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Jarmark Bo¿onarodzeniowy

Z cyklu “Ludzie z pasj¹” 
Krystyna Czapska
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Piêknych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
wype³nionych œpiewem kolêd, 

spokojem i ¿yczliwoœci¹ 
oraz wszelkiej pomyœlnoœci, 

zdrowia i wiele radoœci 
w Nowym 2017 Roku 

¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski 

Burmistrz Miasta 
Jan Serkies



WGGiOS iinformuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut.
Urzêdu w dniach od 12.12.2016 r. do
02.01.2017 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y na rzecz najem-
ców w drodze bezprzetargowej, znaj-
duj¹cych siê w budynku po³o¿onym przy
ul. D¹browskiego 1 w Chojnowie - Zarz¹-

dzenie Nr 154/2016 Burmistrza Miasta

Chojnowa z dnia 12 grudnia 2016 r.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.

1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-

chomoœciami /Dz. U.  z 2015 r. Nr 1774 

j.t./ winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie

Miejskim w Chojnowie w terminie do

dnia 23.01.2017 r.
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Uroczystoœci jubileuszowe w Urzêdzie Stanu Cywilnego s¹ zawsze wyj¹tkowe 
i wzruszaj¹ce. Z³ote czy Brylantowe Gody, to œwiêta niecodzienne i z pewnoœci¹ wa¿ne. Nie
ka¿dy jednak wie w jaki sposób uszczêœliwiæ Jubilatów - jakie s¹ procedury, jakie s¹
wymagane dokumenty, jak doprowadziæ do ceremonii?
* Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla osób, które prze¿y³y co najmniej 50
lat w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim nadawane s¹ przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom polskim. 

* Wnioski o nadanie Medalu za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przedstawiaj¹
Prezydentowi wojewodowie (za poœrednictwem urzêdów stanu cywilnego).
Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesiêcy.
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w USC w³aœciwym dla miejsca zamieszkania jubi-
latów, (nie zawsze jest to USC, w którym zawarte zosta³o ma³¿eñstwo).
* Zg³oszenia mo¿na dokonaæ drog¹ korespondencyjn¹, osobiœcie lub telefonicznie.
* Szczegó³owych informacji udzieli zainteresowanym

Urz¹d Stanu Cywilnego w Chojnowie ul. Kiliñskiego 5 tel. 76/ 8188639.
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Kolejne dolnoœl¹skie szko³y 
skorzystaj¹ ze œrodków unijnych 

6 grudnia Cezary Przybylski, Marsza³ek
Województwa Dolnoœl¹skiego oraz Jan
Serkies, Burmistrz Chojnowa podpisali
umowê w ramach projektu "Równe
szanse w edukacji uczniów Szko³y Pod-
stawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 
w Chojnowie". Projekt edukacyjny ju¿
siê rozpocz¹³ i bêdzie trwa³ do koñca
czerwca 2017 roku. Jego wartoœæ to
blisko 450 tys. z³otych, a œrodki finan-
sowe pochodz¹ z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Dolnego Œl¹ska na
lata 2014-2020.
G³ównym celem projektu jest dostêp do
wysokiej jakoœci edukacji, poprawa po-
tencja³u edukacyjnego, wzrost wiedzy 
i umiejêtnoœci oraz rozwiniêcie kompe-
tencji kluczowych u 218 dziewczynek 
i 219 ch³opców Szko³y Podstawowej nr 3
i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie.
Projektem objêtych zostanie ³¹cznie 437
uczniów i 43 nauczycieli.

