Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie
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Rocznica stanu wojennego
13 grudnia 1981 roku na terenie ca³ej Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwa³y
Rady Pañstwa wprowadzono stan wojenny.
Oficjalnym powodem og³oszenia stanu wojennego by³a pogarszaj¹ca siê sytuacja gospodarcza
kraju. Rzeczywistymi powodami by³y jednak
obawy re¿imu komunistycznego przed utrat¹
w³adzy, zwi¹zane z utrat¹ kontroli nad niezale¿nym ruchem zwi¹zkowym, w szczególnoœci
Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawodowym “Solidarnoœæ”, oraz walki ró¿nych
stronnictw w PZPR.
Istotny by³ te¿ gwa³towny spadek poparcia
spo³ecznego dla polityki komunistów. Wed³ug
badañ OBOP ju¿ w czerwcu 1981 zaufanie
do rz¹du deklarowa³o 24% respondentów,
dzia³ania KC PZPR aprobowa³o jedynie 6%
respondentów, a dzia³ania NSZZ “Solidarnoœæ”
pozytywnie ocenia³o a¿ 62% Polaków.

13 grudnia (z soboty na niedzielê) o godzi. 0:00
oddzia³y ZOMO rozpoczê³y ogólnokrajow¹
akcjê aresztowañ dzia³aczy opozycyjnych.
W dniu wprowadzenia stanu wojennego
w dzia³aniach na terytorium kraju wziê³o udzia³

Inicjatorki
SZLACHETNEJ PACZKI
w naszym mieœcie
DZIÊKUJ¥ WSZYSTKIM,
którzy wsparli akcjê i dziêki
którym spe³niono marzenie
RODZINY - BOHATERKI
SZLACHETNEJ PACZKI,
z Chocianowa.
SPE£NILIŒMY MARZENIA MA£E,
WIÊKSZE I TO NAJWIÊKSZE…
TE¯.

DZIÊKUJEMY!!!
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ok. 70 tys. ¿o³nierzy Wojska Polskiego, 30 tys.
funkcjonariuszy MSW oraz bezpoœrednio na
ulicach miast 1750 czo³gów i 1400 pojazdów
opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty,
9000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe.
W 30 rocznicê tych wydarzeñ w³adze miasta
Chojnowa z³o¿y³y symboliczny wieniec pod
obeliskiem upamiêtniaj¹cym walcz¹cych
o niepodleg³oœæ.
Stan wojenny by³ ostatnim zrywem komunistów, a zmiany zapocz¹tkowane w sierpniu
1980 roku nie mog³y ju¿ byæ zatrzymane.

Doceniono Chojnów
Wœród wybranych projektów Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” Programu Rozwoju Bibliotek znalaz³ siê równie¿ program
edukacyjno-kulturalny MBP w Chojnowie
„M£ODZI TWORZ¥ SZTUKÊ”. W pierwszym
specjalnym wydaniu gazety „G³os Aktywnej”
przedstawiono oko³o 40 inicjatyw spoœród
150 projektów realizowanych w pierwszej
po³owie 2011 roku, aby pokazaæ ró¿norodnoœæ
dzia³añ, które mog¹ prowadziæ biblioteki. Gazeta
promowana by³a na drugim ogólnopolskim
kongresie bibliotek publicznych w Warszawie.
Wyró¿nienie bardzo nas ucieszy³o, zw³aszcza ¿e
zamierzamy realizowaæ nastêpne edycje tego
przedsiêwziêcia. Ju¿ teraz mo¿emy zdradziæ,
¿e motywem przewodnim w 2012 r. bêdzie
Natura. Mamy nadziejê, ¿e i tym razem uda
siê zrobiæ coœ wa¿nego i dobrego w rozwijaniu
talentów plastycznych m³odych chojnowian.
Liczymy na dalsz¹ wspó³pracê z partnerami
projektu - Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2,
Powiatowym Zespo³em Szkó³ i Urzêdem
Miejskim w Chojnowie. Wyró¿nienie naszego
dzia³ania to wspólny sukces.

Zaproszenie na koncert
Spo³eczne Ognisko Muzyczne serdecznie
zaprasza na Koncert Kolêd.
20 grudnia o godz. 16.00 w Sali Edukacyjnej

Miejskiej Biblioteki Publicznej zabrzmi¹ bo¿onarodzeniowe nuty w wykonaniu adeptów
sztuki muzycznej. Ka¿dy kto chce poczuæ klimat œwi¹t jeszcze przed rodzinn¹ Wigili¹ ma
tu wolny wstêp. Zapraszamy.

Trzeba mieæ œwiadomoœæ
8 z³apanych psów, to efekt, od³owu, jaki przeprowadzono w mieœcie 30 listopada.
Dwa z nich, po zap³aceniu mandatu przez
w³aœcicieli zosta³y im zwrócone, pozosta³e
odwieziono do schroniska w Bia³ogardzie.
Odzyskaæ pupila mo¿na, ale wymaga to nieco
formalnoœci, czasu i pieniêdzy. Takie akcje
maj¹ na celu m.in. sk³onienie w³aœcicieli do
nale¿ytej opieki nad swoimi czworonogami.
Pies biegaj¹cy bezpañsko stanowi zagro¿enie
dla siebie i innych, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e
brak nadzoru nad psem to ³amanie prawa.
Zwracamy na to uwagê dopiero kiedy stanie
siê nieszczêœcie - nasz pies kogoœ przestraszy,
pogryzie, lub jak w opisywanym przyk³adzie
trafi do schroniska. Posiadaj¹c psa czy inne
zwierzê nale¿y znaæ swoje obowi¹zki, a najlepiej zapoznaæ siê z nimi zanim podejmiemy
decyzjê o przysposobieniu jakiegoœ przyjaciela.

Gdzie z elktroœmieciami?
Wielokrotnie informowaliœmy ju¿ mieszkañców
naszego miasta o punktach zbiórki zu¿ytego
sprzêtu elektronicznego i elektrycznego. Jeœli
œwi¹teczne porz¹dki czy wymiana starego
sprzêtu na nowy spowodowa³a, ¿e zastanawiamy siê co zrobiæ z niepotrzebnym ju¿ odkurzaczem, telewizorem, komputerem, itp. zalecamy
odnieœæ taki przedmiot do wyznaczonych miejsc
przyjmuj¹cych nieodp³atnie tzw. elektroœmieci. W ka¿dy powszedni dzieñ tygodnia
mo¿na go zostawiæ w wystawionych na szkolnym podwórku Gimnazjum nr 2 koszach.
Dostêp do nich mamy od godz. 8 do godz. 18.
Sprzêt mo¿na sk³adowaæ tak¿e na terenie
ChZGKiM, przy ul. Kraszewskiego 1 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-14.

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów i pomyœlnoœci
w zbli¿aj¹cym siê
Nowym 2012 Roku
¿yczy Wszystkim swoim Klientom,
Partnerom, Przyjacio³om
Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
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* Styczeñ *
Z WOŒP 2011
Wielu chojnowian w³¹czy³o siê w akcjê Owsiaka
w ró¿nej formie. Pocz¹wszy od sztabu skupiaj¹cego 65 wolontariuszy z puszkami, organizatorów, wszystkich licz¹cych pieni¹dze, poprzez
wykonawców wype³niaj¹cych czêœæ artystyczn¹,
handlowców i przedsiêbiorców, którzy przekazali mnóstwo fantów na orkiestrow¹ licytacjê,
a¿ po ¿ywio³ow¹ publicznoœæ i mieszkañców
Ziemi Chojnowskiej wspieraj¹cych akcjê
finansowymi datkami.
9 stycznia, w grodzie nad Skor¹ zebrano blisko
16 tysiêcy z³.

* Luty *
Z Dzi-Wnu
Impreza pod nazw¹ „Dzi-Wnu” czyli Dziadkom-Wnuki, bawi, œmieszy i wyciska ³zy wzruszenia. Na scenie, kilkulatki i nieco starsze
wnuczêta deklamuj¹, œpiewaj¹, tañcz¹, odgrywaj¹ teatralne spektakle. Wszystko po to, by
uradowaæ babciê i dziadka i w imieniu wszystkich wnuków, wnuczek i prawnucz¹t podziêkowaæ za opiekê, edukacjê, pomoc, poœwiêcony
czas i bezgraniczn¹, bezwarunkow¹ mi³oœæ.
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
od kilku ju¿ lat, zaprasza wszystkich dziadków
i wszystkie babcie na Ich œwiêto do domu
kultury. Z zaproszenia korzystaj¹ dziesi¹tki
chojnowian pragn¹cych uczestniczyæ w uroczystych obchodach Dnia Babci i Dziadka. Na
scenie tego dnia obejrzeæ mo¿na barwne widowisko dedykowane najukochañszym, najcierpliwszym, tym naj…, naj...

monogram których wspólnie z uczestnikami,
ustalono na spotkaniu organizacyjnym.

* Marzec *
Z 20.lecie
5 marca Oddzia³owa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP obchodzi³a jubileusz 20.lecia dzia³alnoœci. Uroczystoœæ skupi³a liczne grono seniorów - dzia³aczy zwi¹zkowych, w³adze zwi¹zkowe i samorz¹dowe.

Z Ogólnopolski œpiew
Na IX edycjê „Rozœpiewanych nutek” zg³osi³a
siê wyj¹tkowo liczna grupa m³odych wokalistów.
40 œpiewaj¹cych osób. W tym roku, po raz
pierwszy, impreza mia³a rangê ogólnopolskiej.

