Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Piêkno Bo¿ego Narodzenia
opromienia serca i przynosi nadziejê.
Niechaj œwiêta wype³ni¹ siê tym piêknem,
a Nowy Rok przyniesie wiele szczêœcia.
Z okazji rodzinnych, nastrojowych i wyj¹tkowych œwi¹t
oraz nadchodz¹cego 2011 roku ¿yczymy zdrowia,
spe³nienia marzeñ, sukcesów w ¿yciu osobistym
i zawodowym oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Chojnowskie

2

rozmaitoœci
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Chojnowskie
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Wydzia³ GGiOŒ informuje

Uwaga pacjenci

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o
wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 13.12.2010 r. do 03.01.2011 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
w budynkach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 69, 15, ul. Wolnoœci 5, ul. Komuny
Paryskiej 9, ul. Wojska Polskiego 9, pl. Konstytucji 3 Maja 2 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia
13 grudnia 2010 r. Nr 133/2010.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 24.01.2011 r.

Od 1-go stycznia 2011 roku na terenie
Przychodni Rejonowej w Chojnowie nie
bêd¹ pe³nione dy¿ury œwi¹teczne.
W sobotê, niedzielê i dni wolne od pracy na
terenie Dolnoœl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego “Niebieski Parasol”
w godz. od 8.00 do 8.00 dnia nastêpnego
(tj. 24 godziny) bêdzie pe³niony dy¿ur lekarski
i pielêgniarski. (tel. 76/ 8 188 256).
W dni robocze w godzinach od 18.00 do 8.00
dnia nastêpnego:
- lekarz bêdzie przyjmowa³ w NZOZ NOXMED
w Legnicy ul. Kosmiczna 14,
- pielêgniarka w Chojnowie na terenie “Niebieskiego Parasola”.
Dodatkowo poza godzinami pracy Przychodni dzieci do lat 18-stu bêd¹ przyjmowane
w ambulatorium pediatrycznym w Szpitalu
Wojewódzkim w Legnicy.
Pomoc wyjazdowa lekarska bêdzie œwiadczona przez lekarza NZOZ NOXMED poza
godzinami pracy Przychodni ka¿dorazowo po

PODZIÊKOWANIE
W zwi¹zku z zakoñczeniem kampanii
wyborczej i wyborów do samorz¹du
pragnê podziêkowaæ:
* Kandydatom KWW Przymierze dla Samorz¹du Lokalnego do Rady Powiatu
Legnickiego z okrêgu nr 1 miasto Chojnów i okrêgu nr 2 gmina Chojnów oraz
kandydatom do Rady Miasta Chojnowa
i Rady Gminy w Chojnowie za wyra¿enie
woli kandydowania i pogratulowaæ nowo
wybranym radnym;
* S³owa podziêkowania kierujê pod
adresem cz³onków KWW Przymierze dla
Samorz¹du Lokalnego oraz Pe³nomocnikowi Komitetu i Pe³nomocnikowi Finansowemu za organizacjê i przeprowadzenie kampanii;
* Dziêkuje wszystkim cz³onkom komisji
wyborczych oraz mê¿om zaufania
reprezentuj¹cym KWW Przymierze dla
Samorz¹du Wyborczego za pracê i czuwanie nad prawid³owym przebiegiem
wyborów i g³osowania;
* Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹
siê osobom, które zadeklarowa³y pomoc
i faktycznie siê anga¿owa³y w kampaniê
wyborcz¹, w tym równie¿ mojej rodzinie
i najbli¿szym;
* Wszystkim wyborcom, którzy zaufali
kandydatom KWW Przymierze dla
Samorz¹du Lokalnego oraz mi osobiœcie, po staropolsku, szczerze dziêkujê.
Wszystkim mieszkañcom Miasta Chojnowa,
gminy Chojnów i Powiatu Legnickiego
z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia ¿yczê, aby w ka¿dym domu
zagoœci³a mi³oœæ, radoœæ i szczêœcie
rodzinne, a w Nowym 2011 Roku spe³ni³y
siê wszelkie nadzieje i oczekiwania.
Mieczys³aw Kasprzak
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telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem dy¿urnym pod numerem telefonu 76/72 222 08.
Transport sanitarny w POZ bêdzie wykonywany przez ambulans NZOZ NOXMED
w dni zwyk³e w godzinach od 8.00 do 18.00
ka¿dorazowo po telefonicznym uzgodnieniu
z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem
pod numerem telefonu 76/ 72 222 08.

Zaproszenie na koncert
Spo³eczne Ognisko muzyczne serdecznie
zaprasza na Koncert Kolêd, który odbêdzie
siê 21 grudnia o godz. 16 w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Walne Zgromadzenie
K.S. „Chojnowianka”
Zarz¹d klubu K.S. „Chojnowianka” informuje
uprzejmie wszystkich sympatyków pi³ki no¿nej, ¿e w dn. 20 XII 2010r. o godz. 18.00
w kawiarence MOKSiR (MDK) odbêdzie siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze K.S. „Chojnowianka”.
Cz³onków klubu, jego mi³oœników i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ 2011
Burmistrz Miasta Chojnowa - Gminny Komisarz Spisowy og³asza w dniach 6-20 grudnia nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ
w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277 z 2010 r.) og³asza siê nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywaæ bêd¹ zadania spisowe na terenie Miasta Chojnowa.
Zgodnie z zaleceniem G³ównego Urzêdu Statystycznego dla Miasta Chojnowa wyznaczono 7 rachmistrzów
i 1 rezerwowego.
Kandydat na rachmistrza spisowego winien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
mieæ ukoñczone 18 lat, posiadaæ co najmniej wykszta³cenie œrednie (wskazane jest aby rachmistrzami byli
studenci lub osoby z wy¿szym wykszta³ceniem), zamieszkiwaæ na terenie miasta Chojnowa, posiadaæ
sprawnoœæ fizyczn¹ ze wzglêdu na specyfikê pracy, posiadaæ umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (preferowane:
znajomoœæ funkcjonowania systemu GPS oraz umiejêtnoœæ praktycznego wykorzystania map cyfrowych).
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy bêdzie pos³ugiwa³ siê urz¹dzeniem typu hand-held,
wyposa¿onym w specjalnie opracowan¹ aplikacjê formularzow¹, GIS (system informacji geograficznej)
oraz modu³ aplikacji zarz¹dczej (kalendarz pracy).
Wymagania dodatkowe: umiejêtnoœci interpersonalne, takie jak: asertywnoœæ, sprawne i skuteczne komunikowanie siê, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, zdyscyplinowanie, rzetelnoœæ, umiejêtnoœæ organizowania pracy w³asnej.
Wskazane jest, aby rachmistrzami nie by³y osoby zatrudnione na pe³ny etat, gdy¿ realizacja zadañ spisowych bêdzie trwa³a ponad 3 miesi¹ce, co wymaga dyspozycyjnoœci.
Wymagane dokumenty: podanie (imiê, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail,
miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zak³adu pracy, nazwa uczelni w przypadku studentów), dokumenty
potwierdzaj¹ce wykszta³cenie lub zaœwiadczenie z uczelni (uwiarygodnione kserokopie indeksu lub legitymacji studenckiej), oœwiadczenie o korzystaniu z pe³ni praw publicznych, oœwiadczenie o niekaralnoœci za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie (w tym za przestêpstwo skarbowe), oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych.
Termin sk³adania ofert do dnia 20 grudnia 2010r.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej chojnow.eu lub w Urzêdzie Miejskim pokój
nr 1, tel. 76 8188505.

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- grudzieñ 2010 i styczeñ 2011

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 26.12.10
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
01.01.11
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
02.01.11
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 19.12.10
5. Apteka ,,Stokrotka”:
25.12.10
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

Wszystkim uczestnicz¹cym
w ostatniej drodze

œp. Bronis³awy Skrzypnik
podziêkowania za wsparcie,
s³owa otuchy i obecnoœæ
podczas uroczystoœci
pogrzebowych
sk³ada
córka z rodzin¹.
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Uroczyste sesje

nowo wybranych radnych - Jacek
Chopkowicz, Maciej Cieœla,
Aleksandra Chrz¹szcz, Krystyna Czapska,
Agnieszka Demiañczuk, Krzysztof
Grzech, Mariusz Kowalczyk, Barbara
Ku³acz, Marek £ukaszewski, Andrzej
Matuszewski, Danuta Michnej, Czes³aw
Podhorodecki, Jerzy Poznar, Jan Skowroñski,
Jan Tarkowski, 30 listopada, na inauguracyjnej sesji, z³o¿y³o uroczyste œlubowanie.
Zaprzysiê¿eni rajcy, drog¹ tajnego g³osowania wybrali spoœród siebie przewodnicz¹cego. Zosta³ nim, podobnie jak w poprzedniej kadencji - Jan Skowroñski oraz wiceprzewodnicz¹cego - tê funkcjê obj¹³
Krzysztof Grzech.
Na kolejnej sesji, zwo³anej dziesiêæ dni póŸniej, œlubowanie sk³ada³ burmistrz Jan Serkies.
- Dziêkujê mieszkañcom Chojnowa, ¿e
kolejny raz obdarzyli mnie zaufaniem mówi³ burmistrz - Do³o¿ê wszelkich starañ,
aby miasto nadal siê rozwija³o i aby wspó³praca organu wykonawczego - burmistrza
i uchwa³odawczego - rady by³a owocna.