Projekt zak³ada realizacjê zajêæ rozwija-
j¹cych szczególne uzdolnienia uczniów
zgodnie z ich zainteresowaniami i zajê-
cia wyrównuj¹ce dla uczniów maj¹cych
problemy z opanowaniem wiedzy. 
W projekcie przewidziano równie¿ zajê-
cia z doradztwa zawodowego dla ucz-
niów najstarszych klas Gimnazjum.
Projekt k³adzie szczególny nacisk na
przedmioty œcis³e i jêzyki obce (zarówno
dla uczniów uzdolnionych, jak i tych 
z problemami edukacyjnymi). Realizacja
projektu powinna przyczyniæ siê do pod-
niesienia wiedzy uczniów i  z³agodzenia
deficytów u uczniów wymagaj¹cych wy-
równania kompetencji naukowych.
Nauczyciele objêci wsparciem w proje-
kcie nabêd¹ umiejêtnoœci z zakresu po-
s³ugiwania siê TIK w przygotowaniu 
i prowadzeniu lekcji, jak równie¿ reali-
zacja projektu przyczyni siê do odpowie-
dniego przygotowania nauczycieli do
dokonywania diagnoz potrzeb uczniów
oraz przygotowania dla nich indywidual-
nie dobranych metod nauczania. 
Zajêcia prowadzone bêd¹ za pomoc¹
nowoczesnych technik nauczania TIK 
i metod¹ eksperymentu. 
W projekcie przewiduje siê zakup pla-
tformy edukacyjnej i nowoczesnych po-
mocy dydaktycznych. 

(www.umwd.dolnyslask.pl)
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Sylwester 2016 
w Domu Schrama

Informujemy, ¿e s¹ jeszcze wolne
miejsca na Bal Sylwestrowy organi-
zowany w Domu Schrama. 

Bilety do nabycia w MOKSiR

Rocznica Stanu Wojennego
Chwil¹ ciszy i z³o¿eniem wieñców pod
obeliskiem przy ul. Chmielnej uczczono
35. rocznicê wprowadzonenia w Polsce
stanu wojennego. 

13 grudnia 1981r. (noc z soboty na nie-
dzielê) o godzinie 0:00 oddzia³y ZOMO
rozpoczê³y ogólnokrajow¹ akcjê aresz-
towañ dzia³aczy opozycyjnych. W dniu
wprowadzenia stanu wojennego w dzia-
³aniach na terytorium kraju wziê³o udzia³
ok. 70 tys. ¿o³nierzy Wojska Polskiego,
30 tys. funkcjonariuszy MSW oraz bez-
poœrednio na ulicach miast 1750 czo³-
gów i 1400 pojazdów opancerzonych,
500 wozów bojowych piechoty, 9000
samochodów oraz kilka eskadr heliko-
pterów i samoloty transportowe. 
Do dzisiaj nieznana jest dok³adna liczba
œmiertelnych ofiar represji w³adz stanu
wojennego.
Utworzona przez sejm kontraktowy 
w 1989 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna
do Zbadania Dzia³alnoœci MSW, stwier-
dzi³a, ¿e spoœród 122 niewyjaœnionych
przypadków zgonów dzia³aczy opozycji
a¿ 88 mia³o bezpoœredni zwi¹zek z dzia-
³alnoœci¹ funkcjonariuszy MSW.

(wikipedia.org)
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Burmistrz Roku
W plebiscycie Gazety Wroc³awskiej, któ-
rego wyniki og³oszono na pocz¹tku 2016r.
Burmistrzem Roku 2015 zosta³ Jan Serkies,
który liczb¹ 8281 g³osów pokona³ ponad
80 kandydatów w swojej kategorii. 

Kamera live
Na miejskim portalu uruchomiono kamerê
Live 24, która pozwala na ogl¹danie z lotu
ptaka tego, co aktualnie dzieje siê w sercu
miasta. 

Kolêdy inaczej
3 stycznia na scenie MOKSiR odby³ siê
koncert kolêd w niezwyk³ej interpretacji.
Mateusz Bojda - chojnowski saksofonista
wraz z przyjació³mi wyst¹pi³ z kolêdami na
jazzowo.

15 stycznia zmar³ Jan Borysionek - in¿y-
nier rolnik, porucznik w st. sp., weteran
walki o niepodleg³oœæ ojczyzny, wieloletni
prezes Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych
Ko³a Gminnego w Chojnowie.

Rekordowa WOŒP
Chojnowianie podczas Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy zebrali  21.276,21 z³.

