
kim. Wojewoda Dolnoœl¹ski Jaros³aw
Obremski przywita³ wszystkich w sali
kolumnowej, gdzie rozleg³ siê radosny
œpiew kolêdników. 
- Sk³adam serdeczne ¿yczenia wszystkim
mieszkañcom Chojnowa. Wszystkiego
najlepszego, weso³ych œwi¹t i dobrego
roku 2020 - mówi³ wojewoda. 

Kolejnym muzycznym przystankiem dla
zdolnych chórzystów by³o Kuratorium
Oœwiaty. 
- Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za
ten przepiêkny wystêp, który sta³ siê
tradycj¹ w kuratorium. To mi³e, ¿e pañs-
two stale kontynuujecie ten zwyczaj.
Œwiêta w naszych sercach, w duchu Ku-
ratorium Oœwiaty zaczynaj¹ siê od pañ-
stwa wizyty. Wszystkiego, co najlepsze na
œwiêta i Nowy Rok! - mówi³ Dolnoœl¹ski
Kurator Oœwiaty Roman Kowalczyk.

Ostatnie powinszowania mia³y miejsce 
w wydziale spraw spo³ecznych w Dolno-
œl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim. Pieœni
Bo¿onarodzeniowe wraz z noœnikiem
najserdeczniejszych ¿yczeñ powêdro-
wa³y do wszystkich pracowników. 
Optymistyczny œpiew dzieci sprawi³, ¿e
tego dnia na wielu twarzach pojawi³ siê
uœmiech. Urzêdnicy chêtnie kolêdowali 
z dzieæmi. Nie zabrak³o tak¿e aplauzu 
i ¿yczeñ preferowanych kolêd i pasto-
ra³ek. Okazuje siê, ¿e ka¿dy wydzia³ ma
ju¿ swoje ulubione pieœni, które przecie¿
od tylu lat koñcz¹ Stary i zaczynaj¹
Nowy Rok. 
Osiemnasta wizyta chóru by³a kolejn¹
okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ i  podziê-ko-
wañ. Przede wszystkim by³y to odwie-
dziny nios¹ce najlepsze i najszczersze
¿yczenia, które sprawi³y wiele radoœci
zarówno gospodarzom, jak i goœciom. 
Do siego  roku!  

K.Burzmiñska

***

Dwa dni póŸniej chór Allegro da³ piêkny
koncert w chojnowskim ratuszu.
- Panie burmistrzu, osiemnaœcie lat za-
biera Pan nas do Wroc³awia. W tym
roku, po raz pierwszy postanowiliœmy za-
koncertowaæ dla w³adz miejskich i pra-
cowników urzêdu - powiedzia³a dyrektor
SP 4 Beatat Milker-Kornicka. - Dziê-
kujemy za wspania³¹ wspó³pracê i w imie-
niu ca³ej szkolnej spo³ecznoœci ¿yczymy
wszystkim Weso³ych Œwi¹t.

(red.)

Osiemnasta kolêda chóru "AllegrOsiemnasta kolêda chóru "Allegro" o" 
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7 grudnia rozegrano IV rundê tegorocz-
nej Ligii Taekwondo Weso³ek. W fina³o-
wym starciu zawodnicy spotkali siê w Œre-
mie. Oœmioosobowa reprezentacja LMKS
SFORA Chojnów zdoby³a ³¹cznie 5 medali.
Eliza Laskowska pierwsz¹ walkê wy-
gra³a z zawodniczk¹ z Wroc³awia. Eliza
kontrolowa³a ca³¹ walkê i pewnie zdoby-
wa³a punkty, tu¿ przed czasem wykona³a
kopniêcie obrotowe na tu³ów, tym samym
zapewniaj¹c sobie spor¹ przewagê punk-
tow¹ na koniec walki. W finale walczy³a
z utytu³owan¹ poznaniank¹, pierwsza
runda zakoñczy³a siê przewag¹ 6:1, w os-
tatniej rundzie przeciwniczka wziê³a siê
ostro do roboty i zdo³a³a odrobiæ straty
na 6:4. Tu¿ przed gongiem Eliza nie
zdo³a³a obroniæ kopniêcia na g³owê i wal-
ka zakoñczy³a siê z wynikiem 6:7. Nale-
¿y jednak podkreœliæ, ¿e Eliza prze³ama³a
z³¹ passê i osi¹gnê³a du¿y sukces, który
jest wa¿nym krokiem w jej juniorskiej
karierze. Tym razem srebro ale i moty-
wacjê do dalszej pracy. 

Martyna Merunowicz w pierwszej walce
wygra³a na punkty z zawodniczk¹ z Ro-
kietnicy. Ju¿ po pierwszej walce u Martyny
odezwa³a siê stara, bolesna kontuzja ko-
lana. Mimo przeciwnoœci losu podjê³a
wyzwanie i podesz³a do trudnej walki
fina³owej. Dzielnie próbowa³a i stara³a
siê jak mog³a, niestety kumulacja b³êdów
i bólu przy równoczesnej determinacji
przeciwnika sprawi³y, ¿e Martyna prze-
gra³a w finale - pocz¹tek walki bardzo
udany, ale rywalizacja ostatecznie mog³a
wygl¹daæ inaczej. 
Daniel Sitarz zdoby³ srebro w konkuren-
cji sprawnoœciowej w kategorii Masters.
Danielowi zabrak³o trochê szczêœcia, w po-
zosta³ych konkurencjach plasowa³ siê tu¿
za podium na 4 miejscu. Du¿y szacunek
za przecieranie szlaku pozosta³ym klubo-
wym kolegom i kole¿ankom. Mamy na-
dziejê, ¿e w przysz³ym roku Daniel nie
bêdzie sam. 
Franciszek Olszewski w pierwszej walce
trafi³ na przysz³ego zwyciêzcê kategorii.