15

Burmistrz zapewni³ tak¿e, ¿e dochowa
wiernoœci prawu, a powierzony mu urz¹d
sprawowaæ bêdzie tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców miasta.
Tego dnia radni, moc¹ uchwa³, powo³ali
sk³ady komisji sta³ych.
Komisja Rewizyjna:
Tarkowski Jan - przewodnicz¹cy, Chopkowicz
Jacek, Chrz¹szcz Aleksandra, Cieœla
Maciej, Czapska Krystyna, Matuszewski
Andrzej, Michnej Danuta, Podhorodecki
Czes³aw, Poznar Jerzy.
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Komisja Zdrowia, Ochrony
Œrodowiska i Spraw Spo³ecznych:
Chrz¹szcz Aleksandra, Demiañczuk Agnieszka, Grzech Krzysztof, Ku³acz Barbara,
£ukaszewski Marek, Michnej Danuta,
Poznar Jerzy, Skowroñski Jan.
Komisja zajmuje siê w szczególnoœci sprawami ochrony zdrowia, funkcjonowania
przychodni, ochrony œrodowiska, opieki
spo³ecznej, opieki socjalnej, dzia³ania
oœrodka pomocy spo³ecznej, ³agodzenia
skutków bezrobocia, zadañ zleconych przez
administracjê rz¹dow¹ w swoim zakresie.
Komisja Bud¿etu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury:
Chopkowicz Jacek, Czapska Krystyna,
Demiañczuk Agnieszka, Kowalczyk Mariusz,
Ku³acz Barbara, £ukaszewski Marek,
Matuszewski Andrzej, Podhorodecki Czes³aw.
Komisja zajmuje siê m.in. sprawami
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta, programów gospodarczych, planowania inwestycji i przedsiêwziêæ gospodarczych, tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków gmin, sprawami
komunalnymi miasta, bud¿etem miasta,
podatków i op³at miejscowych, kreowania
polityki finansowej miasta, tworzenia,
wspó³dzia³ania z innymi gminami, szeroko
pojêtej promocji miasta, przyjmowania
zadañ administracji rz¹dowej w swoim
zakresie.
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu
i Bezpieczeñstwa:
Cieœla Maciej, Czapska Krystyna, Grzech
Krzysztof, Kowalczyk Mariusz, Michnej
Danuta, Podhorodecki Czes³aw, Poznar
Jerzy, Tarkowski Jan.
Zajmuje siê w szczególnoœci sprawami
oœwiaty, szkó³ podstawowych, przedszkoli
miejskich, grupy ¿³obkowej, placówkami
upowszechniania kultury w mieœcie, m³odzie¿y, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
bezpieczeñstwa na drogach, ulicach i placach
publicznych, bezpieczeñstwa obywateli,
prawid³owoœci i organizacji ruchu drogowego, bezpieczeñstwa w szko³ach, porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej, zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹ w swoim zakresie.
W³adze miasta zosta³y wybrane i zaprzysiê¿one. Przed nimi cztery lata pracy, któr¹
spo³ecznoœæ oceni przy kolejnych wyborach.
eg

Komunikat Dolnoœl¹skiego
Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
do w³aœcicieli, zarz¹dców
i u¿ytkowników obiektów
budowlanych w zwi¹zku z sezonem
grzewczym
W zwi¹zku ze wzmo¿onym, w okresie zimowym,
wystêpowaniem zagro¿eñ zwi¹zanych z ekspoloatacj¹, instalacji grzewczych, przypominam o spoczywaj¹cym na w³aœcicielach i zarz¹dcach obiektów budowlanych obowi¹zku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej
kontroli stanu technicznego u¿ytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególnoœci sprawdzenia
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych:
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
kontrolê stanu technicznego powinny przeprowadzaæ: w odniesieniu do przewodów dymowych
oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych - osoby posiadaj¹ce kwalifikacje
mistrza w rzemioœle kominiarskim b¹dŸ osoby
posiadaj¹ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoœci, natomiast w odniesieniu do przewodów kominowcyh, kominów przemys³owych,
kominów wymuszony prac¹ urz¹dzeñ mechanicznych - osoby posiadaj¹ce uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnoœci.
Na w³aœcicielach, zarz¹dcach i u¿ytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowi¹zek
usuniêcia stwierdzonych uszkodzeñ oraz uzupe³nienia
braków, które mog³yby spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia, po¿ar,
wybuch albo zatrucie gazem.
Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli
podlega karze grzywny, a kto niew³aœciwie utrzymuje i u¿ytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia
bezpieczeñstwa u¿ytkowania obiektu budowlanego,
podlega karze pozbawienia wolnoœci do roku.

***
Komunikat G³ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego do w³aœcicieli
i zarz¹dców obiektów budowlanych
w zwi¹zku z potencjalnymi zagro¿eniami
wystêpuj¹cymi w okresie zimowym
W razie wyst¹pienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które mog¹ spowodowaæ uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadziæ
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeñstwo mienia lub œrodowiska, w³aœciciele i zarz¹dcy
zobowi¹zani s¹ do zapewnienia bezpiecznego
u¿ytkowania obiektu budowlanego.
W szczególnoœci do obowi¹zków w³aœcicieli i zarz¹dców nale¿y dba³oœæ o nale¿yty stan techniczny
budynku, w tym nie dopuszczanie do przeci¹¿enia konstrukcji budynku przez zalegaj¹cy na
dachu œnieg i zapewnienie w razie koniecznoœci
odœnie¿ania dachu nawisów logowych i œniegowych, mog¹cych zagroziæ bezpieczeñstwu osób
znajduj¹cych siê na ci¹gach pieszych i jezdnych
przebiegaj¹cych bezpoœrednio przy budynku.
Niestosowanie siê do przepisów zagro¿one jest grzywn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 100 stawek dziennych, kar¹
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do roku.
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Karambol dobi³ setki

Naturalnie nie chodzi tu o liczbê wiosen popularnego tanecznego teamu, ale o liczbê
nagród, jakie zespó³ zdoby³ na przestrzeni
swojej dziesiêcioletniej dzia³alnoœci.
W tym roku Karambol obchodzi³ okr¹g³¹ rocznicê istnienia. W minion¹ sobotê w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji sympatycy,
fani, rodzina i przyjaciele uczestniczyli w show
przygotowanym na tê okolicznoœæ.
Goœci na sali kinowej wita³a projekcja moksirowskich artystycznych prezentacji. Wygaszone
œwiat³a i taneczne wejœcie Karamola z latarkami rozpoczê³o barwny spektakl poœwiêcony by³ym i obecnym cz³onkom formacji.
Karambol istnieje 10 lat, ale jego geneza
siêga lat wczeœniejszych.
Na pocz¹tku by³a PANTERA - zespó³ prowadzony przez pani¹ Gra¿ynê Kucaj. Nastêpnie
powsta³y zespo³y BLU-PLUS i PENSACOLA,
które za³o¿y³a pani Jagoda Zderska. Trzy
zespo³y w jednej instytucji - to nie wró¿y³o
zbyt dobrze. Dochodzi³o do niezdrowej rywalizacji. Instruktorki stwierdzi³y wiêc, ¿e lepiej
po³¹czyæ swoje si³y - nast¹pi³o zderzenie
trzech formacji. Tak powsta³ KARAMBOL.
Od po³owy 2006 r. instruktork¹ jest ju¿ tylko
pani Jagoda Zderska. Z biegiem lat zespó³
rozrasta³ siê, wiêc konieczny by³ podzia³ na
grupy - w 2005 r. powsta³ MA£Y KARAMBOL
a w roku ubieg³ym KARAMBOL II. Obecnie

zespó³ liczy 70 osób w wieku od 4 do 17 lat.
Trudno dziœ zliczyæ ile razy Karambol przez
te lata prezentowa³ siê na scenie, ile powsta³o
w tym czasie choreografii. Wymown¹ natomiast jest liczba pucharów, medali, statuetek,
które wype³niaj¹ w siedzibie zespo³u liczne
gabloty i pó³ki.
Czêœæ artystycznego dorobku publicznoœæ mia³a
okazjê obejrzeæ na scenie, czêœæ na ekranie.
Nie wszystkie jednak uk³ady zachowa³y siê
w formie wizualnej. Mimo to sobotni jubileusz,
dla wystêpuj¹cych by³ tanecznym maratonem,
dla ogl¹daj¹cych choreograficzn¹ uczt¹. Dope³nia³y je wejœcia mini formacji, duetów
i prezentacji solo, a tak¿e wystêpy wokalne
cz³onkiñ Karambola. Dziêki wspó³czesnej
technice, swoje gratulacje i ¿yczenia mog³a wyraziæ na ekranie wspó³za³o¿ycielki Karambola
Gra¿yna Kucaj. To dla by³ych tancerzy, wspó³pracuj¹cych z pani¹ Gra¿yn¹ przed laty,
z pewnoœci¹ by³a sympatyczna niespodzianka.
Prezentem dla wszystkich by³o widowisko
z³otoryjskiej grupy akrobatycznej „Ocelot”
w dwóch krótkich wejœciach i oczywiœcie bankiet,
podczas którego wymieniano siê wra¿eniami,
wspominano, snuto plany na przysz³oœæ.
Tego rodzaju uroczystoœci zawsze sk³aniaj¹
do podsumowañ i refleksji.
- Wszystkie nasze nagrody, tytu³y, wyró¿nienia,
to tylko pochodne tego co robimy - wyjaœnia
opiekunka zespo³u Jadwiga Zderska - Najwa¿niejsza by³a, jest i bêdzie dla nas dobra zabawa,
rozwijanie pasji, nawi¹zywanie wieloletnich
przyjaŸni. Wspaniale, ¿e przek³ada siê to tak¿e
na sukcesy grup. Te jednak, s¹ efektem ciê¿kiej,
systematycznej pracy i ogromnego zaanga¿owa-