Œwi¹teczny koncert po raz ósmy
W tradycjê obchodów Œwiêta Trzech Króli
na sta³e wpisa³ siê ju¿ koncert Chóru Sko-
ranta w koœciele pw. œw. Ap. Piotra i Paw³a.
Od ubieg³ego roku chórzystom towarzyszy
Orkiestra Dêta pod batut¹ Piotra Koziara.

Nasz ¿³obek
28 stycznia, niespe³na rok po rozpoczêciu
procedur inwestycyjnych, w Chojnowie
oficjalnie otworzono ¯³obek Miejski.

"Dzi-Wnu”
"Dziadkom-Wnuki" odby³o siê 26 stycznia.
W podziêkowaniu dla Babæ i Dziadków za
troskê, pomoc, naukê i obecnoœæ MOKSiR
zaprosi³ na doroczny koncert z okazji Dnia
Babci i Dziadka.

LUTY

30 lat SP4
30 lat temu - 17 lutego 1986 roku przy ul.
Kiliñskiego rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ
Szko³a Podstawowa nr 4.

I Gala Sportowa
27 lutego pierwsza w dziejach miasta Gala
Sportowa otworzy³a obchody 70. rocznicy
dzia³alnoœci miejskiego klubu pi³karskiego
KS "Chojnowianka". 

MARZEC

5 i 6 marca chojnowianie uczestniczyli w pier-
wszym chyba w naszym mieœcie, spektaklu mu-

zycznym pt. Mê¿czyŸni proszê Pani¹" w wy-
konaniu artystów z Krakowa. Klimaty retro
przez dwa dni wype³nia³y równie klimaty-
czn¹ salê restauracji "Jubilatka".

Otyliada w Chojnowie
12 marca, na chojnowskiej p³ywalni, po-
dobnie jak na 42. innych w Polsce, ruszy³a
III edycja "Otyliady" - Nocnego Maratonu
P³ywackiego. Najwiêksz¹ odleg³oœæ - 38,2 km
pokonali Micha³ Jeka i Krzysztof Gajewski.

KWIECIEÑ

Nutki po raz jedenasty
9 kwietnia odby³ siê XI Ogólnopolski
Konkurs Piosenki "Rozœpiewane Nutki".
Rekordowy pod wzglêdem iloœci wyko-
nawców (60 uczestników) i odleg³oœci,
sk¹d zawitali do Chojnowa (najdalsi goœcie
przyjechali z Chorzowa).

PPPP w nowej siedzibie
12 kwietnia mia³o miejsce uroczyste otwar-
cie nowej siedziby Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, która zosta³a prze-
niesiona do budynku LO przy ul. PoŸniaków.

Ambasadorzy z Czech
13 kwietnia, na zaproszenie burmistrza Jana
Serkiesa Chojnów odwiedzi³a delegacja 
z czeskiego miasteczka Mnichovo Hradištì.
Burmistrz (w Czechach nazywany starost¹)
Ondøej Lochman i jego zastêpca Jiøi Bina
przyjechali w asyœcie przedstawicieli kilku
tamtejszych œrodowisk. Wizyta dotyczy³a
nawi¹zania wspó³pracy miêdzy naszymi
miastami.

16 kwietnia zmar³ porucznik Wojska
Polskiego Adam Kiernicki, wieloletni
prezes Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych
Ko³a Miejskiego w Chojnowie.

Wioœlarska Gimnazjada
Ju¿ po raz czwarty w Gimnazjum nr 1 zor-
ganizowano Gimnazjadê wioœlarsk¹ na
ergometrach wioœlarskich. 27 kwietnia
podejmowano goœci z Mi³kowic, Œcinawy,
z Boles³awca i Chocianowa oraz z choj-
nowskich szkó³ podstawowych, gimnazjów
i PZS. W rywalizacji wziê³y udzia³ 23 ze-
spo³y i kilkudziesiêciu zawodników indy-
widualnie.