* Kwiecieñ *
Z NSPLiM
1 kwietnia ruszy³ Narodowy Spis Powszechny
Ludnoœci i Mieszkañ. Po raz pierwszy odby³
siê metod¹ mieszan¹: samospis internetowy,
wywiad telefoniczny i wywiad prowadzony
przez internet. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegó³owych informacji o liczbie
ludnoœci, jej terytorialnym rozmieszczeniu,
strukturze demograficzno-spo³ecznej i zawodowej, a tak¿e o spo³eczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin
oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia³u terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym
i lokalnym.

Z H jak Humor

3 lutego M³odzie¿owa Rada Miejska trzeciej
kadencji mia³a swoje ostatnie posiedzenie.
Uroczysta sesja by³a podsumowaniem dwuletniej dzia³alnoœci i oficjalnym po¿egnaniem
m³odych radnych.

6 kwietnia, ju¿ po raz pi¹ty odby³ siê Dolnoœl¹ski Przegl¹d Kabaretów Szkolnych znany
w œrodowisku jako Pekaesy. Zmagania konkursowe ocenia³o jury, w sk³ad którego weszli
cz³onkowie kabaretu Ka³asznikof z Rybnika.
Do Chojnowa przyby³y zespo³y z Wroc³awia
i Strzegomia.

Z MSM

Z W pierwsz¹ rocznicê

6 lutego MOKSiR zainaugurowa³ MSM Moksirowskie Spotkania Muzyczne.
Koncert Nocnej Zmiany Bluesa przyci¹gn¹³
dziesi¹tki mieszkañców.

10 kwietnia na chojnowskim cmentarzu, przy
pomniku „Golgota Wschodu” odby³a siê uroczysta Msza œw. w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. Mszê koncelebrowa³,
ks. Dominik S³owiñski, homilie wyg³osi³
ks. Krzysztof Bojko. W uroczystoœciach uczestniczy³y w³adze miasta i licznie przybyli mieszkañcy. Sk³adano wieñce, zapalano znicze, w milczeniu oddawano ho³d tragicznie zmar³ym.

Z Koniec kadencji

Z M³odzie¿owy turniej
12 lutego zorganizowano M³odzie¿owy Turniej
Bokserski, który by³ jednoczeœnie otwarciem
dolnoœl¹skiego sezonu bokserskiego. Do
Chojnowa zjecha³o blisko piêædziesiêciu
zawodników. Kibice obejrzeli 16 pojedynków.

Z Najpopularniejszy sportowiec
26 lutego organizator 3.Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Legnicy lca.pl og³osi³ wyniki. W trzeciej edycji tego konkursu Najpopularniejszym Sportowcem 2010 roku
z terenu naszego miasta zosta³a Daria Szymañska - zawodniczka OSK Jaroszówka, WKKW.

Z Uniwersytet Trzeciego Wieku
28 lutego sw¹ dzia³alnoœæ zainaugurowa³ w Chojnowie Uniwersytet Trzeciego Wieku (U3W).
Tego dnia rozpoczê³y siê pierwsze zajêcia, har-
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Z Pó³ wieku pos³ugi
Wspania³y, niecodzienny jubileusz obchodzi³
wspólnie z parafianami ksi¹dz Pra³at W³adys³aw
Bystrek. 50.lecie kap³añstwa uczczono Msz¹
œwiêt¹ i towarzyskim spotkaniem.
Koncelebrowana przez biskupa Stefana Cichego
wspólnie z ks. Tadeuszem Jurkiem i ks. pra³atem
W³adys³awem Bystrkiem Eucharystia odby³a
siê 23 kwietnia. Niezwykle uroczysta, niezwykle
podnios³a, oprawiona muzycznie przez chojnowski chór Skoranta, wzruszy³a wiernych i samego
jubilata. Dziêkuj¹c wszystkim za uczestnictwo
w tej rocznicy ks. pra³at nie kry³ emocji.
Podobnie by³o podczas spotkania w Gimna-

zjum nr 1, gdzie przygotowano poczêstunek.
Tu w gronie bliskich osób, gratuluj¹c jubileuszu,
sk³adaj¹c ¿yczenia, wspominano wieloletni¹,
aktywn¹ pos³ugê duszpastersk¹ naszego kap³ana.

* Maj *
Z Blogos³awiony
Miliony wiernych prze¿ywa³o beatyfikacjê Jana
Paw³a II. 6 lat czekano na to wydarzenie.
Radoœæ, wzruszenie, duma i wra¿enie Jego
obecnoœci towarzyszy³o Polakom i wiernym
ca³ego œwiata, kiedy 1 maja, w Watykanie
og³aszano Jana Paw³a II B³ogos³awionym.
Chojnowianie œwiêtowali oficjalnie podczas
okolicznoœciowych koncertów. Pierwszy z nich
uczniowie Gimnazjum nr 1. M³odzie¿, której
papie¿ patronuje od kilku lat, wyœpiewa³a,
wygra³a i wyrecytowa³a utwory w mniejszym
lub wiêkszym stopniu zwi¹zane z Ojcem œw.
Nie treœci jednak by³y wa¿ne, ale zapa³
i radoœæ z jakimi m³odzi chojnowianie oddawali
ho³d Wielkiemu Polakowi.
Nastêpnego dnia w koœciele pw. NPNMP mieszkañcy uczestniczyli w s³owno-muzycznym
spektaklu „MISTERIUM” przygotowanym
przez chór Skoranta.

Z Kilkuset tancerzy
Chojnowski, dotychczas regionalny, przegl¹d zespo³ów tanecznych „Stonoga” od wielu lat przyci¹ga³ do naszego miasta dziesi¹tki uczestników i fanów tañca. W tym roku, kiedy organizator - Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji zdecydowa³ podnieœæ rangê i przemianowaæ
konkurs na turniej ogólnopolski, zainteresowanie
zadziwi³o pomys³odawców. Do chojnowskiego
domu kultury zjecha³o blisko 50 formacji tanecznych z ró¿nych stron kraju. Byli reprezentanci
Szczecina, Zielonej Góry, Wa³brzycha, Wroc³awia, Nowej Soli, Przemkowa, Lubina, Nowego
Miasteczka, Nowogrodu Bobrzañskiego, Brzegu,
Tarnowa Opolskiego, K¹tów Opolskich, Dañca,
Legnicy, Boles³awca i naturalnie Chojnowa w sumie kilkuset tancerzy, a roztañczonych nóg
- ponad tysi¹c.

Z Od dwudziestu lat
W maju Polkowicki Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du
Ruchu Ko³o w Chojnowie, œwiêtowa³ jubileusz
20.lecia dzia³alnoœci. Obchody rozpoczêto
18 maja Msz¹ œw. sprawowan¹ w intencji
cz³onków zwi¹zku i ich rodzin oraz za tych, którzy
ju¿ zmarli. 25 maja, w Sali Edukacyjnej MBP
odby³o siê spotkanie Ko³a z zaproszonymi
goœæmi i przyjació³mi.

Z Æwieræwiecze SP4
20 maja Szko³a Podstawowa nr 4 w Chojnowie
obchodzi³a swój jubileusz.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w Koœciele
pw. Piotra i Paw³a, któr¹ celebrowa³ Jego
Eminencja Ksi¹dz Biskup Stefan Cichy. Kolejna
czêœæ obchodów mia³a miejsce na boisku
szkolnym. Wziê³o w niej udzia³ wielu zaproszonych goœci, m.in. przedstawiciele w³adz
miejskich, gminnych, dyrektorzy szkó³ z terenu
gminy miejskiej i wiejskiej Chojnów, a tak¿e
szkó³ Dolnoœl¹skiego Krêgu Korczakowskiego.
Do szczególnych goœci nale¿eli równie¿ licznie
przybyli emerytowani dyrektorzy, nauczyciele,
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pracownicy szko³y, absolwenci, a przede
wszystkim uczniowie i ich rodzice. Po czêœci
oficjalnej goœci zaproszono do zwiedzania
szko³y.
Ostatnim punktem obchodów 25.lecia by³o
tradycyjne przedstawienie „Dzieci Rodzicom”,
które odby³o siê w MOKSiR w Chojnowie.

* Czerwiec *
Z 10 lat Parasola
Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjno Rehabilitacyjny „Niebieski Parasol”, obchodzi³ swoje
10.lecie. Œwiêtowano przez dwa dni.
3 czerwca uroczystoœci zainaugurowa³a Msza
œw. w kaplicy oœrodka.
Ten dzieñ by³ dniem spotkania osób mocno
zwi¹zanych ze Stowarzyszeniem „Niebieski
Parasol” z jego przyjació³mi, sympatykami,
ludŸmi wspieraj¹cymi placówkê i jej pacjentów.
Kolejnego dnia na œwi¹teczny festyn zaproszono
wszystkich mieszkañców Chojnowa i okolic.

Z Dni Chojnowa
W innym ni¿ zwykle otoczeniu obchodziliœmy
tegoroczne Dni Chojnowa. Tradycyjny, dziewi¹ty ju¿, Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a
Artystycznego odby³ siê w Parku Œródmiejskim. Towarzyszy³y mu wystêpy artystyczne
lokalnych wykonawców, rozstrzygniêcia
konkursów - VIII Chojnowskiego Dyktanda
i zawodów wêdkarskich.
Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ “Raz, dwa, trzy”.
Dzieñ drugi miejskiego œwiêta przebiega³
w klimatach greckich. Niewielka spo³ecznoœæ
Chojnowa, pochodzenia greckiego chcia³a w ten
sposób przypomnieæ, zaakcentowaæ i utrwaliæ
swoje losy, które zwi¹za³y ich z grodem nad
Skor¹. Ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê, oficjalnie otwarto wystawê „Powrót do Itaki”
i serwowano oryginaln¹ greck¹ muzykê.