nia zarówno tych najm³odszych jak i najstarszych
cz³onków zespo³u. Praca z takimi osobami to
przyjemnoœæ, z radoœci¹ zatem obserwujê ich
rozwój i pog³êbiaj¹c¹ siê pasjê.
eg
Zespó³ Taneczny KARAMBOL serdecznie
dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê do tego,
¿e móg³ on œwiêtowaæ jubileusz 10-lecia:
- Panu Janowi Serkiesowi - Burmistrzowi
Miasta Chojnowa i Panu Janowi Skowroñskiemu - Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej za wieloletnie wsparcie.
- Rodzicom, a szczególnie Pani Justynie Traczyk
- za wspó³organizacjê jubileuszu.
- Sponsorom: Pani Ma³gorzacie Cz³once Dyrektor Oœrodka „Niebieski Parasol”, Pani
Ma³gorzacie Sajnóg - PHU Hurtownia dodatków krawieckich i dekoracyjnych, Pani Irenie Kowalskiej - Kwiaciarnia, Panu Janowi
Kureniowi - Sklep Spo¿ywczy „U JANA”,
Przedsiêbiorstwu VITBIS ze Z³otoryi.
Szczególne podziêkowania kierujemy do naszego sponsora g³ównego Mariusza Traczyka Transport Miêdzynarodowy „DAMI”.
Za ¿yczliwoœæ i skierowane do nas dobre s³owa
dziêkujemy te¿ Pani Lilii Walasek - Wicestaroœcie Powiatu Legnickiego i Pani Krystynie
Czapskiej - Radnej Miasta Chojnowa.
Dziêkujemy Panu Stanis³awowi Horodeckiemu
- Dyrektorowi MOKSiR, pracownikom i wolontariuszom - Jerzemu Krakowskiemu, Elwirze
K¹dzio³ce, Damianowi Traczykowi, Arturowi
Zakrzewskiemu, Grzegorzowi Andrejciów,
a w szczególnoœci Adrianowi Wdowiñskiemu.
Instruktor Jadwiga Zderska
z zespo³em KARAMBOL

Szmaragdowi jubilaci
Przez jakiœ czas mijali siê na chojnowskich ulicach. On rzuca³
ukradkowe spojrzenia, ona nie zwraca³a na niego uwagi. Kiedyœ
odwa¿y³ siê i zagadn¹³ - nie chcia³a rozmawiaæ. Przekona³a siê
do niego, kiedy podczas miejskiej akademii szarmancko ust¹pi³
jej miejsca. To by³o niemal szeœædziesi¹t lat temu…
Krystyna i Zygmunt Gachowscy 4 grudnia
obchodzili swoj¹ szmaragdow¹ czyli 55. rocznicê œlubu. W Urzêdzie Stanu Cywilnego
w obecnoœci kierownik USC Leokadii Szkolnik,
Burmistrza Jana Serkiesa i najbli¿szej rodziny
z³o¿yli sobie podziêkowania za wspólnie
spêdzone lata i ponownie obiecali wspieraæ
siê i dzieliæ radoœciami i smutkami. Za d³ugoletnie, zgodne po¿ycie ma³¿eñskie jubilaci
zostali uhonorowani medalem Prezydenta RP.

kompromisy i dba³oœæ o rodzinê ³agodzi³y
nieporozumienia.
Pani Krystyna przez 31 lat pracowa³a w Reniferze,
pan Zygmunt zaczyna³ w m³ynie, potem na
æwieræ wieku zwi¹za³ siê z Dolzametem. Gra³
w Chojnowiance, trenowa³ m³odych, z dum¹
mówi o swoich wychowankach powo³anych
do kadry Dolnego Œl¹ska.
Dziœ najwiêkszym szczêœciem jest rodzina - dwoje dzieci, czworo wnucz¹t i siedmioro prawnucz¹t.

- To oni daj¹ nam si³y do ¿ycia i wiele radoœci.
Wspaniale jest obserwowaæ jak dorastaj¹
kolejne pokolenia, jak roœnie ród.
Marzeniem Pañstwa Gachowskich jest œledzenie losów najbli¿szych jak najd³u¿ej i tego
ca³a redakcja serdecznie szmaragdowym jubilatom ¿yczy.
eg

Krótko po tym jak siê poznali, zmuszeni byli
siê rozstaæ - Zygmunt dosta³ powo³anie do
wojska. Perspektywa wielomiesiêcznej roz³¹ki
dla m³odych, zakochanych by³a dramatem. Na
szczêœcie Krystyna czêsto odwiedza³a narzeczonego, on te¿ przyje¿d¿a³ na przepustki.
Uczucie rozkwita³o, po zakoñczeniu s³u¿by,
nic ju¿ zatem nie sta³o na przeszkodzie by
wzi¹æ œlub. Pobrali siê w lutym 1955 roku.
- Przez tych 55 lat bywa³o ró¿nie - mówi¹
jubilaci - Jak w ka¿dym ma³¿eñstwie - blaski
i cienie - ale obopólna wyrozumia³oœæ, czêste
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KALENDARIUM 2010
* Styczeñ *

* Kwiecieñ *

Â Pod znakiem czerwonego serduszka
Osiemnasta akcja Jurka Owsiaka przynios³a, ponad 36 milionów z³otych.
Chojnowianie do³o¿yli do tej puli 15.518,20 z³. Na scenie Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji prezentowali siê lokalni artyœci,
wspieraj¹c tym samym Owsiaka. Miêdzy wystêpy wplata³a siê licytacja.
Aukcja przedmiotów podarowanych przez Jurka Owsiaka i chojnowskich darczyñców wnios³a do puli 1205 z³.

Â Tragedia pod Smoleñskiem
10 kwietnia, oko³o godziny 8:56 czasu polskiego samolot, w którym
Prezydent RP Lech Kaczyñski, razem ze swoj¹ ¿on¹ Mari¹ i delegacj¹
lecia³ na uroczystoœci rocznicowe w Katyniu, rozbi³ siê w Pieczorsku
w okolicy Smoleñska. Katastrofy nikt nie prze¿y³.
G³owa Pañstwa, Pierwsza Dama, dowódcy Polskiej Armii, cz³onkowie
rz¹du polskiego, duchowni, przedstawiciele spo³ecznych instytucji,
funkcjonariusze BOR-u, za³oga samolotu - w sumie 96 osób.
Chojnowianie pamiêæ ofiar katastrofy uczcili ¿a³obn¹ msz¹ œw. Pod
pomnikiem Golgoty Wschodu na chojnowskiej nekropolii duchowni,
w³adze miasta i mieszkañcy modlili siê w intencji ofiar, ich rodzin
i Ojczyzny. Nastêpnego dnia w Ratuszu wy³o¿ono Ksiêgê Kondolencyjn¹ umo¿liwiaj¹c mieszkañcom wyra¿anie swoich uczuæ i jednoczenie siê poprzez tak¹ formê z ca³ym narodem.

Â Sukces All’Antico
Chojnowski zespó³ muzyki dawnej All’Antico zdoby³ Srebrn¹ Harfê
na presti¿owym Ogólnopolskim Festiwalu Schola Cantorum.
Maksymilian Dominiak, Mateusz Bojda i Krzysztof Bartkowski
zdobyli nagrodê w kategorii zespo³ów instrumentalnych, zostali te¿
wytypowani do darmowego udzia³u w XVIII Miêdzynarodowej Letniej
Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, zaœ Krzysztof Bartkowski
otrzyma³ nagrodê specjaln¹ za kunsztown¹ grê na flecie prostym.

* Luty *
Â Zmiana w MOPS-ie
Z dniem 1 lutego funkcjê kierownika Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, po przejœciu na emeryturê doœwiadczonej, wieloletniej
kierowniczki Ewy Wiszniewskiej, objê³a w drodze awansu
zawodowego, Ma³gorzata Matla.
Â Napad
4 lutego w Banku Zachodnim przy ul. D¹browskiego niezamaskowany mê¿czyzna sterroryzowa³ kasjerkê i zabra³ pieni¹dze - 18 tys z³.
Zdarzenie trwa³o nieca³¹ minutê. Nikt z obecnych nawet nie zauwa¿y³, ¿e w³aœnie uczestniczy³ w napadzie na bank.
Â Pegazik
Ju¿ po raz piêtnasty uczniowie chojnowskich szkó³ podstawowych
i gimnazjów wziêli udzia³ w Dolnoœl¹skim Konkursie Recytatorskim
„Pegazik”. Do etapu miejskiego zg³oszono w sumie 17 osób. Dziesiêæ
z nich reprezentowa³o szko³y podstawowe (5 z SP 3 i 5 z SP 4), siedem gimnazja (4 z Gimnazjum nr 1 i 3 z Gimnazjum nr 2).
* 1 lutego rozpoczê³y siê prace przy remoncie sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2. Powsta³y nowe szatnie i wêze³ sanitarny. W projekcie
ujêto tak¿e pomieszczenie dla nauczycieli wf z sanitariatami i magazyn na sprzêt sportowy. Sala wyposa¿ona zosta³a w posadzkê z
tworzywa sztucznego, nowe oœwietlenie i oprzyrz¹dowanie.