MAJ

225 rocznica 
Koncert Ogniska Muzycznego, spotkanie
pod obeliskiem, Msza œw. w koœciele pw.
œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a i koœciele pw.
NPNMP oraz motocyklowa parada i festyn
w centrum miasta, to elementy, które z³o-
¿y³y siê na oficjalne i mniej oficjalne obcho-
dy œwiêta uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Teatralny maraton
Podczas jedenastej edycji Przegl¹du Tea-
tralnego "Silebia" swoje aktorskie talenty,
przez siedem godzin, prezentowa³o 10 ama-
torskich grup teatralnych z Chojnowa, Wa³-
brzycha, Boguszowa-Gorc, Œwidnicy i Jele-
niej Góry.

Chojnów na szlaku Grodów Piastowskich
6 maja do Chojnowa zjecha³o 17 dru¿yn repre-
zentuj¹cych 8 krajów - w sumie ponad 150
zawodników, którzy w Chojnowie rozpo-
czynali pierwszy etap wyœcigu kolarskiego
CCC Tour Grodów Piastowskich.

30 lat SP4
Szkolna spo³ecznoœæ SP4, 20 maja œwiê-
towa³a trzydziestolecie dzia³alnoœci. 

Noc w Muzeum
Muzeum Regionalne udostêpni³o swoje
sale w ramach Nocy Muzealnej. Tegoro-
cznym tematem przewodnim by³a 1050
rocznica chrztu Mieszka I.

CZERWIEC

Najlepsi w Belgijce
1 czerwca chojnowski rynek wype³ni³ t³um
dzieci i m³odzie¿y. Cel spotkania - pobicie
rekordu Polski w tañczeniu "Belgijki". Certy-
fikat, poœwiadczaj¹cy, ¿e mieszkañcy Choj-
nowa s¹ rekordzistami Polski w "Belgijce",
z r¹k sêdzi Magdaleny Obuchowskiej ode-
bra³ burmistrz Jan Serkies.

Teatr w plenerze
2 czerwca chojnowianie uczestniczyli w ple-
nerowym spektaklu Teatru Modrzejewskiej
z Legnicy pt. "Skarb wdowy Schadenfreude".

Dni Chojnowa
Tegoroczne Dni Chojnowa tradycyjnie otwo-
rzy³ barwny korowód, potem by³a XX edy-
cja Bambiniady, nastêpnie na scenê wyszli
lokalni tancerze i œpiewacy w koncercie
"Chojnowianie-Chojnowianom". Towarzy-
sz¹cy wystêpom Festiwal Tkactwa i Rêko-
dzie³a Artystycznego zosta³ w tym roku ukie-
runkowany warsztatowo.Wiêcej by³o twór-
ców, którzy w tajniki dawnego, zanikaj¹cego
rzemios³a chcieli chojnowian wprowadziæ.
Gwiazd¹ pierwszego dnia by³a pani Halina
Mlynkova, która zgromadzi³a pod scen¹
liczn¹ rzeszê s³uchaczy. Drugi dzieñ rozpo-
cz¹³ siê od wystêpu Juranda Kowalskiego 
i jego m³odych podopiecznych. PóŸniej
scen¹ zaw³adnêli wykonawcy z SP4. Ko-
lejnym punktem programu by³o disco-polo
- zespó³ Drezdenko-Kubas. Festyn zakoñczy³a
Gwiazda z Wielkiej Brytanii - Keith Tho-
mpson Band czyli bluesowo-rockowe
granie.
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Chojnowskie dyktando po raz 13
Oko³o 160 osób g³owi³o siê nad zawi³oœcia-
mi mowy polskiej, za spraw¹ XIII edycji Choj-
nowskiego Dyktanda, zorganizowanego w ra-
mach obchodów Dni Chojnowa.

Roztañczony MOKSiR
11 czerwca mi³oœnicy tañca spotkali siê na sie-
demnastych urodzinach "Stonogi", czyli
Ogólnopolskim Turnieju Zespo³ów Tanecz-
nych. Scen¹ Domu Kultury zaw³adnê³o 50
prezentacji.

Goœcie z Niemiec
"Siedliskiem przyjaŸni jest serce, ale docho-
dzimy do niej drog¹ zrozumienia" - takie
motto przewodzi³o V wizycie mieszkañ-
ców niemieckiego miasta partnerskiego
Egelsbach w Chojnowie w dniach 15 - 19
czerwca.