Z Przedszkolna impreza
W tym roku BAMBINIADA, czyli Przegl¹d
Piosenki Przedszkolnej, œwiêtowa³ jubileusz
15-lecia. Impreza zbieg³a siê z Dniem Dziecka,
dla ka¿dego uczestnika zatem przygotowano
drobny upominek. A uczestników by³o
kilkuset. Blisko 300 dzieci tañczy³o, œpiewa³o
lub oklaskiwa³o swoje kole¿anki i kolegów.

* Lipiec *
Z Wakacje z harcerzami i nie tylko
13 lipca, z kolonii w Oœrodku BiwakowoObozowym w Rogalinku po³o¿onym w Wielkopolskim Parku Narodowym powrócili uczestnicy wypoczynku letniego zorganizowanego
przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Hufiec
w Chojnowie.
W mieœcie zajêcia wakacyjne dzieciom
i m³odzie¿y proponowa³a Miejska Biblioteka
Publiczna i MOKSiR.

* Sierpieñ *
Z Jubileusz Chojnowianki
6 sierpnia na Stadionie Miejskim KS „Chojnowianka” obchodzi³ swój donios³y jubileusz
65.lecia.
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Na obchody zostali zaproszeni przedstawiciele
w³adz miasta i gminy Chojnów, oraz przedstawiciele Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
i Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, a tak¿e
prezesi zaprzyjaŸnionych klubów. Czêœæ
oficjaln¹ wype³ni³y przemówienia i wrêczanie
zas³u¿onym dla klubu okolicznoœciowych
medali. Potem by³ mecz o Memoria³ Mariana
Rabandy, a na zakoñczenie festyn.

Z Akcja woda
17 sierpnia Chojnów obieg³a wieœæ o ska¿eniu
wody w miejskich wodoci¹gach. Komunikaty
og³aszane przez megafon, informacje wyklejone w klatkach bloków, podawane w Internecie
i mediach mówi³y o nieprzydatnoœci wody do
celów spo¿ywczych i higienicznych. Zaraz
po tym jak otrzymano komunikat o ska¿eniu
wody z Sanepidu, uruchomiono Zespó³ Reagowania Kryzysowego. Priorytetem by³o zorganizowanie cystern z wod¹. Wyznaczono miejsca
ich lokalizacji i wkrótce w mieœcie stacjonowa³o
6 cystern. W tym samym czasie odka¿ano wodê
w wodoci¹gach. Zlokalizowano tak¿e Ÿród³o
ska¿enia na prywatnej posesji w Michowie.
18 sierpnia kolejny raz samochody z megafonami kr¹¿y³y po mieœcie. Tym razem og³aszaj¹c odwo³anie zakazu u¿ywania wody.

Z Odszed³ Jurek
18 sierpnia, w wieku 65 lat zmar³ Jerzy Józefowicz - wieloletni redaktor i redaktor naczelny
Gazety Chojnowskiej. Rodzina, przyjaciele
i znajomi po¿egnali Go 20 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Chojnowie.

* PaŸdziernik *
Z Gildia Artystów Chojnowa
6 paŸdziernika Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji zorganizowa³ spotkanie
za³o¿ycielskie Gildii Artystów Chojnowa.
Pod t¹ nieco tajemniczo brzmi¹c¹ nazw¹ kryje siê grupa osób zajmuj¹cych siê, profesjonalnie lub amatorsko, szeroko pojêt¹ sztuk¹.

Z Wybory parlamentarne
9 paŸdziernika do urn posz³o 48,92 % Polaków.
W Chojnowie na 11565 uprawnionych do g³osowania, karty odebra³o 4711 mieszkañców.
To niespe³na 41% (40,73).

Z Najlepszy dzielnicowy
W plebiscycie Komendy Miejskiej Policji
z Legnicy na Najlepszego Dzielnicowego
tytu³ ten w komisariacie Policji w Chojnowie
uzyska³ m³. asp. Piotr Demiañczuk.

* Listopad *
Z Ognisko Patriotyzmu
14 listopada na placu szkolnym przy ul. Wojska
Polskiego zap³onê³o ognisko, przy którym
m³odzie¿ wraz z zaproszonymi goœæmi odœpiewa³a pieœni patriotyczne. Ognisko patriotyzmu
to jeden z elementów tygodnia patriotyzmu.
W jego ramach zorganizowano tak¿e wystawê poœwiêcon¹ narodowemu bohaterowi
ks. Jerzemu Popie³uszce.

Z Kolejny raz z wizyt¹

Z Miêdzynarodowe szachy

24 sierpnia, z kilkudniow¹ wizyt¹, do Chojnowa
przyjecha³a 36.osobowa grupa z Egelsbach naszego niemieckiego miasta partnerskiego.
Goœcie przyjechali na zaproszenie w³adz miasta
i Chojnowskiego Stowarzyszenia Miast
Partnerskich.

19 listopada w hali Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie przy ulicy Matejki odby³
siê I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar
Starosty Powiatu Legnickiego. Do konkurencji
szachowych stanê³o 110 zawodników, w tym
z Ukrainy i Niemiec.

* Wrzesieñ *
Z Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
24 wrzeœnia, piêknym, urokliwym koncertem
w œwi¹tyni pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
zakoñczy³a siê pierwsza edycja Chojnowskiej
Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹. M³odzi artyœci
z Kalisza (Saltarello), Ciechanowa (Horrendus)
i rodzimego Chojnowa (All’Antico) koncedertuj¹c w szko³ach, w lapidarium Muzeum Regionalnego i chojnowskiej farze, pozwolili naszym
mieszkañcom przenieœæ siê w intryguj¹cy,
tchn¹cy rytmem i zapachem dawnych epok œwiat
muzyki œredniowiecza, renesansu i baroku.

Z Zaanga¿owani partnerzy
30 wrzeœnia, po wielu miesi¹cach szkoleñ,
warsztatów, spotkañ roboczych, w naszym
mieœcie zawarto formalnie partnerstwo miêdzy
organizacjami pozarz¹dowymi, jednostkami
samorz¹dowymi i przedsiêbiorcami. Realizowany od kwietnia tego roku projekt pn. „Partnerstwa na rzecz rozwoju” mia³ na celu wypracowanie i sformuowanie strategii rozwoju
miasta Chojnowa w obszarze sportu, turystyki
i kultury oraz zalegalizowanie wielosektorowego
partnerstwa, które m.in. realizowaæ bêdzie dzia³ania ujête w strategii.

Z Chojnów liderem
29 listopada w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie burmistrz
miasta odebra³ przyznany naszemu miastu
Certyfikat Samorz¹dowego Lidera Edukacji.
Tytu³ otrzyma³y samorz¹dy realizuj¹ce samodzielnie lub we wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi ciekawe projekty edukacyjne adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli itp.
oraz posiadaj¹ce znacz¹ce osi¹gniêcia w zakresie
wspierania rozwoju naukowego, sportowego
i kulturalnego m³odzie¿y
Przyznane przez Fundacjê Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wy¿szego certyfikaty odebra³o
68 (ze 170 zg³oszonych) gmin i powiatów z ca³ej
Polski. W tej elitarnej grupie znalaz³ siê tak¿e
Chojnów.

* Grudzieñ *
Z Po Maratonie
10 grudnia, Gimnazjum nr 2, kolejny raz zaanga¿owa³o siê w akcjê „Maraton Pisania Listów”.
W tym roku pobili swój w³asny rekord ustanawiaj¹c nowy - napisano 2631 listów.
opr. eg
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Bola³y rêce, plecy ramiona, ale pisali. Ogarnia³o zmêczenie i sennoœæ, ale pisali. Miesza³y siê
emocje - z³oœæ, niemoc i nadzieja, ale pisali...

Maraton w Chojnowie
Blisko sto osób od sobotniego po³udnia 11 grudnia,
przez 24 godziny w Gimnazjum nr 2 chyli³o siê nad
losem osób nara¿onych na ³amanie praw cz³owieka.
WiêŸniowie obozów pracy w Korei Pó³nocnej, wiêzieñ
sumienia z Indonezji, 20-letni bloger z Azerbejd¿anu
wiêziony za wpisy na facebooku oraz Jemenka skazana na œmieræ to tylko niektóre z osób, w obronie
których chojnowianie napisali w tym roku 2631 listów.

Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka
Artyku³ 1
Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni
i równi pod wzglêdem swej godnoœci
i swych praw. S¹ oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni
postêpowaæ wobec innych w duchu
braterstwa.
Artyku³ 2
Ka¿dy cz³owiek posiada wszystkie
prawa i wolnoœci zawarte w niniejszej
Deklaracji bez wzglêdu na jakiekolwiek ró¿nice rasy, koloru, p³ci, jêzyka,
wyznania, pogl¹dów politycznych
i innych, narodowoœci, pochodzenia
spo³ecznego, maj¹tku, urodzenia
lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie
wolno ponadto czyniæ ¿adnej ró¿nicy
w zale¿noœci od sytuacji politycznej,
prawnej lub miêdzynarodowej kraju
lub obszaru, do którego dana osoba
przynale¿y, bez wzglêdu na to, czy
dany kraj lub obszar jest niepodleg³y,
czy te¿ podlega systemowi powiernictwa, nie rz¹dzi siê samodzielnie
lub jest w jakikolwiek sposób
ograniczony w swej niepodleg³oœci.
Artyku³ 3
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do ¿ycia,
wolnoœci i bezpieczeñstwa swej osoby.
Artyku³ 4
Nie wolno nikogo czyniæ niewolnikiem
ani nak³adaæ na nikogo s³u¿ebnoœci;
niewolnictwo i handel niewolnikami
s¹ zakazane we wszystkich swych
postaciach.