* Marzec *
Â To by³y prze³aje
Ani deszcz, ani wiatr, ni ch³ód, ni b³oto, nie przeszkodzi³y 104 kolarzom
w zmaganiach o laury w I Pucharze Piastów Œl¹skich.
Te zawody, to trzyetapowa rywalizacja. Tydzieñ wczeœniej kolarze
zdobywali punkty w Jeleniej Górze, na drug¹ czêœæ przyjechali do grodu
nad Skor¹ walczyæ o puchar burmistrza i przewodnicz¹cego rady,
a kolejnej niedzieli, znów stanêli na starcie w stolicy Karkonoszy.
Â Projekt Chojnews MOKSiR
Ruszy³a internetowa telewizja. M³odzi chojnowianie zaanga¿owani
w projekt Ogólnoploskiego Programu Równaæ Szanse 2009 PolskoAmerykanskiej Fundacji Wolnoœci realizowany przez Polsk¹ Fundacje
Dzieci i M³odzie¿y zmontowali swój debiutancki reporta¿ z Pucharu
Piastów Œl¹skich. Czterominutowy film to efekt kilkutygodniowych
zajêæ z profesjonalistami.
Â Pierwszy jubileusz chojnowskich literatów
Up³yn¹³ rok od utworzenia Chojnowskiego Klubu Literackiego dzia³aj¹cego
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie. Skromna „biesiada
literacka” odby³a siê 18 marca - uczestniczyli w niej klubowicze oraz
zaproszeni sympatycy ChKL i osoby wspieraj¹ce dzia³ania klubu.
* Rozpoczêto budowê sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Po³udniowa i Z³otoryjska.
* Rozpoczêto budowê ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego
z zatokami postojowymi i chodnikiem.
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Â “Frauen auf dem Weg nach Europa”
20 i 21 kwietnia w naszym mieœcie mia³o miejsce polsko-niemieckie
seminarium “Sytuacja seniorów w Polsce na przyk³adzie miasta i gminy
Chojnów”. Seminarium to odby³o siê w ramach wspó³pracy Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich i stowarzyszenia “Frauen auf
dem Weg nach Europa” z Göerlitz.
Â Korczakowcy w Egelsbach
26 kwietnia uczniowie (cz³onkowie zespo³ów artystycznych) z SP4
wraz z opiekunami wyjechali na czterodniow¹ wycieczkê do miasta
partnerskiego Chojnowa - Egelsbach w Niemczech - na zaproszenie
pana Dietera Schroedera - Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa.
Â Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Chojnowie
28 kwietnia mia³o miejsce uroczyste otwarcie Centrum Aktywizacji
Zawodowej - nowej wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie, która realizuje
zadania z zakresu us³ug i instrumentów rynku pracy.
Â Marsza³ek na basenie
28 kwietnia teren budowy miejskiej p³ywalni odwiedzi³ marsza³ek
województwa dolnoœl¹skiego Marek £apiñski. Wspólnie z burmistrzem Janem Serkiesem obejrza³ g³ówn¹ halê basenu z nieck¹, brodzikiem, jacuzzi, pomieszczenia socjalne, zaplecze oraz urz¹dzenia
techniczne w piwnicach obiektu.
* Na terenie Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji zamontowano si³owniê „pod chmurk¹”. Do dyspozycji jest tu dziesiêæ urz¹dzeñ
do æwiczeñ si³owych i rekreacyjnych dla osób w ka¿dym wieku.

* Maj *
Â Z wizyt¹ u przyjació³
13 maja grupa m³odych ludzi - tancerzy z Brooklynu i delegacja M³odzie¿owej Rady Miejskiej - wyruszy³a do zaprzyjaŸnionego miasta
Commentry we Francji.
Cz³onkowie delegacji zakwaterowani byli we francuskich rodzinach.
Zadaniem przedstawicieli MRM by³o nawi¹zanie kontaktów z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miejsk¹ Commnetry. Zainicjowano wspó³pracê
miêdzy Radami.
Â Stra¿acy na wie¿y
14 maja na chojnowskiej wie¿y ciœnieñ o tytu³ najlepszej dru¿yny w naszym
województwie walczy³o osiem ekip Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Miêdzywojewódzkie Zawody w Ratownictwie Wysokoœciowym Województwa Dolnoœl¹skiego odby³y siê w Chojnowie po raz pierwszy.
* Rozpoczêto wymianê wewnêtrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji
odgromowej w Gimnazjum nr 1.
* Rozpoczêto przebudowê sieci wodoci¹gowej w ul. Legnickiej oraz przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Legnickiem i Kolejowej.
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i równoczeœnie ich opiekunów ma byæ szans¹ na pierwsze spotkanie
i zabawê z rówieœnikami oraz pierwsze doœwiadczenie artystyczne.

Dni Chojnowa A.D. 2010 i towarzysz¹cy obchodom Festiwal Tkactwa
i Rêkodzie³a Artystycznego zainaugurowa³ barwny korowód. Kolorowy
t³um mieszkañcy mogli œledziæ zarówno na ¿ywo, jak i na zainstalowanym obok estrady telebimie. Wystêpy na estradzie rozpoczê³y siê
blokiem pn.”Chojnów œpiewa i tañczy”. Gwiazd¹ miejskiego œwiêta
by³ Shakin Dudi. Imprezê na ¿ywo nadawa³o Radio Plus.
Kolejnego dnia spotkaliœmy siê w Parku Œródmiejskim. Tu oprócz
kolejnych wystêpów artystycznych, atrakcje czeka³y te¿ na najm³odszych. Warsztaty tkackie, indiañska wioska, kule wodne, eurobangie,
zje¿d¿alnie, basen z pi³kami i batuty oraz prowizoryczny ring bokserski.

Â Szkolne zawody o tytu³ mistrza Dolnego Œl¹ska
Chojnów od dawna w œrodowisku ma etykietê miasta kolarzy. Byæ
mo¿e w³aœnie dlatego, organizowane dotychczas w okrêgu wa³brzyskim
Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska szkó³ podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, w tym roku odby³y siê w grodzie nad Skor¹. Wziê³o
w nich udzia³ ponad dwustu zawodników.

Â Wybory Prezydenckie 2010
Pi¹tego prezydenta Rzeczypospolitej mieliœmy wybieraæ na jesieni.
Tragedia w Smoleñsku przyspieszy³a kalendarz wyborczy.
Do urn posz³o blisko 55 % uprawnionych (dok³adnie 54,94%).
Blisko 42 procentowym poparciem Polacy wybrali na G³owê Pañstwa
Bronis³awa Komorowskiego.
W Chojnowie na uprawnionych 11662 w wyborach udzia³ wziê³o
5691 osób, co stanowi 48%.

* Lipiec *
Â Pierwszoligowe starcie
3. lipca do Chojnowa zawita³a pi³ka na pierwszoligowym poziomie.
Zag³êbie Lubin mierzy³o si³y z beniaminkiem czeskiej pierwszej ligi,
zespo³em Hradec - Kralove.
* Rozpoczêto remont Baszty Tkaczy w celu adaptacji dla potrzeb
muzealnictwa.

* Sierpieñ *
Â Miêdzynarodowy projekt
Od 1 do 7 sierpnia goœciliœmy w Chojnowie delegacjê francuskiej m³odzie¿y z partnerskiego miasta Commentry. Nasi przyjaciele przyjechali, aby poznaæ Chojnów, spotkaæ siê ze swoimi polskimi rówieœnikami i postanowiæ o podjêciu wspólnego przedsiêwziêcia. Efektem tej
wizyty mia³ byæ wspólny projekt realizowany i adresowany do m³odych.
Â Piêæ lat partnerstwa
27 sierpnia Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich
obchodzi³o pi¹t¹ rocznicê dzia³alnoœci. Uroczystoœci rozpoczêto wystaw¹
fotograficzn¹, by³a te¿ okolicznoœciowa akademia, wystêpy artystyczne
i mnóstwo ciep³ych s³ów.

* Wrzesieñ *
Â Super ratownicy z Chojnowa
Rewelacyjnie spisa³a siê trzyosobowa dru¿yna z chojnowskiego pogotowia, która w IV Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego Regionu
Legnickiego zdoby³a pierwsze miejsce.
Â Kula
15 wrzeœnia w asyœcie pracownika chojnowskiego muzeum i konserwatora zabytków, robotnicy wykonuj¹cy remont na baszcie zdemontowali kulê. Po renowacji wróci³a na swoje miejsce wyposa¿ona m.in.
w dokumenty opisuj¹ce remont baszty, wspó³czesne fotografie, treœci
dotycz¹ce miasta.

Â Poznaj historiê Poczty ZHP
29 wrzeœnia w Galerii M³odych Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarto
wystawê pn. „Historia Poczty Harcerskiej”. Wyeksponowano czêœæ
zbioru chojnowskich Poczt ze 150 kart, w których znajduj¹ siê kartki
okolicznoœciowe, stemple, koperty, znaczki, bloczki i winiety.
* Rozpoczêto pierwszy etap prac dotycz¹cych rewitalizacji Rynku.

* PaŸdziernik *
Â Akademia kilkulatka
Miejska Biblioteka Publiczna, uruchomi³a Biblioteczn¹ Akademiê
Malucha. Inicjatywa skierowana do dzieci w wieku do 4 lat
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Â Otwarcie basenu
W samo po³udnie 28 paŸdziernika dokona³o siê to, co jeszcze nie tak
dawno wydawa³o siê nierealne. Oko³o stu trzydziestu goœci uczestniczy³o w otwarciu pierwszej w naszym mieœcie, jedynej w powiecie
krytej p³ywalni.
Wœród nich biskup Marek Mendyk i proboszczowie chojnowskich parafii,
europose³ Piotr Borys, w³adze wojewódzkie, powiatowe, gminne,
reprezentanci policji, stra¿y po¿arnej, kierownictwo miejskich instytucji oœwiatowo-kulturalnych, przedstawiciele zwi¹zków, stowarzyszeñ, lokalni przedsiêbiorcy, delegacje szkó³ i wielu, wielu innych
by³o œwiadkami wydarzenia, na które wszyscy czekaliœmy od lat.
Â Od 25 lat wspieraj¹
20 paŸdziernika w Domu Chemika cz³onkowie stowarzyszenia diabetyków, sympatycy i zaproszeni goœcie spotkali siê, by wspólnie
powspominaæ i podsumowaæ lata dzia³alnoœci.
Funkcjonowanie ko³a, to nie tylko opieka nad chorymi na cukrzycê.
Ide¹ jest tak¿e aktywnoœæ spo³eczna, integracja œrodowiska, rehabilitacja s³owem wszechstronna dzia³alnoœæ na rzecz chojnowskich diabetyków.