Trudny przeciwnik, wy¿szy, starszy i bar-
dziej doœwiadczony. Mimo wielu starañ 
i prób nasz m³odzik musia³ uznaæ wy¿-
szoœæ przeciwnika, przegrywaj¹c na punkty.
Po wyczerpuj¹cej walce zdoby³ zas³u¿o-
ny br¹z. 
Julia Domañska - podobnie jak Franek,
w pierwszej walce wylosowa³a zawod-
niczkê z Jarocina, wielokrotn¹ zwyciê¿-
czyniê swojej kategorii wagowej. Nie-
stety podobnie by³o tym razem, Julia
przegra³a na punkty w pierwszej walce
plasuj¹c siê ostatecznie na trzecim miejscu. 
Karol Struski i Julia Iwanowska odpadli
w pierwszych walkach, Karol uleg³ za-
wodnikowi z Torunia, przysz³emu zwy-
ciêzcy kategorii. Julia przegra³a z przy-
sz³¹ srebrna medalistk¹ kategorii, zawod-
niczk¹ z Pleszewa. Oboje zdobyli cenne
doœwiadczenie, które na pewno zapro-
centuje w przysz³oœci.

Ka¿dy z zawodników mocno pracuje na
swój rozwój. Niestety sport to równie¿
dyspozycja danego dnia, ale i odrobina
szczêœcia. Na ogromn¹ pochwalê zas³u-
guj¹ powy¿si zawodnicy, którzy stano-
wi¹ filar w klubie i mog¹ s³u¿yæ za przy-
k³ad dla m³odszych doœwiadczeniem ko-
legów i kole¿anek.
Udzia³ w zawodach wspó³finansowano 
z zadania publicznego wspierania i upow-
szechniania kultury fizycznej a zleconego
w 2019 roku przez Burmistrza Miasta
Chojnowa jako "Organizacja szkoleñ spor-
towych, prowadzenie zajêæ treningowych,
uczestnictwo w lokalnych, regionalnych
oraz miêdzynarodowych zawodach spor-
towych w ramach wspó³zawodnictwa
sportowego w Taekwondo Olimpijskim.

LMKS Sfora Chojnów

W sobotê 14.12.2019r. goœciliœmy 
w naszym klubie przedstawiciela firmy
Gates Polska, Pana Jaros³awa Kuhna,
który przyjecha³ do nas podpisaæ umowê
"sponsoringow¹" miedzy naszym klu-
bem a firm¹ Gates Polska. 
Dziêki akcji wspieraj¹cej rozwój dzieci 
i m³odzie¿y, któr¹ prowadzi firma Gates,

uda³o nam siê uzyskaæ kolejne wsparcie
dla naszej dzia³alnoœci, które pozwoli
nam w czêœci pokryæ zakup nowych stro-
jów kolarskich na sezon 2020. 
Cieszymy siê bardzo i dziêkujemy za
zaufanie i mo¿liwoœæ rozwoju. 

Zarz¹d klubu UKKS Oriens Chojnów 

Firma Gates Polska wspiera klub kolarski UKKS Oriens Chojnów 

Kolejne medale LMKS Sfora Chojnów 
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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

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom mieszkalny - willê z lat
30. ubieg³ego wieku, w Konradówce na
dzia³ce o pow. 1200 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (37369)

Sprzedam mieszkanie 71 m2 na Samo-
rz¹dowej. Budynek ocieplany, Ip., oto-
czenie zielone i zadbane. Zapraszam do
ogl¹dania.  
Wiadomoœæ: tel. 607-854-455. (37078)

Sprzedam mieszkanie w Goliszowie 56 m2,
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azien-
ka, strych, piwnica, 2 komórki, ma³y
ogródek, podwójne drzwi, rolety. Cena
do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 729-388-919 lub 517-
038-919. (035948)

Posiadam mieszkanie (kawalerka) do wy-
najêcia. Chojnów - Rynek. 
Wiadomoœæ: tel. 601-498-504. (37278)

Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy
z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia na miesz-
kanie wraz z miejscem parkingowym 
o powierzchni 163 m2. 
Wiadomoœæ: tel. 509-572-890. (36459)

Zamieniê mieszkanie w Legnicy na
Chojnów lub okolice na domek jedno-
rodzinny/mieszkanie. 
Wiadomoœæ: tel. 0049 732-787-907 (37789)

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane po³o¿one
w Chojnowie przy ul. Leœnej i ul. Asnyka.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (37369)

AAuuttoo-MMoottoo
Sprzedam Mercedesa Vito rok produk-
cji 2005 przebieg 220000 km, silnik 2,2 l,
diesel, skrzynia biegów manualna 6 bie-
gowa, elektryczne szyby, radioodtwa-
rzacz, 8 osobowy. 
Wiadomoœæ: tel. 608-820-323. (37606)

IInnnnee
Wynajmê gara¿ przy ul. Kiliñskiego 
w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 602-151-135. (37622)

Mam gara¿ do wynajêcia  przy ul. Le-
gnickiej. 
Wiadomoœæ: tel. 600-839-810. (38031)

Og³oszenia drobne

TTTTuuuu  
jjjjeeeesssstttt  mmmmiiiieeeejjjjsssscccceeee  

nnnnaaaa  TTTTwwwwoooojjjj¹¹¹¹
rrrreeeekkkkllllaaaammmmêêêê

Firma POLERS oferuje:
1. Wynajem podnoœnika

koszowego - wysiêg 20 m.

2. Prace na wysokoœci.

3. Pielêgnacja i wycinka drzew.

4. Pranie dywanów (mo¿liwy

odbiór od klienta).

Tel. 76 8188 844
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