Gimnazjum nr 2 w³¹czy³o siê w ogólnoœwiatow¹ akcjê Amnesty Internationale po raz czwarty. Uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice, zaproszeni goœcie oraz absolwenci szko³y, w swoich odrêcznie pisanych listach wyra¿ali swój
sprzeciw, prosili o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Ka¿dego roku zainteresowanych
jest wiêcej, ka¿dego roku wiêcej
jest te¿ listów. Tegoroczne przedsiêwziêcie przynios³o rekordow¹
liczbê korespondencji w Chojnowie
i na œwiecie. Swój osobisty sukces
odnotowa³a absolwentka gimnazjum Ola D¹browska, która napisa³a ponad sto listów.
- Cieszy nas, ¿e w akcjê w³¹cza
siê tak liczna m³odzie¿ - mówi
wicedyrektor gimnazjum Lucyna
Spes, organizatorka Maratonu
w Chojnowie. - Akcja, która ma
na celu g³ównie obronê praw cz³owieka, uœwiadamia jednoczeœnie
jak funkcjonuj¹ rz¹dy innych
krajów, jak¹ si³¹ jest miêdzynarodowa solidarnoœæ. Dodatkowo
uczy demokracji, spo³ecznej integracji i wra¿liwoœci.
W przerwach od pisania listów
organizatorzy proponowali aerobik, naukê tañca belgijskiego, by³
te¿ koncert Marioli Malik i mecz
koszykówki. Akumulatory ³adowa³y tak¿e kaloryczne posi³ki przygotowywane przez rodziców. Ka¿dy
taki dop³yw energii motywowa³
do kolejnych cennych wersów

wspomagaj¹cych przeœladowanych.
Zachêt¹ s¹ bezsprzecznie tak¿e
efekty akcji.
- Te listy s¹ naprawdê skuteczne
- mówi Natalia Olchawa, g³ówna
koordynatorka Maratonu Pisania
Listów. - 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.
Na stronie http://amnesty.org.pl
/maraton2011/index.php/2011/12/
chojnow, na bie¿¹co mo¿na by³o
œledziæ przebieg chojnowskiego
maratonu. Zamieszczano tu pisemne relacje, zdjêcia, filmiki obrazuj¹ce stan cia³a i ducha uczestników. Ostatni wpis, krótko przed

godzin¹ 12 podsumowa³ dokonania maratoñczyków:
CHOJNÓW, GIMNAZJUM NR 2:
....KOÑCZYMY, MAMY
2631 LISTÓW
Dobiega koñca Maraton. Nieliczni
jeszcze koñcz¹ listy, czêœæ maratoñczyków sprz¹ta i usi³uje szeroko
otwieraæ oczy, bo ca³y organizm
domaga siê snu. To cie¿kie 24 godziny, ale jesteœmy dumni, ¿e dotrwaliœmy i poprawiliœmy nasz zesz³oroczny wynik. Zostaj¹ niezapomniane wra¿enia i poczucie, ¿e
siê zrobi³o coœ dobrego i wa¿nego.
Pozostaje nam wierzyæ, ¿e nasza
praca, uczucia i proœby przelane
na papier odnios¹ oczekiwany
przez nas skutek.
eg

Organizatorzy Maratonu Pisania Listów zorganizowanego
na terenie Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Chojnowie, pod auspicjami Amnesty International
ju¿ po raz czwarty gor¹co dziêkuj¹ jego uczestnikom:
uczniom gimnazjum, jego absolwentom, goœciom, którzy zechcieli
przyjœæ i napisaæ listy w obronie pokrzywdzonych; wszystkim, którzy
w najmniejszym stopniu pomogli zorganizowaæ MPL w Chojnowie.
Dziêkuj¹ tak¿e ludziom wielkiego serca, bez wsparcia których niemo¿liwe by³oby przeprowadzenie przedsiêwziêcia o takim rozmachu. Dziêkujemy: Marcie Jurczyk za upiecznie tortu i Annie
Kopeæ za przygotowanie s³odkoœci, p. Bogdanowi Styrkowiec,
p. Mariuszowi Gawron, portalowi chojnow.pl za ufundowanie
pami¹tkowych d³ugopisów i objêcie Maratonu Pisania Listów
patronatem honorowym, Hurtowni miês i wêdlin Szumlañscy B.E.
w Legnicy, Radzie Rodziców przy Gimnazjum nr 2 i wszystkim
rodzicom, którzy zechcieli we wczesnych godzinach porannych
przyjœæ przygotowaæ œniadanie oraz napisaæ listy.

6

GAZETA CHOJNOWSKA NR 23/756

Metalowy biznes
Pomys³ na firmê kie³kowa³ kilka lat. W koñcu
zadecydowa³ przypadek i dziœ PPHU Jan Kryszczuk obchodzi 25.lecie.
W³aœciciel przedsiêbiorstwa doœwiadczenie zdobywa³ przez 6 lat
w Dolzamecie.
Kiedy zdecydowa³ o za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci w tej bran¿y, firma
znalaz³a swoj¹ siedzibê w Goliszowie, a za³oga sk³ada³a siê z kilku
osób. PPHU Jan Kryszczuk zajê³o siê m.in. obróbk¹ mechaniczn¹
metali, konstrukcj¹ stalow¹, hydraulik¹ si³ow¹, budow¹, remontami
maszyn i urz¹dzeñ. Klientów nie brakowa³o. Ka¿dy kolejny rok
umacnia³ w przekonaniu, ¿e ryzykowna decyzja by³a s³uszn¹. Firma
siê rozwija³a, przybywa³o maszyn i pracowników. Po kilku latach
dzia³alnoœci, w Goliszowie zaczyna³o brakowaæ miejsca. Nale¿a³o zatem
rozejrzeæ siê za innym terenem i rozbudowaæ firmê. W 2002 roku
J. Kryszczuk kupi³ nieruchomoœæ przy ul. Okrzei z hal¹ o powierzchni
1000 m2. Zak³ad liczy³ ju¿ wtedy 60 pracowników. Niespe³na rok
póŸniej dobudowano 550 m2 hali, zakupiono nowe maszyny, zwiêkszono zatrudnienie. Wci¹¿ przybywa³o kontrahentów.
Przedsiêbiorstwo wspó³pracuje dziœ z firmami z terenu ca³ej Polski
i rynkiem niemieckim. Hala niedawno zyska³a kolejne 620 m2, wzbogaci³ siê tak¿e park maszynowy o precyzyjne urz¹dzenia numeryczne.
Rozbudowywany jest obecnie obiekt administracji.
- Specjalizujemy siê w obróbce mechanicznej metali z zastosowaniem
ró¿nych nowoczesnych technik i technologii - wyjaœnia w³aœciciel. Wytwarzamy urz¹dzenia i elementy urz¹dzeñ hydrauliki si³owej w tym
tak¿e ró¿nego typu prasy. Projektujemy i wykonujemy maszyny
i urz¹dzenia pod indywidualne zamówienia klientów wraz z dokumentacj¹. Œwiadczymy us³ugi w zakresie toczenia, obróbki skrawaniem,
frezowania jak równie¿ spawalnictwa. Logistyk¹ zajmuj¹ siê wieloletni
pracownicy - Zbyszek Duniecki, Boguœ Krawczyk, Mirek Fornalski
i Marian Darmoros. To oni kieruj¹ i zarz¹dzaj¹ firm¹.
Ca³a 100.osobowa za³oga, to wykwalifikowana, doœwiadczona kadra,
stanowi¹ca niezaprzeczalny atut tej firmy. Podobnie jak nowoczesny
park maszynowy, kompleksowoœæ zadañ, indywidualne rozwi¹zania
i precyzja.

25.lecie przedsiêbiorstwa, to niew¹tpliwy sukces. Jan Kryszczuk chêtnie
siê nim dzieli wspieraj¹c lokalne inicjatywy, zw³aszcza te ukierunkowane na
najm³odszych mieszkañców Chojnowa. Z autopsji wie jak wa¿ny jest
postêp i spe³nianie w³asnych ambicji, dlatego ka¿de dzia³anie rozwijaj¹ce
pasje dzieci i m³odzie¿y jest godne jego uwagi i inwestycji. Od lat tak¿e
przekazuje 1% swojego podatku na chorego ch³opca.
Ka¿da rocznica sk³ania do refleksji i analizy ¿yciowych dokonañ.
- Zawsze, wszystko mo¿na lepiej, sprawniej, szybciej - mówi Jan
Kryszczuk. - Nale¿y jednak cieszyæ siê z tego co siê posiada, doceniaæ
pewne wartoœci i byæ im wiernym. Niczego nie ¿a³ujê, niczego bym nie
zmieni³ i dumny jestem z osi¹gniêæ w³asnych i mojej za³ogi.
Gratulujemy zatem jubileuszu i ¿yczymy kolejnych okr¹g³ych rocznic.
eg