* Listopad *
Â Smoleñski kamieñ
10 listopada, w przeddzieñ miejskich uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodleg³oœci, na chojnowskim cmentarzu,
mieszkañcy uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu - ods³oniêciu
i poœwiêceniu „Kamienia Smoleñskiego”, który sta³ siê integraln¹
czêœci¹ pomnika „Golgota Wschodu”. Napis na kamieniu nawi¹zuje
do katastrofy lotniczej, w której 10 kwietnia br. zginêli prezydent RP
Lech Kaczyñski, jego ¿ona Maria oraz 94 cz³onków delegacji, zmierzaj¹cej z³o¿yæ ho³d oficerom polskim, pomordowanym w 1940r. w Katyniu.
Â Dziesiêciolecie Brooklynu
Zespó³ „Brooklyn” dzia³aj¹cy przy Gimnazjum nr 2 obchodzi³ swoje
dziesi¹te urodziny. Wspania³e widowisko, liczne podziêkowania,
serdeczne gratulacje, ¿yczenia, uœciski i ³zy wzruszenia - tak krótko
podsumowaæ mo¿na jubileusz tanecznego teamu.
* Rozpoczêto adaptacjê “Domu Schrama” na Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji.

* Grudzieñ *
Â Wybory samorz¹dowe rozstrzygniête
Na 11704 uprawnionych do g³osowania, do urn posz³o 4350 osób, co
stanowi 37,17%.
Jedyny kandydat do fotela burmistrza - Jan Serkies uzyska³ 86,63%
poparcia g³osuj¹cych. W miejskiej radzie zasz³y pewne zmiany, niemniej wiêkszoœæ mandatów przypad³o dotychczasowym radnym.
Â Mak³owicz w Chojnowie
9 grudnia Chojnów goœci³ Roberta Mak³owicza, który odwiedzi³ nasze
miasto na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki dzia³aj¹cego przy
chojnowskiej bibliotece. Znany popularyzator tradycyjnego gotowania
promowa³ swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê - „Cafe Museum”.
Â Dekada Karambola
Swój artystyczny jubileusz œwiêtowa³ Karambol - zespó³ taneczny
dzia³aj¹cy przy Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Na tê
okolicznoœæ przygotowano program artystyczny, a prezentem dla wszystkich by³o widowisko z³otoryjskiej grupy akrobatycznej „Ocelot”
i oczywiœcie bankiet, podczas którego wymieniano siê wra¿eniami,
wspominano, snuto plany na przysz³oœæ…
eg
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Nie jestem kucharzem
Tak o sobie powiedzia³ Robert Mak³owicz na spotkaniu autorskim
promuj¹cym jego najnowsz¹ ksi¹¿kê pt. „Cafe Museum”.
Dziêki dzia³alnoœci Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki funkcjonuj¹cego
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, chojnowianie 9 grudnia mieli
mo¿liwoœæ spotkania z tym niecodziennym goœciem.
Wspania³¹ recenzjê wystawi³ autorowi pisarz i dziennikarz Krzysztof
Varga - “Przy lekturze tej ksi¹¿ki towarzyszy³o mi nieustaj¹ce poczucie
g³odu; fizycznego g³odu, wynikaj¹cego z ob³êdnych opisów jedzenia,
jak i g³odu wiedzy o œwiecie, który Mak³owicz tu tak plastycznie kreœli.
Czytaj¹c Café Museum, pragn¹³em natychmiast zjeœæ te wszystkie
opisane ze znawstwem i mi³oœci¹ potrawy, zaraz potem wypiæ wszystko,
czego picie jest tu opisane, a jeszcze bardziej - natychmiast wsi¹œæ do
samochodu i pojechaæ w miejsca, które na ³amach tej zbyt skromnej
objêtoœciowo ksi¹¿ki wymienia Mak³owicz. Ale to przecie¿ nie jest ksi¹¿ka
kucharska ani podró¿nicza, to jest ksi¹¿ka o narodach, spo³eczeñstwach
i ich kulturach. Café Museum to, owszem, rzecz o ³aknieniu i pragnieniu, ale nade wszystko wyprawa do tajemniczej krainy Mitteleuropy,
która jest bardziej skomplikowana i niezwyk³a ni¿ wszystkie kiedykolwiek
wymyœlone krainy. I z której pochodzimy my, Œrodkowoeuropejczycy.
Bo tak naprawdê nie ma prawdziwych Polaków, prawdziwych
S³owaków i Wêgrów, tym bardziej prawdziwych Austriaków - s¹ tylko
prawdziwi Œrodkowoeuropejczycy. Tacy jak Robert Mak³owicz”.
Niewiele jednak bohater spotkania mówi³ o ksi¹¿ce. Niemal dwugodzinne spotkanie z pozoru tylko dotyczy³o tematów kulinarnych.
Z pozoru, bo ka¿da wypowiedŸ bohatera sprowadza³a siê do barwnych opowieœci o tradycjach, historii, genezie i ludziach.
- Kuchnia jest elementem lokalnej to¿samoœci - podkreœla³ R. Mak³owicz - A tradycje kulinarne, to oddanie ho³du w³asnej historii.
Tê ideologiê ³atwo odnaleŸæ w jego ksi¹¿kach i programach telewizyjnych. Sam Mak³owicz jednak nie uto¿samia siê z konkretn¹ narodowoœci¹, regionem, nacj¹. Odnajduje w sobie cz¹stkê wielu z nich,
inne przyswaja i adoptuje. Ho³duje prostocie, naturalnoœci i tradycji,

nie lubi w kuchni maniery. Nie ma zatem znaczenia wykwintnoœæ
zastawy, trendy serwisowe, nie przyk³ada wagi do technik kuchennych. Dla Mak³owicza najwa¿niejszy jest smak - ten który pieszcz¹c
kubki smakowe, przemawia do nas jêzykiem naszych przodków.
Wa¿na jest przyczyna zestawiania produktów, pochodzenie dañ, ich
historyczna ewaluacja.
Jak czêsto zastanawiamy siê jaka jest geneza potraw, które znamy od
dziecka? Raczej nigdy. Tymczasem s³uchaj¹c Mak³owicza, ma siê
wra¿enie, ¿e ka¿de danie, bez wzglêdu na miejsce jego pochodzenia,
to œwiadek niezwyk³ych dziejów œwiata, kronika wydarzeñ spo³ecznych,
politycznych, religijnych.
- Nie jestem kucharzem, jestem propagatorem kuchni - powtarza autor.
I jakby przy okazji tylko tak¿e podró¿nikiem, historykiem,
gawêdziarzem ...
Robert Mak³owicz œci¹gn¹³ do Miejskiej Biblioteki t³umy chojnowian.
Wyje¿d¿a³ z bukietami kwiatów, winem domowej roboty pewnego chojnowskiego ma³¿eñstwa i zaproszeniem burmistrza na Dni Chojnowa.
Czy jeszcze odwiedzi gród nad Skor¹?
eg

Kr¹¿ek Polish Fiction
W³aœnie ukaza³a siê p³yta chojnowskiego
zespo³u Polish Fiction „Pocz¹tek i…”. P³yta
zawiera kawa³ki z ca³ej historii dzia³alnoœci
zespo³u. Utwory s¹ umieszczone w³aœciwie
w kolejnoœci chronologicznej, co ciekawie odzwierciedla zmiany w zespole i jego rozwój.
Mamy tutaj punk, reggae, now¹ falê, a momentami hard rock - mieszanka w sumie
totalna, jednak nie wp³ywaj¹c¹ na to¿samoœæ
zespo³u. Ca³y czas s³ychaæ, ¿e s¹ sob¹, graj¹
to co lubi¹ i to co czuj¹…
Pierwsze kawa³ki przypomnia³y mi czasy
m³odoœci… Prawdziwy punk gara¿owy - to
zaleta jak i równie¿ zarzut, gdy¿ w dzisiejszych czasach publikowanie nagrañ z tak
fatalnie nagranym dŸwiêkiem wo³a o pomstê
do nieba… Ale, paradoksalnie, te kawa³ki
s³ucha³o mi siê ca³kiem przyjemnie…
Ogólnie ten etap okreœli³bym jako po³¹czenie
The Bill, Dezertera i Proletaryatu.
A potem mamy przyjemnoœæ pos³uchaæ rockowo-folkowo-punkowych popisów. I chyba
ten fragment mi siê najbardziej podoba. Panie
wokalistki nie prezentuj¹ super wielkich
umiejêtnoœci (tylko proszê mnie Ÿle nie zrozumieæ!), ale idealnie wpisuj¹ siê w konwencjê tej muzyki. Pere³k¹ jak dla mnie jest
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kawa³ek nr 6 - „Irlandia”. Równie¿ utwór
nr 8 „¯ycie” wypada bardzo ciekawie.
I trafiamy na kilka kawa³ków z Misiem
Jubelkiem. Muzycznie chyba najlepsze, bo
instrumentalnie nast¹pi³o rozszerzenie zespo³u - pojawi³y siê klawisze, flet. No i chyba
pierwsza prawdziwa solówka gitarowa siê tu
pojawia. Krótka, bo krótka, ale jest duch
punka jest jednak obecny ca³y czas…J9
Na koniec dwa nagrania bonusowe i, znowu
muszê u¿yæ tego s³owa, paradoksalnie w³aœnie ostatni, bonusowy utwór „Coœ o wojnie”
wpada najmocniej w g³owê. Bardzo dobry
tekst, dobra muzyka, ciekawie zaœpiewane.
Szkoda, ¿e nagrania te pochodz¹ w³aœciwie
z prób, ¿e nie by³y zarejestrowane w profesjonalnym studio. Zyska³yby wtedy wiele.
A tak mamy w pierwszych nagraniach kiepsko nagrany wokal, we wszystkich (oprócz
bonusów - ale i tu sporo do ¿yczenia) sekcja
rytmiczna brzmi doœæ p³asko.
Jednak pamiêtajmy, ¿e to ju¿ nagrania archiwalne, gdy¿ Polish Fiction przesta³ istnieæ.
Warto zapoznaæ siê z t¹ p³yt¹, ¿eby wiedzieæ,
¿e i w naszym mieœcie jest zdolna m³odzie¿.
Specjalnie nie podawa³em imion i nazwisk
wykonawców, bo przez zespó³ przewinê³o siê

sporo ludzi i wymienienie ich wszystkich za
bardzo wyd³u¿y³oby treœæ, a prawdopodobieñstwo pominiêcia kogoœ jest spore - wola³em tego unikn¹æ.
Dziêkujê Wam wszystkim za tê p³ytê - pozwala mi wierzyæ, ¿e rock szeroko rozumiany
nie umar³ i ci¹gle bêd¹ znajdowa³y siê osoby
chc¹ce „uprawiaæ” ten gatunek muzyki.
Waldemar Bulkowski
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Spotkanie ZINR
1 grudnia w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu ko³o w Chojnowie, prawdopodobnie, jako pierwsi w mieœcie, mieli swoje przedœwi¹teczne
spotkanie.
Wœród zaproszonych goœci by³ burmistrz Jan Serkies, przewodnicz¹cy
rady Jan Skowroñski i ks. Dominik - duchowy opiekun niepe³nosprawnych.
Dla kap³ana to by³o wyj¹tkowe spotkanie - swoj¹ funkcjê bowiem obj¹³
niedawno i pierwszy raz oficjalnie uczestniczy³ w zwi¹zkowej biesiadzie.