Zmotoryzowani Œwiêci
grudnia ju¿ po raz trzeci w³aœciciele guadów z Chojnowa zorganizowali akcjê, któr¹ nazwano „Miko³aje na quadach. Mi³oœnicy
tych specyficznych pojazdów, w oryginalny sposób
i ku uciesze najm³odszych obdarowali 250 dzieci s³odkimi paczkami.
Pomys³odawc¹ i organizatorem akcji by³a grupa Quad Cross Chojnów,
która na ten miko³ajkowy cel przeznaczy³a w³asne fundusze sk³adkowe.
- Chcemy zainicjowaæ proces, który w przysz³oœci bêdzie zwiêksza³ swój
obszar i liczbê obdarowywanych - mówi¹ zmotoryzowani Miko³aje. W tym roku dziewiêciu Miko³ajów i jedna Miko³ajka jeŸdzili po Chojnowie
i okolicach rozdaj¹c paczki przypadkowo spotkanym dzieciom.
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Na ich trasie by³ chojnowski basen, rynek, miejskie ulice. Odwiedzili
te¿ przedszkole w Go³aczowie, gabinet doktor Jolanty Szymañskiej
i parafiê w Bia³ej.
- Goœciliœmy tak¿e w prywatnych domach, wielu rodziców bowiem
zaprosi³o nas do swoich pociech.
Szczêœcie mia³y maluchy, które tego dnia natknê³y siê na Bia³obrodych.
Dziesiêciu Miko³ajów, na guadach, z workami pe³nymi prezentów ka¿dy przyzna, ¿e to widok niecodzienny.
Cz³onkowie Quad Cross Chojnów zapowiadaj¹ ju¿ kolejn¹ akcjê.
Wkrótce, podczas Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy…, - nie
napiszemy wiêcej, bo to ma byæ niespodzianka.
eg
Miko³aje dziêkuj¹ zaprzyjaŸnionemu fotografowi Mariuszowi G³odowi
za uczestniczenie i pomaganie w akcji.
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Literackie tajemnice
Krzysztofa Kozio³ka
1 grudnia w Powiatowym Zespole Szkó³ odby³o
siê spotkanie autorskie z Krzysztofem Kozio³kiem - pisarzem, dziennikarzem, pasjonatem
górskich wêdrówek, zapalonym kibicem ¿u¿la
i fanem serialu “Na po³udnie”.
Debiutowa³ w 2007 r. ksi¹¿k¹ “Droga bez
powrotu”. Dwa lata póŸniej wyda³ “Œwiêt¹
tajemnicê”. W 2010 r. zosta³ nominowany do
Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i do Paszportu Polityki, a w 2011r. otrzyma³ Lubusk¹
Nagrodê Literack¹ i opublikowa³ nastêpn¹
powieœæ “Premier musi zgin¹æ”. Na spotkaniu
zorganizowanym przez Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki
autor uchyli³ r¹bka tajemnicy swojego warsztatu pisarskiego, próbowa³ przybli¿yæ pojêcie
krymina³u jako gatunku literackiego. Najwa¿niejsze dla Krzysztofa Kozio³ka jest to, aby
przykuæ bez reszty uwagê czytelnika, a ksi¹¿ka
ma byæ tak lekko napisana, aby mo¿na j¹ by³o
czytaæ chocia¿by jad¹c w poci¹gu. Pisarz
przyzna³, ¿e najbardziej odpowiada mu angielska wersja definicji krymina³u: “jeœli czytelnik czyta ksi¹¿kê i wydaje mu siê, ¿e czyta
krymina³, to na pewno jest to krymina³”. Obecnie
jest uwa¿any za najwa¿niejszego przedstawiciela nurtu krymina³u skandynawskiego,
a jego nazwisko umieszcza siê wœród tak znanych pisarzy jak Stieg Larsson czy Henning
Mankel. Istotniejsza od w¹tku socjologicznego i psychologicznego, eksponowanego
w powieœciach skandynawskich, jest dla naszego

goœcia intryga - mocno osadzona w realiach
wspó³czesnej Polski. Nie pisze w sposób chronologiczny, jego powieœci nie powstaj¹ od pierwszego do ostatniego rozdzia³u, pisane s¹ w¹tkami. Czasami pierwsze powstaje zakoñczenie, czasami opis zbrodni czy g³ównego
bohatera. Krzysztof Kozio³ek lubi byæ na bie¿¹co
z wydarzeniami w kraju i na œwiecie. Czêsto
zdarza siê, ¿e przegl¹daj¹c newsy zastanawia
siê, co by by³o gdyby...i tak powstaje w¹tek
powieœci. Czasami opisane wydarzenia zaistniej¹ w rzeczywistoœci. Tak by³o z ksi¹¿k¹
„Premier musi zgin¹æ” i ska¿eniem wody
w Chojnowie. Równie¿ z imionami i nazwiskami
jego powieœciowych bohaterów wi¹¿¹ siê niesamowite zbiegi okolicznoœci, np. na spotka-

niu autorskim literat dowiaduje siê, ¿e taka
osoba istnieje naprawdê, mieszka w opisanym
mieœcie, ba nawet pod takim samym adresem.
Z du¿ym zainteresowaniem s³uchano pisarza,
nasz goœæ mówi³ bowiem bardzo ciekawie
i barwnie. Potrafi³ zachêciæ do siêgniêcia po
jego ksi¹¿ki. Zapytano nawet, czy nie powstaje
film na podstawie jego powieœci. Okaza³o siê,
¿e jeszcze nie, ale nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e
tak siê stanie.
Anna Kopyra
Moderator DKK „£garz” i MDKK
przy MBP w Chojnowie
P.S. Wszystkie ksi¹¿ki Krzysztofa Kozio³ka
mo¿na wypo¿yczyæ w miejskiej bibliotece.

Próbujemy ustrzec siê kiczu i grafomanii
Ostatnie spotkanie Klubu Literackiego odby³o siê 24 listopada br.,
a kontynuowaliœmy na nim temat kiczu i grafomanii w literaturze.
Cieszymy siê, ¿e do³¹czaj¹ do nas nowi zainteresowani warsztatami
literackimi. Ka¿de spotkanie ma swój niepowtarzalny charakter. Ogromnie zró¿nicowane s¹ bowiem zainteresowania i sposoby ekspresji
pisz¹cych cz³onków klubu.
Jaros³aw Macewicz przedstawi³ nam swój utwór “D¿id¿ilela.” Pod
tym tajemniczym tytu³em kryje siê filozoficzny traktat o moralnych
dylematach osoby duchownej.
Utwór Jadwigi Stachowicz to osobiste rozliczenie siê z trudn¹ sytuacj¹
¿yciow¹, rodzaj terapii pomagaj¹cej pogodziæ siê z tym co nieuchronne,
przemijanie. W zupe³nie innej konwencji pisze Krystyna Czapska.
Pierwszy zaprezentowany nostalgiczny utwór napisany zosta³ po podró¿y
do Ziemi Œwiêtej, dwa nastêpne to kabaretowe skecze, pe³ne humoru,
zaprezentowane z aktorsk¹ swad¹. Ludwika Suchecka przeczyta³a
nam swój wiersz o piêknie otaczaj¹cego nas œwiata i afirmacji ¿ycia.
Warsztatow¹ czêœæ naszego spotkania zakoñczy³ tekst Jarka Domañskiego. Oto próbka przewrotnego spojrzenia na Wszechœwiat we fragmentach jego utworu.
“I jak tu budziæ siê w skowronkach. Burze na Saturnie, deszcze planetoid,
wybuchy na S³oñcu. Wszechœwiat mnie kiedyœ wykoñczy i coraz trudniej
¿yæ na jego koszt. Szukam pocieszenia, otwieram ksi¹¿ki, wpuszczam
muzykê, ale nie oszukujmy siê nadaremno. Wszechœwiat dybie na mnie.
Kiedy odwracam g³owê, chowa siê za krzakiem, winklem, udaje, ¿e
czyta gazetê. Nie mogê lekce sobie wa¿yæ takiego zagro¿enia. Jeden fa³szywy
ruch i po mnie. Wojna o pokój, kryzys strefy euro, a nawet kryzys w mojej
prywatnej alkowie nabiera nieznoœnej lekkoœci papierów d³u¿nych
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Grecji. Wcale, a wcale nie dworujê sobie. Jak snuæ myœli, nawlekaæ
s³owa na niæ fabu³y, kiedy Wszechœwiat czeka, ¿eby siê zawaliæ...”
Dla cz³onków klubu inspiracj¹ s¹ wielcy pisarze i poeci. Ela Œwierczek
z pasj¹ opowiedzia³a nam o wielkim trudzie pisarskim Honoriusza
Balzaka, na podstawie biografii napisanej przez Stefana Zweiga.
Tworzy³ g³ównie noc¹, na niebieskim papierze, aby mniej mêczyæ
oczy: “ W niektórych dzie³ach Balzac robi³ piêtnaœcie, szesnaœcie korekt.
I jedynie wówczas mo¿na mieæ pojêcie o jego olbrzymiej, produktywnej
mocy, nieporównywalnej z niczym na œwiecie, gdy siê obliczy, ¿e w ci¹gu
lat dwudziestu nie tylko raz jeden napisa³ swoje siedemdziesi¹t cztery
powieœci, swoje nowele i szkice, lecz, ¿e dzie³a te w formie ostatecznej wymaga³y siedmio - do dziesiêciokrotnie wiêkszej pracy ani¿eli sam akt twórczy.“
Zbli¿a siê trzecia rocznica powstania Chojnowskiego Klubu Literackiego dzia³aj¹cego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Chcielibyœmy uœwietniæ j¹ almanachem z naszymi najlepszymi utworami.
Zatem, niechaj wena twórcza sprzyja wszystkim pisz¹cym. Grudniowe spotkanie poprowadzi jak zwykle nasz opiekun merytoryczny
pan Tadeusz Sznerch. Spróbujemy wyczarowaæ atmosferê Bo¿ego
Narodzenia w utworach uznanych twórców i naszych klubowiczów.
El¿bieta Karpiñska
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Liderzy Animacji Spo³ecznej (2)
Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chojnowie
Proponujemy Pañstwu cykl artyku³ów pn. „Liderzy
Animacji Spo³ecznej” czyli LAS. Pod t¹ nazw¹ kryj¹
siê dziesi¹tki osób, które w ró¿ny sposób, na ró¿nych
p³aszczyznach pracuj¹ bezinteresownie na rzecz naszej
lokalnej spo³ecznoœci. Niewiele osób wie, ¿e w Chojnowie dzia³a oko³o 20 zwi¹zków, stowarzyszeñ, kó³,
a przy jednostkach samorz¹dowych i placówkach
oœwiatowych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które
niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia staraj¹ siê wspieraæ,
rozwijaæ i animowaæ naszych mieszkañców. Chcemy
przez ten cykl przybli¿yæ dzia³alnoœæ, sukcesy, zamierzenia tych organizacji i daæ jednoczeœnie mo¿liwoœæ
zainteresowanym poznania i kontaktu z wybran¹
jednostk¹.

Ta organizacja pozarz¹dowa jest chyba najliczniejsz¹ w naszym mieœcie.
Liczba cz³onków oscyluje w granicach 200, a gdyby dodaæ do tego sympatyków i osoby wspieraj¹ce, cyfra by³aby z pewnoœci¹ znacznie wiêksza.
- Zwi¹zek, jak jego nazwa wskazuje, zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów - mówi prezes Maria Steæ. - Naszym g³ównym celem jest poprawa
warunków socjalno- bytowych naszych cz³onków oraz uczestniczenie
w ¿yciu spo³ecznym poprzez wspó³dzia³anie z organami w³adzy
i administracji publicznej, samorz¹dowej ze zwi¹zkami zawodowymi
oraz innymi organizacjami. Staramy siê organizowaæ ¿ycie kulturalne
i artystyczne nie tylko naszym cz³onkom. Mamy swoje, zamkniête uroczystoœci jak Dzieñ Seniora, Dzieñ Kobiet, Dzieñ Babci i Dziadka, ale na
organizowane przez nas spotkania op³atkowe czy wielkanocne zapraszamy wszystkich mieszkañców. Podobnie jak w przypadku krajoznawczych wycieczek.
Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chojnowie
funkcjonuje od kilkudziesiêciu lat. Jego dzia³anie oparte jest przede
wszystkim na pracy spo³ecznej, ogó³u jego cz³onków. Wspomagany
jest nie rzadko przez osoby spoza organizacji, które chêtnie w³¹czaj¹
siê w przygotowania uroczystoœci, imprez, spotkañ.

- Przynajmniej raz w roku wyje¿d¿amy na turnus rehabilitacyjny. To
dla nas bardzo wa¿na forma regeneracji. Edukacyjnie organizujemy
wycieczki w kraju i za granic¹. W celach integracyjnych spotykamy
siê na plenerowych biesiadach. W ci¹gu roku naprawdê wiele siê u nas
dzieje. Staramy siê pozyskiwaæ fundusze z ró¿nych Ÿróde³ i „tak krajamy
jak nam materii staje”.
Dla zwi¹zku skupiaj¹cego w zdecydowanej wiêkszoœci osoby nie
pracuj¹ce, biura podró¿y maj¹ bardzo atrakcyjne oferty wycieczek
i wczasów poza sezonem, z których skorzystaæ mog¹ tak¿e niezrzeszeni.
Chorwacja, Grecja, Hiszpania, W³ochy w miesi¹cach wiosennych
i jesiennych s¹ równie klimatyczne jak latem. Warto mo¿e zainteresowaæ siê propozycjami jakie otrzymuje chojnowski ZERiI. Niezale¿nie
od takiej formy kontaktów Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zaprasza w swoje szeregi wszystkich chêtnych, którzy przeszli na
emeryturê, rentê i chc¹ uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym naszego miasta.
eg

Zarz¹d Zwi¹zku przyjmuje na pl. Zamkowym 1A,
œrody- czwartki, w godz. 10.00- 13.00.

Chojnowski akcent
W tym roku 22 grudnia mija 10 rocznica œmierci
Grzegorza Ciechowskiego lidera i solisty zespo³u Republika.
Z tej okazji ró¿ni polscy artyœci nagrali p³yty
z utworami twórczoœci tego kompozytora.
Tymczasem na portalu spo³ecznoœciowym
Facebook, w tzw. Grupie Republikanów rozgorza³a dyskusja nt. Kogo zaprosiæ do Torunia
na kolejn¹ ods³onê imprezy pt. “Dzieñ Bia³ej
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Flagi” (D. B. F.). Pod rozwagê wziêto wiêc
przeróbki republikañskich nagrañ zespo³ów:
AGRESIFFA 69, chojnowskiej REPUTACJI
i wielu innych.
Duma rozpar³a nasz¹ Reputacjê, kiedy pod jej
adresem pad³y same pozytywne opinie.
W najœmielszych marzeniach tylko takie oceny
i opinie mog¹ siê zdarzyæ. Wiadomo jednak,
¿e chojnowska formacja nie zagoœci na D.B.F.

z powodu k³opotów kadrowych - niestety. Obecnie jest to trio akustyczne, które w repertuarze
zamierza dalej propagowaæ twórczoœæ Grzegorza Ciechowskiego i w³asne kompozycje.
Mimo to, 28 kwietnia w Toruniu podczas D.B.F.
planowany jest, mi³y chojnowski akcent. Na
czym bêdzie on polegaæ - dowiedz¹ siê pañstwo w kolejnych wydaniach “Gazety Chojnowskiej”.
P.M.
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?
* „Andrzejki” s¹ okazj¹ do wspólnych wró¿b i weso³ej zabawy. Tego
dnia równie¿ i w naszym przedszkolu nie zabrak³o radosnych zabaw,
konkursów i czarów. We wszystkich grupach dzieci wspólnie
z nauczycielkami tradycyjnie la³y wosk przez dziurkê od klucza, by³y
wró¿by z butami, wró¿ba „Kim bêdê w przysz³oœci?”, „Jakie czeka
mnie ¿ycie?” Nie zabrak³o te¿ pl¹sów i tañców przy muzyce, które
sprawi³y dzieciom wiele radoœci.
* 6 grudnia goœciliœmy w naszym przedszkolu niezwyk³¹ postaæ Miko³aja. Na jego wizytê dzieci czeka³y ju¿ od samego rana - z niecierpliwoœci¹ nas³uchiwa³y, czy nie widaæ reniferów ci¹gn¹cych czarodziejskie sanie i czy nie s³ychaæ dŸwiêku srebrnego dzwonka. A kiedy
pojawi³ siê w przedszkolu - radoœci nie by³o koñca! Przedszkolaki
œpiewa³y piosenki i recytowa³y wiersze przygotowane specjalnie dla
mi³ego goœcia. Najwa¿niejszym punktem spotkania by³o odebranie
paczki z r¹k Miko³aja. Wszystkie dzieci grzeczne by³y, wiêc na
paczkê zas³u¿y³y!

* 7 grudnia wszystkie 5 i 6-latki zosta³y zaproszone przez uczniów
Szko³y Podstawowej Nr 3 do MOKSiR-u na przedstawienie pt.: „Czerwony
Kapturek”. Jeœli ktoœ myœli, ¿e by³a to tradycyjna wersja znanej bajki jest w wielkim b³êdzie! Uczniowie wcielaj¹cy siê w postacie Kapturka,
babci, wilka, gajowego w bardzo oryginalny sposób pokazali, ¿e nie

jest rzecz¹ wa¿n¹ wygl¹d, ubiór, bogactwo - w ¿yciu licz¹ siê dobre
uczynki i dobre serce. Dla naszych przedszkolaków by³a to bardzo
m¹dra lekcja. Dziêkujemy uczniom z „Trójki”, Wasze przedstawienie
by³o dla wszystkich okazj¹ do wielu przemyœleñ.

* W okresie od 21 listopada do 2 grudnia 2011 r. w ramach akcji „Góra
Grosza 2011” przeprowadziliœmy w naszym przedszkolu zbiórkê
monet. Celem akcji by³o zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowuj¹cym siê poza w³asn¹ rodzin¹, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastêpczych. Zebrane pieni¹dze zosta³y przez dzieci
posegregowane nomina³ami, a panie komisyjnie zliczy³y je i zapakowa³y
do woreczków foliowych. By³a to trudna i ¿mudna praca, ale sprawi³a
wszystkim wiele zadowolenia i satysfakcji. Ogó³em podczas XII edycji
akcji zebraliœmy 526,18 z³! Cieszymy siê, ¿e wszystkie dzieci i ich
rodziny da³y siê wci¹gn¹æ w groszow¹ zbiórkê, dziêki Wam uzbiera³a
siê naprawdê du¿a góra grosików. Wszystkim uczestnikom akcji za
okazane serce serdecznie dziêkujemy!

* 29 listopada dzieci z naszego przedszkola mia³y okazjê obejrzeæ
przedstawienie pt.: „Królewna Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków”
w wykonaniu uczniów klasy III „b” ze Szko³y Podstawowej Nr 4
w Chojnowie. Przedszkolakom bardzo podoba³a siê wersja znanej bajki
przedstawiona przez starszych kolegów, o czym œwiadczy³y zaciekawione
miny i gromkie brawa. Serdecznie dziêkujemy pani Gra¿ynie Koœnik
i przygotowanym przez Ni¹ ma³ym aktorom za dostarczenie niezapomnianych wra¿eñ!