Jego podopieczni przyjêli go ¿yczliwie, a witaj¹c obdarowali prezentami.
Ksi¹dz Dominik natomiast rozda³ wszystkim uczestnikom spotkania
œwi¹teczne obrazki.
Mi³ym akcentem uroczystoœci by³ wystêp uczniów Szko³y Podstawowej nr 3, którzy na tê okolicznoœæ przygotowali krótki koncert.
Œwiêtowania dope³ni³y ¿yczenia, podziêkowania i wiele serdecznoœci.
eg

Pisali przez 24 godziny
Ju¿ po raz trzeci spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 2 w³¹czy³a
siê do miêdzynarodowej akcji „Maraton Pisania Listów”
organizowanej przez Amnesty International.
Akcja Amnesty ma na celu pomóc wiêŸniom sumienia
i innym osobom nara¿onym na ³amanie praw cz³owieka
na ca³ym œwiecie.
- Indywidualnie wyra¿ony sprzeciw przeciwko ³amaniu
praw cz³owieka ma szczególn¹ moc. Maraton nie jest
zwyk³¹ zbiórk¹ pieniêdzy, ale konkretnym przyk³adem
dzia³ania. Te listy s¹ naprawdê skuteczne. Szacujemy,
¿e nasze listy pomagaj¹ w ponad 30% przypadków, chocia¿
tak naprawdê nie liczby s¹ tutaj najwa¿niejsze, warto pisaæ
dla uratowania nawet jednej osoby - mówi Wojciech
Makowski, koordynator Maratonu Pisania Listów.
Chojnowianie te¿ maj¹ swój wk³ad w walce z ³amaniem praw cz³owieka. Ponad 2000 listów jakie wyp³ynê³y z naszego miasta trafi¹ do ambasad i w³adz
konkretnych pañstw.
Na tê rekordow¹ jak dot¹d liczbê z³o¿y³o siê zaanga¿owanie 75 uczniów gimnazjum, 15 jego absolwentów,
kilkoro nauczycieli i mieszkañców. Wœród pisz¹cych
znalaz³ siê tak¿e ¿ywo zainteresowany akcj¹ goœæ ze
Szkocji, który przebywa³ w Chojnowie prywatnie.
Wszyscy pisali w obronie 11 osób represjonowanych,
wiêzionych i przeœladowanych.

- Piszê ju¿ pi¹ty list w obronie Femi Petersa - mówi
Jagoda z IIc - Zwracam siê do prezydenta Rosji Dmitrija
Miedwiediewa z proœb¹ o zwolnienie go z wiêzienia.
Mam nadziejê, ¿e nasza korespondencja pomo¿e.
Jagoda napisa³a 32 listy, rekordzistk¹ jednak jest
Aleksandra D¹browska, która napisa³a ich 86.
Chojnowski organizator maratonu zadba³ o komfort
psychiczny i fizyczny pisz¹cych. Podczas 24.godzinnej
akcji proponowano dla relaksu zajêcia sportowe, nauk¹
salsy i tañca belgijskiego, zimowy, orzeŸwiaj¹cy spacer,
spotkanie z Katarzyn¹ Karasek, która opowiada³a
o pobycie w Indiach i ku pokrzepieniu, okaza³y tort.
Wielogodzinne pisanie listów z pewnoœci¹ nie by³o
³atwe. Wszyscy zaanga¿owani na pewno dziœ ju¿ nie
pamiêtaj¹ tego trudu. W zamian odczuwaj¹ ogromn¹
satysfakcjê, poczucie spe³nionego obowi¹zku i radoœæ
p³yn¹c¹ z pomocy innym.
Maraton Pisania Listów odby³ siê jednoczeœnie w ponad
200 miejscach w ca³ej Polsce i w 44 krajach na ca³ym
œwiecie. Co roku dziêki Maratonowi Pisania Listów udaje
siê realnie wp³yn¹æ na poprawê sytuacji kilku b¹dŸ
kilkunastu osób, których prawa cz³owieka zosta³y z³amane.
eg

Podziêkowwania
C
C
C



Sk³adamy serdeczne
podziêkowania
dla wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy
ofiarowali 1% swojego
podatku przekazuj¹c
go na rehabilitacjê
naszego synka £ukasza
Wilka - kochaj¹cy rodzice
- Albina i Krzysztof Wilk.

C
C
C



Najserdeczniejsze
podziêkowania
dla wszystkich
pielêgniarek z gabinetu
zabiegowego
w Przychodni Rejonowej
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Miko³aj z SP nr 4 w „Niebieskim Parasolu”
03.12.2010r. uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka wraz
z bibliotekark¹ p. Urszul¹ Suchodolsk¹
byli z wizyt¹ w Oœrodku PielegnacyjnoRehabilitacyjnym „Niebieski Parasol”.
Tu zaprezentowali przedstawienie

pt. „Spotkanie z Miko³ajem” (kl. VI a),
a tak¿e rozdali pensjonariuszom i pracownikom paczuszki oraz kartki z ¿yczeniami
œwi¹tecznymi wykonanymi w³asnorêcznie. Spotkanie umili³y piosenki w wykonaniu chóru szkolnego „Allegro” prowad-

zonego przez nauczyciela muzyki p. Zenona
Chmielew-skiego. Wdziêczni pensjonariusze
¿egnali wszystkich uœmiechem i z radoœci¹ w
oczach.
Urszula Suchodolska

Nagrodzone obiady czwartkowe
Europa zaczyna siê tutaj
Czy ktoœ z Chojnowian by³ ju¿ w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie? My, gimnazjaliœci z Jedynki, ju¿ tam dzia³aliœmy!
Fantastyczne wra¿enia! Nawet najmniej
zainteresowani chemi¹, fizyk¹ czy biologi¹
odkryli, ¿e nauka nie jest nudna. Prze¿yæ
na w³asnej skórze trzêsienie ziemi, lot
dywanem, podreptaæ niczym chomik
w „karuzeli” albo uruchomiæ metalow¹
kulkê si³¹ w³asnych fal mózgowych to
jest to!
Zwiedziliœmy te¿ Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawsk¹ Starówkê, £azienki oraz
Gie³dê Papierów Wartoœciowych. Byliœmy równie¿ z wizyt¹ w Sejmie RP, gdzie
mogliœmy zwiedziæ salê posiedzeñ, salê
kolumnow¹ oraz sejmowe korytarze,
w których ponoæ, wa¿¹ siê dzieje naszego
kraju.
Wszystkie te atrakcje mia³y miejsce podczas trzydniowej wycieczki stanowi¹cej
czêœæ projektu „Europa zaczyna siê tutaj”
realizowanego przez Klub Europejski

Gimnazjum nr 1. Wyjazd w znacznej czêœci
sfinansowany zosta³ przez Fundacjê Smak
Sukcesu ze œrodków pozyskanych z Banku
Dzieciêcych Uœmiechów BZ WBK.
W imieniu uczestników wycieczki oraz
opiekuna Klubu Europejskiego sk³adam
serdeczne podziêkowania pani dyrektor
Annie Zawadzkiej z chojnowskiego oddzia³u banku BZ WBK, za rekomendacjê
udzielon¹ naszemu projektowi.