Laureaci - patrioci
1 grudnia mia³o miejsce zakoñczenie IV edycji konkursu plastycznego „Czym dla
mnie jest Ojczyzna?” zorganizowanego przez M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹ Chojnowa.
Prace prezentowane s¹ w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Serdecznie dziêkujemy
nauczycielom i artystom za podjêcie tego wa¿nego tematu.
Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o ok. 20 prac z chojnowskich szkó³ podstawowych.

„LECZ LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIÊCEJ
I MOCNO WIERZÊ W TO…”
C. Niemen

PRZEKA¯ SWÓJ 1% DLA JAGODY

A oto laureaci:
I miejsce - Martyna Idkowiak, SP 4, kl. III b
II miejsce - Weronika Matwiejewa, SP 3, kl. V
III miejsce - Natalia Kowalczyk, SP 3, kl. IV a
Wyró¿nienie: Marta Zatwarnicka, SP 3, kl. IV b
Wyró¿nienie: Oliwia Repa, SP 4, kl. III b

Nagrody dla laureatów zostan¹
przekazane do szkó³. Dziêkujemy
wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê konkursu,
a szczególnie pracownikom
Miejskiej Biblioteki Publicznej
i pani dyrektor Barbarze Landzberg. Uczestnikom ¿yczymy samych sukcesów,
lekkiego pióra i pêdzla i zapraszamy w przysz³ym roku.
bsz
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FUNDACJA DZIECIOM „ZD¥¯YÆ Z POMOC¥”
KRS 00000 37 904 JAGODA PRUSIK 13140
KONTO JAGODY:
BANK PEKAO S.A. I\WARSZAWA

15106000760000331000182615

CEL 1%

Serdeczne podziêkowania za dar serca i gest sympatii wszystkim mieszkañcom Chojnowa
za 1% przekazanego podatku, który jest dowodem na to, i¿ istniej¹ ludzie dobrej woli.
Proszê nie zapomnijcie o mnie podczas nastêpnych rozliczeñ.
Wasza Jagoda
GAZETA CHOJNOWSKA NR 23/756

Na œwi¹tecznym kiermaszu

7 grudnia w kawiarence MOKSiR odby³ siê tradycyjny
kiermasz kartek i wyrobów œwi¹tecznych. Od kilku
ju¿ lat, w okresie przedœwi¹tecznym placówki i osoby
prywatne wystawiaj¹ tu rêkodzielnicze wyroby nawi¹zuj¹ce do œwi¹tecznych klimatów. Ozdoby z ró¿nego
typu materia³ów i ró¿norakich form maj¹ szansê
œwieciæ swoim blaskiem nie tylko na kiermaszu, ale
tak¿e w naszych domach. Bombki, kartki, obrazki,
Miko³aje, anio³ki i wiele, wiele innych, wykonanych
w³asnorêcznie przez ma³ych i du¿ych lokalnych artystów stanowi¹ oryginalne, niepowtarzalne œwi¹teczne
elementy dekoracyjne.

Cudze chwalicie…
Mogli o tym przekonaæ siê uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4, którzy zakoñczyli cykl
wycieczek po wie¿ach Chojnowa. Na ten
doœæ niecodzienny pomys³ wpad³a Pani
Gra¿yna Kucharska, która prowadzi kó³ko
przyrodnicze. Nie bêdzie tajemnic¹, ¿e
przy realizacji tego projektu pomaga³ Pani
Gra¿ynie m¹¿, równie¿ geograf.
Z wie¿y ciœnieñ widaæ ca³e miasto. To
z niej wykonano prawie sto lat temu pierwsze
panoramy miasta. Dzisiaj obejrzeæ z nich
mo¿na nieco inne ju¿ miasto, farmy wiatraków, Sudety z dominuj¹c¹ Œnie¿k¹, najwy¿szym szczytem Karkonoszy. Równie wysoka

jest wie¿a koœcielna z pami¹tk¹ z najazdu
Husytów na Chojnów. S¹ ni¹ rozbite kamienne schody. Najmniejsz¹ wie¿¹ jest wie¿a
w systemie murów obronnych. Wie¿a Tkaczy
zosta³a odnowiona i pozwala zajrzeæ na
chojnowskie podwórka przylegaj¹ce do rynku.
Polecamy mieszkañcom tak¹ nietypow¹
wyprawê. Chojnów z takiej perspektywy
odkrywa siê na nowo.
PS. Chcia³abym podziêkowaæ Panu Jurkowi,
Tomkowi i Krzyœkowi, którzy pomogli mi
przy realizacji tych wycieczek.
Gra¿yna Kucharska

Kulturalna G.A.C.

Kiermaszowi towarzyszy³o rozstrzygniêcie konkursu
bo¿onarodzeniowych szopek, na który wp³ynê³y tylko
3 prace - z klasy IIIa i IVa ze Szko³y Podstawowej nr 4
oraz stworzonej przez dzieci z Grupy Terapeutycznej.
Jury powo³ane przez organizatora postanowi³o nagrodziæ wszystkich uczestników s³odyczami i pucharkami.

Prosimy o pomoc
Prosimy o pomoc w odnalezieniu pieska, który
prawdopodobnie próbuje znaleŸæ powrotn¹
drogê do domu. Suczka zaginê³a dwa tygodnie
temu w okolicach Micha³owa, potem widziana
by³a w Chocianowie, Bia³ej i Chojnowie. Nie
wiadomo, w któr¹ stronê siê teraz kieruje.
Suczka jest œredniej wielkoœci, o czarnym ubarwieniu, g³adkiej sierœci, ma czerwon¹ obro¿ê
na szyi. Bardzo boi siê ludzi. Bêdziemy wdziêczni
za wskazanie jej miejsca pobytu. Na znalazcê
czeka nagroda.
Kontakt pod nr tel. 724 145 499
lub 601 159 040.
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Nabiera ju¿ rumieñców Gildia Artystów
Chojnowa (G.A.C.). Ludzie zwi¹zani z tym
projektem to chojnowscy fotograficy,
poeci, plastycy, muzycy - s³owem artyœci.
Niew¹tpliwym atutem przedsiêwziêcia
mo¿e staæ siê strona internetowa. W pierwszy
grudniowy czwartek ludzie tworz¹cy ju¿
G.A.C w moksirowskiej kawiarence zapoznali siê z projektem internetowego okienka
Gildii. Piecze nad nim sprawuje Andrzej

Sobczak wspó³prowadz¹cy portal e-informator i wspó³twórca serwisów miejskich.
Gdy strona bêdzie ju¿ gotowa jej adres
zostanie podany do publicznej wiadomoœci.
Póki co G.A.C. tworzy i snuje kulturalne
plany na przysz³y rok. Kolejne spotkanie
12 stycznia w czwartek w kawiarence
MOKSiR-u.
PrzyjdŸ, zobacz, oceñ i przy³¹cz siê do nas.
pm

TURNIEJ
KOSZYKÓWKI OPEN
Pasjonatów basketu
zapraszamy do goœcinnej
sali sportowej Szko³y
Podstawowej nr 4
na Turniej Koszykówki
Open.
17 grudnia (w sobotê)
zmagania rozpoczn¹ siê
o godz. 11.00.
Zapisy u pana Andrzeja
Matuszewskiego
- osobiœcie lub na adres
madac@poczta.fm
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Zawa¿y³a rêka
24 dru¿yny zagra³y w jubileuszowym, dwudziestym
pi¹tym Miêdzynarodowym Turnieju Miko³ajkowym pod
patronatem prezydenta Legnicy. Wœród zespo³ów znalaz³a siê tak¿e dru¿yna m³odzików KS Chojnowianki.
Zespo³y podzielono na szeœæ grup. Reprezentanci grodu
nad Skor¹ trafili do tzw. „grupy œmierci”. Ich rywalami
byli Chrobry G³ogów, Junak Drohobycz (Ukraina) i Odra
Œcinawa. Zawodnicy mo¿e wzrostu niewielkiego, ale duch
walki w nich ogromny. Chyba nikt nie spodziewa³ siê, ¿e
Chojnowanka z tej grupy wyjdzie zwyciêsko. Pokonali
kolejno Chrobrego G³ogów (1:0), Odrê Œcinawa (2:1)
i w meczu o pierwsze miejsce z Junakiem Drohobycz zremisowali 1:1. Te wyniki da³y im przepustkê do dalszego
etapu. W rozgrywkach æwieræfina³owych los przydzieli³
im dru¿ynê z Göerlitz oraz zespó³ Jaworia Jawor. Dobra
passa jednak odwróci³a siê od naszych. Mimo, ¿e ta grupa
wydawa³a siê nieco s³absza od tej z dnia poprzedniego,
mimo wygranej z Niemcami (2:0), w meczu z Jaworem
stracili jedn¹ bramkê, a to zamknê³o im dalszy awans.