W ostatnich miesi¹cach uczennice klasy IIIe Gimnazjum nr 1 uczestniczy³y w ogólnopolskim konkursie ,,Obiady Stanis³awowskie na kartach historii”
zorganizowanym przez Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA i Zamek Królewski w Warszawie.
Opiekê nad nimi sprawowa³a p. Monika Inglot nauczyciel jêzyka polskiego.
G³ówne zadanie polega³o na zaprezentowaniu plastycznej interpretacji obiadów czwartkowych. Praca
konkursowa zosta³a wykonana na dostarczonym
przez organizatorów arkuszu z zarysem jednej z sal
Zamku Królewskiego, w której odbywa³y siê s³ynne
spotkania. Wczeœniej wszyscy uczniowie kl. IIIe
wziêli udzia³ w lekcji jêzyka polskiego przybli¿aj¹cej mecenat Stanis³awa Augusta oraz sylwetki
biesiaduj¹cych artystów i uczonych.
Wy³onienie zwyciêzców odby³o siê w drodze dwuetapowych kwalifikacji:
I etap - umieszenie zdjêcia pracy na stronie organizatorów konkursu, g³osowanie szkó³.
II etap - przes³anie orygina³u do Warszawy, obrady jury.
Mi³o nam zakomunikowaæ, ¿e ostatecznie Gimnazjum nr 1 w Chojnowie znalaz³o siê wœród 65 laureatów konkursu (wy³onionych spoœród ponad dwóch
tysiêcy uczestników ) i zdoby³o nagrodê III stopnia.
Gratulujemy!!!
(gim)

Magdalena Czapska

Na zdjêciu uczennice Gimnazjum nr 1, które wykona³y
pracê konkursow¹: Katarzyna Pieprz, Alicja Ró¿añska,
Klaudia Giwojno, Ewa Szapowa³, Justyna Tymczyszyn, Justyna Paras, Dominika Jamroz, Paulina
Maziak, Anna Koz³owska.
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Dali „Szansê na powrót”
10 grudnia Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej seminarium podsumowuj¹co-promuj¹cym oficjalnie zakoñczy³ projekt systemowy
pn. „Szansa na powrót”.
MOPS ju¿ trzeci raz realizowa³ program wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹. Celem dzia³añ, które w tym roku objê³y 20 osób, jest
zapewnienie dostêpu do zatrudnienia kobiet i mê¿czyzn zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, podwy¿szenie ich statutu spo³ecznego
i zawodowego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.
S³u¿yæ temu mia³y miêdzy innymi liczne szkolenia, kursy, zajêcia
z aktywizacji spo³ecznej, zdrowotnej, spotkania z psychologiem.
Projekt mia³ swoj¹ inauguracjê 1 lipca, grudniowe seminarium by³o
podsumowaniem realizacji oraz prezentacj¹ osi¹gniêtych rezultatów.
Tego dnia beneficjenci otrzymali zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce
uczestnictwo w kursie i zajêciach zawodowych - dziesiêciu bukieciarzyflorystów i dziesiêciu ogrodników terenów zielonych.
Poprzez udzia³ w projekcie osoby bezrobotne naby³y wiedzê i umiejêtnoœci dotycz¹ce efektywnego poszukiwania pracy. Dziêki zajêciom
z psychologiem i doradc¹ zawodowym zosta³y rozwiniête umiejêtnoœci
spo³eczne, które u³atwi¹ sprawne poruszanie siê na wspó³czesnym
rynku pracy.
Ró¿norodny wachlarz zajêæ pozwoli³ na osi¹gniêcie dodatkowych
rezultatów - podniesienie i uzupe³nienie w³asnych kwalifikacji.
Pierwsze efekty tych dzia³añ ju¿ s¹ - jedna z uczestniczek znalaz³a
w³aœnie zatrudnienie.

Dodatkowo realizacja programu pozwoli³a równie¿ pracownikom
Oœrodka wzbogaciæ swoje umiejêtnoœci i nabyæ nowe doœwiadczenia
w zakresie zarz¹dzania projektem i prac¹ metod¹ projektow¹.
opr. eg

Wystawa Bo¿onarodzeniowych szopek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego i Stefana Kaysera
W Muzeum Regionalnym w Chojnowie mo¿na obejrzeæ wystawê tradycyjnych, œl¹skich
szopek Bo¿onarodzeniowych z koñca XIX
i pocz¹tku XX w., ze zbiorów znanego, nie¿yj¹cego ju¿ kolekcjonera, za³o¿yciela pantomimy wroc³awskiej, wybitnego choreografa i tancerza - Henryka Tomaszewskiego.
Kolekcjê uzupe³niaj¹ szopki wspó³czesne
z Polski, Niemiec, Anglii oraz ozdoby choinkowe i œwi¹teczne.
Tradycje urz¹dzania szopki siêgaj¹ korzeniami czasów œredniowiecza i œciœle wi¹¿¹ siê
z osob¹ œw. Franciszka z Asy¿u, który po raz
pierwszy, tak zwana ¿yw¹ szopkê, pokaza³
w roku 1223 w Greccio. Z czasem szopka
rozpowszechni³a siê szczególnie w po³udniowych W³oszech, Hiszpanii, g³ównie na terenie Katalonii, w Austrii, w po³udniowych
Niemczech, Czechach, nazywana tu betleemk¹, na Morawach i w Polsce, sk¹d trafi³a na
Litwê i Ukrainê. Przyjê³a siê nawet w prawos³awnej Rosji. By³a wa¿nym orê¿em
w kontrreformacyjnej dzia³alnoœci wielu zakonów, szczególnie jezuitów. Z misjonarzami
dotar³a do Ameryki Po³udniowej, a z imigrantami do Ameryki Pó³nocnej.
Z Portugalczykami trafi³a na Daleki Wschód.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e jej zasiêg odpowiada³
wp³ywom katolicyzmu. Przez Tyrol dotar³a
poza Alpy. W 1562 r. wystawiono szopkê
w koœciele œw. Klemensa w Pradze. Z czasem
trafi³a tak¿e na Œl¹sk. Szczególnie by³a popularna w dawnym hrabstwie k³odzkim, gdzie
przewa¿ali katolicy. Pierwsze szopki by³y
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ustawiane w koœcio³ach, ale ju¿ w XVII
wieku powoli siê jakby zeœwiecczy³y, by³y
urz¹dzane w dworach szlacheckich, pa³acach
arystokracji i domach mieszczan, sta³y siê
nieodzownym elementem œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
W XVIII w. szopki s¹ coraz bardziej rozbudowane i bogate przybieraj¹c barokowy kostium. W Niemczech i Austrii powstaj¹ pierwsze wytwórnie zajmuj¹ce siê ich produkcj¹.
Figurki do szopek wykonywano z ró¿nych
materia³ów, g³ównie drewna, ale te¿ gliny,
ceramiki, porcelany, gipsu, papieru, tektury,
wosku, a nawet ciasta.
Bo¿onarodzeniowa szopka szafkowa z terenu
Œl¹ska charakteryzuje siê obfitoœci¹ figurek
bior¹cych udzia³ w misterium Narodzenia
Pañskiego. Nadmiar postaci i t³o architektoniczne,
z regu³y bardzo mocno rozbudowane, niekiedy z elementami architektury lokalnej,
nieco przyt³acza sam¹ scenê narodzin Zbawiciela, ale zawsze w œl¹skiej szopce w jej centrum
widzimy Dzieci¹tko, Mariê i Œw. Józefa.

Zwykle narracja jest tu bardzo rozbudowana,
pojawiaj¹ siê liczne w¹tki poboczne i wspó³czesne odwo³ania. Œl¹ska szopka szafkowa
wyró¿nia siê wybitnie scenograficznymi rozwi¹zaniami. Mamy tu do czynienia ze swoistym teatrum, które rozgrywa siê na naszych
oczach, przybli¿aj¹ce jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ, a na pewno najbardziej
radosne w dziele Odkupienia, jakim jest
Narodzenie Pañskie.
Wystawa przygotowana przez Muzeum
Regionalne ma przybli¿yæ widzowi, s³abo na
ogó³ znane, tradycje bo¿onarodzeniowej
szopki œl¹skiej.
Kolekcjê udostêpni³ i przygotowa³ Stefan Kayser
z Wroc³awia.
Wystawa potrwa do koñca stycznia 2011 roku.
Mo¿na j¹ zwiedzaæ, oprócz poniedzia³ków
i niedziel, od godz. 8.00 do 16.00, w soboty
od 11.00 do 16.00. W soboty wstêp do muzeum
jest bezp³atny. Serdecznie zachêcamy do jej
obejrzenia.
J.J.
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Nasze srebrne Orliki
4 grudnia w hali sportowej OSiR w Lubinie
klub SCS AMICO Lubin zorganizowa³
Miko³ajkowy Halowy Turnieju Pi³ki No¿nej
dla grupy ORLIKÓW. W turnieju bra³y
udzia³ dru¿yny: Górnik Polkowice, Odra
Œcinawa, Chojnowianka Chojnów oraz dwa
zespo³y SCS Amico Lubin. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna Górnika Polkowice.
Nasz zespó³ po raz kolejny pokaza³ siê z dobrej strony, zajmuj¹c w koñcowej klasyfikacji
2 lokatê. Wszyscy zawodnicy bior¹cy udzia³
w turnieju zostali obdarowani paczkami,
które wrêczy³ im œw. Miko³aj.

AMICO I Lubin - AMICO II Lubin 2:0
Chojnowianka Chojnów - Górnik Polkowice 1:2
Tabela koñcowa
Górnik Polkowice
Chojnowianka Chojnów
AMICO I Lubin
AMICO II Lubin
Odra Œcinawa

punkty
10
9
7
1
1

Wyniki
AMICO I Lubin - Górnik Polkowice 0:0
AMICO II Lubin - Odra Œcinawa 0:0
AMICO I Lubin - Odra Œcinawa 3:0
AMICO II Lubin - Chojnowianka Chojnów 0:2
Odra Œcinawa - Chojnowianka Chojnów 0:3
Górnik Polkowice - AMICO II Lubin 1:0
AMICO I Lubin - Chojnowianka Chojnów 1:2
Odra Œcinawa - Górnik Polkowice 0:4

Wieœci szachowe

Szkoda tej szansy
Mecz szachowy o mistrzostwo III Ligi Dolnoœl¹skiej to wyj¹tkowe spotkanie, prowadziliœmy ju¿ dwoma punktami, do zwyciêstwa
wystarczy³ remis w pozosta³ych partiach, a mimo to mecz zakoñczy³ siê remisem. Tegoroczne
rozgrywki bêd¹ niezwykle emocjonuj¹ce wszystkie dru¿yny s¹ wzmocnione nowymi
zawodnikami i ka¿dy wynik jest mo¿liwy.
Wyniki spotkania:
MDK DANY Chojnów GLKS ¯arów
Pastuchewicz Bartosz 0 - 1 Kowalczyk Wojciech
Meller Piotr
0 - 1 Szmyd Marek
Wodas Pawe³
1 - 0 Zieliñski Zbigniew
Stok³osa Seweryn
1 - 0 Garbacz Marcin
D¹browska Agnieszka 1/2 Dranka Jowita
Wynik 2,5 – 2,5

Dru¿yna Chojnowianki wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Jakub Wo³oszyn, Sebastian Karbowniczek,
Kacper Laskowski, Kacper Jêdraszczyk,
Miko³aj Mietelski, Arkadiusz Wiele¿ew,
Damian Nosal, Jakub Jagielski, Bartosz
Sobczak.
eg

Silna obsada Mistrzostw
W mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w szachach szybkich uczestniczy³o 88 zawodników i zawodniczek, w tym 3 arcymistrzów
oraz 5 mistrzów krajowych. Podobnie jak
rok temu zwyciê¿y³ £ukasz Cyborowski
mieszkaniec Legnicy zawodnik extraklasy
klubu z Dankowiec (Lubuskie).
Wœród kobiet zwyciê¿y³a arcymistrzyni
Monika Krupa przed arcymistrzyniami
Barbar¹ Jaracz oraz Jolant¹ Zawadzk¹.
Kategoria niepe³nosprawnych
1. Jagie³a Piotr
Wroc³aw 5 pkt
2. Pociejowski Marek
Wroc³aw 5 pkt
3. Cukrowski Filip
Brzeg Dolny 5 pkt

4. Wodas Pawe³
Chojnów 5 pkt
5. Maœlanka Piotr
Chojnów 4,5 pkt
W kategorii zawodników z rankingiem
1900 – 2150
1. Kowalczyk Pawe³
Wa³brzych 7,5 pkt
2. Helaszek Edward
Mietków 6,0 pkt
3. Stok³osa Seweryn
Chojnów 6,0 pkt
4. Goluch Piotr
Bogatyna 6,0 pkt
5. Kuloœ Szymon
Wroc³aw 6,0 pkt
Warto nadmieniæ, ¿e nasz zawodnik Stok³osa
osi¹gn¹³ 3 remisy z arcymistrzami. Szkoda,
¿e nasz drugi zawodnik rankingowy Jakub
Hajnrych musia³ wycofaæ siê z turnieju ze
wzglêdów rodzinnych.
J.P.

Bardzo udanie zadebiutowa³ Pawe³ Wodas,
który pewnie wygra³ ze Zbigniewem Zieliñskim,
znanym zawodnikiem z Wa³brzycha.
Nastêpne dwa spotkania odbêd¹ siê 19 grudnia
w Chojnowie, przeciwnikami bêd¹, UKS Debiut
Przedwojów oraz prowadz¹ca dru¿yna Miedzi
Legnica.
Obecnie nasza dru¿yna zajmuje 3 miejsce
w tabeli.
J.P.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom na wsi Bia³a, gm. Chojnów,
pow. 80 m2 + adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salon, dzia³ka 33 ary - 200 tys. z³ lub
zamieniê na mieszkanie w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 694-185-991 lub 601-829-250.
Sprzedam tanio mieszkanie o pow. 52 m 2 ,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, nowe
okna, tynki strukturalne, sufity podwieszane, do
mieszkania przynale¿y piwnica oraz strych, cena
79 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, strych pow. 38m2,
przy ul. D¹browskiego, po kapitalnym remoncie,
cena 89 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
62,40 m2, IIp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
balkon. Wiadomoœæ: tel. 607-388-747.

Sprzedam mieszkanie w Osetnicy, 47,5 m2,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, po kapitalnym remoncie,
niski czynsz, do mieszkania przynale¿y gara¿,
piwnica i dzia³ka. Wiadomoœæ: tel. 696-441-557.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie przy
ul. Samorz¹dowej, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka,
64 m2, Ip. Wiadomoœæ: tel. 888-629-378.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 4.pokojowe, kuchnia, wc i ³azienka osobno, IIIp., nowe
budownictwo, nowa stolarka okienna, Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 792-278-571 lub 792-278-568 po
godz. 14.
Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow.
50 m 2 w Chojnowie Ip., w centrum, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, balkon d³. 4,8 m, 2 piwnice, na
podobne lub wiêksze w Prudniku - do 65 m2 za
dop³at¹ lub sprzedam. Wiadomoœæ: tel. 76 818-72-15
lub 606-511-429.

Dzia³ki
Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe, o pow. 64,5 m 2 , na parterze przy ul.
Maczka, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno,
w pokojach drewniane pod³ogi, nie wymaga
remontu oraz gara¿. Wiadomoœæ: tel. 516-854-677.
Sprzedam b. ³adne mieszkanie w Chojnowie
w okolicach du¿ego parku, Ip., 100 m2, rozk³adowe,
strych, du¿e piwnice, ogródek przy domu.
Wiadomoœæ: tel. 602-274-265.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie:
897 m2 - 55 tys. z³, 887 m2 - 54 tys. z, 1.104 m2 35 tys. z³, 935 m2 - 40 tys. z³, 933 m2 - 50 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane 12 arowe w Konradówce, niedaleko szosy Chojnów-Go³aczów.
Wiadomoœæ: tel. 500-094-028.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 du¿e
pokoje, pow. 70 m2, przedpokój, kuchnia, ³azienka,
IIp., do mieszkania przynale¿¹ 2 komórki
strychowe, piwnica, 2 komórki na zewn¹trz, niski
czynsz, ogrzewanie - piece kaflowe w ka¿dym
pokoju (mo¿liwoœæ pod³¹czenia centralnego ogrzewania), cena 190 tys. z³ do negocjacji. Wiadomoœæ:
tel. 76 819-10-08 lub 883-725-716.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ z pozwoleniem na budowê w Go³aczowie, 11 ar.
Wiadomoœæ: tel. 602-197-254.

Sprzedam przytulne mieszkanie przy ul.
Sikorskiego, 64 m2, 3 pokoje, IVp., po kapitalnym
remoncie, nie wymaga wk³adu finansowego, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 502-042-483.

Sprzedam lub wynajmê gara¿ przy ul. £okietka,
cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam kawalerkê po kapitalnym remoncie
przy ul. Paderewskiego 30, IIp., nowe budownictwo. Wiadomoœæ: tel. 601-552-649.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 46 m2,
2 pokoje w Chojnowie, ul. Drzyma³y, IVp.
Wiadomoœæ: tel. 609 -239-659.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 50,6 m2,
nowe instalacje (elektryczna, wod.-kan., co., gazowe),
po³o¿one przy ul. Legnickiej, blisko centrum, IIIp.,
stare budownictwo. Wiadomoœæ: tel. 602-851-726.

Inne

Biuro Ubezpieczeñ

Sprzedam gara¿e przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

GRUPY PZU

Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej wody
u¿ytkowej (zestaw solarny kompletny: 250-300l
+ 2 kolektory po 2,3 m2 7.500 z³ brutto) do koñca
roku w promocji. Gwarancja 10 lat, równie¿ grzejniki, okna PCV i drzwi wejœciowe. Wiadomoœæ:
tel. 604-817-999 Zamienice 66.

BIURO OFERUJE UBEZPIECZENIA:
- Samochodów (AC, OC, AutoSzyba, itp.)
- OC zawodowe
- PZU Doradca (kompleksowe ubezpieczenia dla firm)
- Mieszkañ, Domów
- Rolne (tak¿e dotowane ubezpieczenia upraw)
- NNW, OC w ¿yciu Prywatnym
- Ubezpieczenia podró¿ne, rowerzysta
- Opieka Medyczna
- Ubezpieczenia Kapita³owe (systematyczne

Sprzeda¿ choinek - wysokoœæ od 1,5m do 4 m,
od 15.12.2010 od godz. 10. Plantacja Goliszów 1,
cena od 15 z³/szt. Wiadomoœæ: tel. 782-163-131.

- Plan na ¯ycie (ochrona ¿ycia z inwestycj¹ na przysz³oœæ)
- Ubezpieczenia Posagowe dla dzieci

Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej. Wiadomoœæ: tel. 784-734-074.

(dodatkowo funkcja renty)

Transport ciê¿arowy
³adownoœæ 1100 kg
Ford Transit
podwy¿szony - d³ugi
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oszczêdzanie z ochron¹ ¿ycia)

- Ubezpieczenia na ¿ycie
- Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), IKE
- Grupowe ubezpieczenie pracowników
Ma³ych i Œrednich Firm

Ca³a Europa i Kraj od zaraz
Mówimy po angielsku,
niemiecku i rosyjsku!!!
Konkurencyjne ceny!!!

Zapraszamy:
Chojnów, ul. Paderewskiego 12, pok. 101
poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: godz. 8-16
wtorek: godz. 10-18
czwartek: godz. 9-17

T³umaczenia!
Samochody z Internetu!!!

Jeœli chc¹ Pañstwo dowiedzieæ siê wiêcej
- prosimy o kontakt z Przedstawicielem Grupy PZU:

Tel. 795 150 490
Tel./Fax: 76 854 95 75

Magdalena Ratman
tel. 784 036 233
mratman@agentpzu.pl
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BANK SPÓ£DZIELCZY W CHOJNOWIE
oferuje

„KREDYT ŒWI¥TECZNY”
9
9

9

kwota kredytu - do 20.000 z³,
okres kredytowania - do 24 miesiêcy,

oprocentowanie sta³e:
przyk³adowe raty:

7,9%

* Na dzieñ 24.11.2010 r.: RRSO dla kwoty kredytu 5.000,00 z³, prowizji 2,5% i okresu sp³aty 24 m-cy wynosi 10,96%

Zapraszamy do Naszych placówek

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów
i pomyœlnoœci
w zbli¿aj¹cym siê
Nowym 2011 Roku
¿yczy
Wszystkim swoim
Klientom, Partnerom,
Przyjacio³om

Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84;
fax: (076) 818-75-15,
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
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Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia
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niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
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Tu jest
miejsce
na Twoj¹
reklamê
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Karambol dobi³ setki