- Czujemy niedosyt - mówi trener m³odzików Piotr
Seheniewicz - Mogliœmy wygraæ tê rozgrywkê. To by³
bardzo dobry mecz w wykonaniu moich pi³karzy. Niestety
zawa¿y³a nastrzelona rêka. Sêdzia podyktowa³ rzut karny
dla dru¿yny przeciwnej w ostatniej minucie, który zosta³
zamieniony na bramkê. Tym nieszczêœliwym trafem
odpadliœmy z dalszej gry.
Nasi reprezentanci nie maj¹ jednak powodu do smutku.
W ogólnej klasyfikacji zajêli szóste miejsce co jest du¿ym
sukcesem pi³karstwa m³odzie¿owego w Chojnowie. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski nagrodzi³ chojnowian
dyplomem i pi³kami, z³o¿y³ te¿ serdeczne gratulacje.
eg
Klasyfikacja koñcowa (pierwszych dwanaœcie pozycji):
1. Apos Blañsko (Czechy)
2. Junak Drohobycz (Ukraina)
3. Javoria Jawor
4. MZKS Chrobry G³ogów
5. SCS Amico Lubin
6. Chojnowianka Chojnów
7. KS Polkowice
8. Iskra Kochlice
9. Pogoñ Góra
10. UKS Udanin
11. Göerlitz (Niemcy)
12. MKS MiedŸ Legnica
Sk³ad dru¿yny KS Chojnowianka:
Kacper Szczepanowski, Jakub Wo³oszyn (kapitan), Jakub
Jagielski, Marcin Zazulczak, Micha³ Pisarski, Miko³aj
Mietelski, Mateusz Sku³a, Kacper Jêdraszczyk, Damian
Nosal, Kacper Laskowski.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 po³o¿onego w budynku
mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C,
w klatce B, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem
geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej
czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 19 stycznia 2012 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108
z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.200,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym
tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 19.12.2011 r. - 19.01.2012 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom, osiedle Wyspiañskiego. Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Sprzedam domek poniemiecki w Chojnowie,
do remontu. Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam dom jednorodzinny, Siedliska,
gm. Mi³kowce. Wiadomoœæ: tel. 606-343-645.

Sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
o pow. 55 m 2 w centrum miasta, do remontu.
Wiadomoœæ: tel. 668-739-089.
Sprzedam mieszkanie w Chojnowie po kapitalnym
remoncie, czêœciowo wyposa¿one, pow. 59 m2, Ip.,
cena 185 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 515-280-026.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, cena 62 tys. z³, pilne! Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
przy ul. Paderewskiego, IIp., 3 pokoje, po remoncie,
okna plastiki, du¿y balkon, piwnica, mieszkanie
bardzo ciep³e, do zamieszkania od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 668-949-317.

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa,
pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 2 piwnice, po
kupnie mieszkanie wolne. Tylko powa¿ne oferty.
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 774-361-135.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Niemcewicza,
o pow. 53 m 2, IVp., rozk³adowe, po remoncie,
balkon, piwnica, cena 155 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 608-872-524.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe, przy ul. D¹browskiego, blisko gimnazjum,
o pow. 83,9 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój,
³azienka. Po kapitalnym remoncie, nowe wszystkie
instalacje, nowe pod³ogi drewniane, okna PCV,
c.o. gazowe - piec 2 funkcyjny, kominek, s³oneczne,
ciep³e. Komórka strychowa, piwnica, 2 komórki.
Wiadomoœæ: tel. 533-553-774.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe (ks. wieczysta)
o pow. 69,5 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno
wc, balkon, Ip., w bloku spó³dzielczym. Wiadomoœæ:
tel. 663-914-424.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow. 62 m2
w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego 3. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Udostêpniê
na terenie Chojnowa
* czêœciowo wyposa¿ony warsztat samochodowy
65 m2, dwa kana³y, wysokie bramy wjazdowe
3,5 m + zaplecze socjalne.

* gara¿/warsztat

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie Ip., w kamienicy blisko centrum, pow. 36 m2,
wymienione okna, ogrzewanie gazowe z piecem
dwufunkcyjnym. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 664-465-996 lub 668-171-811.
Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m 2
w Chojnowie przy ul. Kochanowskiego 3, Ip., cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 604-672-111.
Wynajmê mieszkanie o pow. 55 m2 w starym
budownictwie w centrum miasta. Wiadomoœæ:
tel. 668-739-089
Do wynajêcia hala od 30 do 300 m2 (np. na gara¿
lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹) przy ul. Koœciuszki
(ko³o piekarni „U Borka”), okazja - atrakcyjna cena,
mo¿liwa sprzeda¿. Wiadomoœæ: tel. 793-006-251.

Praca
Opiekunki Niemcy. Wiadomoœæ: tel. 506-218-617
Fryzjer damsko-mêski.
tel. 609-777-432.

Wiadomoœæ:

Wygl¹daj œwietnie, zarabiaj pieni¹dze, baw siê
doskonale. M³oda, energiczna konsultantka Oriflame
poszukuje osób do wspó³pracy. Chêtnych zapraszam na rozmowê kwalifikacyjn¹. Wiadomoœæ:
tel. 889-300-961.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2, 887 m2,
1.104 m2, 935 m2. Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.

Inne
Sprzedam gara¿ przy ul. Parkowej w dobrym
miejscu. Wiadomoœæ: tel. 516-854-722.
Pilnie sprzedam lub wynajmê gara¿ przy ul. Parkowej
(nowy) w ci¹gu garazy. Wiadomoœæ: tel. 607-922-406.
APIS sp. z o.o. Chojnów odda za darmo gruz
i szlakê, istnieje mo¿liwoœæ za³adunku. Wiadomoœæ:
tel. 660-720-206 lub 696-468-441.
Sprzedam projekt domu jednorodzinnego
Benedykt II - nowy, niekreœlony w 4 egzemplarzach
wykonany przez MG „Projekt”. Tanio - cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 668-152-626.
Sprzedam przyczepê campingow¹ Bürstner,
1995r, 3908, ³azienka, lodówka, zlewozmywak,
ogrzewanie gazowe, przedsionek 2+1, d³. 4,25 m,
z hakiem, 900 kg, stan b. dobry, cena 5.500 z³.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-81-92 lub 502-827-186.

Biuro
Pomocy Prawnej
"Lexunica"

42 m2 d³ugoœæ 8,5 m, brama

3,5 m + kana³.

* gara¿/warsztat 32 m2 d³ugoœæ 8,5 m, brama 3,5 m.
* Instalacje: elektryczna, wodna , grzewcza co.
e-mail: tdh1@wp.pl
tel. 602/45 05 08

Aneta Soliñska
ul. Wroc³awska 4/1
59-220 Legnica

Firma "Czyœcik"
Profesjonalne
sprz¹tanie
mieszkañ, biur,
pranie dywanów
u klienta w domu,
prasowanie poœcieli, garderoby.

Kontakt: 509-213-612
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16 w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej
numerem geodezyjnym 213/4 o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste do dnia 30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010218/1:

V Kwiaciarnia V
Pracownia Florystyczna "Na Rogu"

Danuta Iwanicka

VVV

z dniem 1 grudnia zosta³a
przeniesiona na ul. Œciegiennego 9
(obok "du¿ego" koœcio³a).

Zapraszamy serdecznie -

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1%
u³amkowej ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug stawki obowi¹zuj¹cej w momecie
powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 18 stycznia 2012 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie,
tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych,
tj. nie mniej ni¿ 1.250,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak,
aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 21 czerwca 2011 r., drugi
26 sierpnia 2011 r., trzeci 10 listopada 2011 r. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg,
od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu
zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 19.12.2011 r. - 18.01.2012 r. w godz. 10.00 do 14.00 klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w
pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

SKLEP I HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
"KLARYS" W CHOJNOWIE, UL. KOŒCIUSZKI 28, ZAPRASZA
CZYNNE:
PON - PT 8.00 - 17.00
SOBOTA 8.00 - 13.00

POLECAMY: ARTYKU£Y ELEKTROTECHNICZNE,
MATERIA£Y INSTALACYJNE

***

NA MIEJSCU DZIA£A SKLEP
NARZÊDZIOWY "U KAROLINY"
TELEFON: 604-136-599
E-MAIL: klarys@onet.eu
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szeroki asortyment, œwie¿e kwiaty,
otwarte przez siedem dni w tygodniu:
poniedzia³ek - pi¹tek w godzinach 8 - 18
w soboty w godz. 8 - 16
w niedzielê w godz. 9 - 14

Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- grudzieñ 2011
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301 ;
18.12.11;
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
25.12.11;
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
26.12.11;
5. Apteka ,,Stokrotka”:
6. Apteka Intermarche:
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia
oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00
oraz 17:00 - 18:00
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Bola³y rêce, plecy ramiona, ale pisali. Ogarnia³o zmêczenie i sennoœæ, ale pisali. Miesza³y siê emocje - z³oœæ, niemoc i nadzieja, ale pisali...

Liderzy Animacji Spo³ecznej

Metalowy biznes
Pomys³ na firmê kie³kowa³ kilka lat. W koñcu zadecydowa³
przypadek i dziœ PPHU Jan Kryszczuk obchodzi 25.lecie.

Literackie
tajemnice

1 grudnia w PZS odby³o siê spotkanie autorskie z Krzysztofem
Kozio³kiem - pisarzem, dziennikarzem, pasjonatem górskich
wêdrówek, zapalonym kibicem ¿u¿la i fanem serialu “Na po³udnie”.

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chojnowie skupia
oko³o 200 cz³onków, a gdyby dodaæ do tego sympatyków i osoby
wspieraj¹ce, cyfra by³aby z pewnoœci¹ znacznie wiêksza.

Zmotoryzowani Œwiêci

6 grudnia ju¿ po raz trzeci grupa w³aœcicieli guadów z Chojnowa
zorganizowa³a akcjê, któr¹ nazwano „Miko³aje na quadach.