200 osób w konkursie karaoke
15 czerwca odby³a siê V edycja Regional-
nego Konkursu Karaoke dla Osób Niepe³-
nosprawnych, którego organizatorem jest
Warsztat Terapii Zajêciowej z Chojnowa.

LIPIEC

Kulturalny MoKaPP
Od 11 do 26 lipca w Parku Œródmiejskim
dzia³a³ MoKaPP czyli pawilon kulturalno-
rozrywkowy (Mobilny Katalizator Prze-
strzeni Publicznej). Odbywa³y siê tam
warsztaty i spotkania, a tak¿e zajêcia spor-
towe, pokazy filmów, potañcówki na œwie-
¿ym powietrzu oraz transmisje na ¿ywo,
realizowane przez Radio Wroc³aw.

Lipcowa Muzyka w Rynku
Lokalna formacja Faza Blues i wystêp ze-
spo³u Marioo, to propozycje tegorocznego,
wakacyjnego festynu.

SIERPIEÑ

Goœæ z Francji
1 sierpnia w naszym mieœcie z prywatn¹ wi-
zyt¹ goœci³a wiceprezydent francuskiej Polo-
nii Anna WoŸniak.

Œwiêto Wojska Polskiego i Wniebowziêcie
Najœwiêtszej Marii Panny
Po Mszy œw, spotkaniu przy Obelisku, w cen-
trum miasta odby³ siê festyn. Muzycznie
wype³ni³y go wystêpy lokalnych zespo³ów
folklorystycznych, grupa Haward, a gwiaz-
d¹ tego dnia by³a Alicja Majewska i W³odzi-
mierz Korcz.

Stypendia i nagrody dla uczniów
30 sierpnia ponad 40. uczniów chojnows-
kich szkó³ odebra³o z r¹k burmistrza doro-
czne stypendia - naukowe, sportowe i arty-
styczne.

I Zlot Pojazdów Zabytkowych oraz 
I Rajd Ziemi Chojnowskiej
21 sierpnia do Choj-nowa, z ró¿nych stron
kraju, zjecha³o oko³o 100 pojazdów za-
bytkowych, a podziwia³o je tysi¹ce zain-
teresowanych.

WRZESIEÑ

3 wrzeœnia zmar³ Jan Paryœ - wielki dzia-
³acz spo³eczny, zas³u¿ony mieszkaniec na-
szego miasta, przez 15 lat pe³ni¹cy funkcjê
Prezesa Zwi¹zku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Chojnowie.

"Quo vadis" w Chojnowie 
9 wrzeœnia, na chojnowskim rynku zebrali
siê mieszkañcy miasta, by wspólnie uczest-
niczyæ w kolejnej edycji Narodowego Czytania. 

Romans w MOKSiR
V Legnicki Festiwal Romansu Polsko-Ro-
syjskiego im. Lidii Nowikowej, który przez
kilka dni brzmia³ w ró¿nych czêœciach na-
szego powiatu, 10 wrzeœnia mia³ swój epi-
zod tak¿e w Chojnowie.

Mnichovo Hradištì partnerem Chojnowa
17 wrzeœnia miasta odnotowany bêdzie jako
dzieñ oficjalnego podpisania umowy partner-
skiej z miastem Mnichovo Hradištì. Reprezen-
tanci Chojnowa zawarli w Czechach porozu-
mienie o wielop³aszczyznowej wspó³pracy.

S³oneczko
- promienne, ciep³e, radosne - tak¹ nazwê
przyj¹³, Miejski ¯³obek. Uroczystoœæ nada-
nia nazwy odby³a siê 23 wrzeœnia. Zdomi-
nowa³ j¹ kolor ¿ó³ty i serdeczna atmosfera.

Nasz znamienity profesor
26 wrzeœnia, podczas konferencji naukowej
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³a-
wiu uczczono 70. urodziny i 45.lecie pracy
naukowej chojnowianina profesora Zbi-
gniewa Dobrzañskiego.

PA•DZIERNIK

Dzieñ Edukacji Narodowej
Tegoroczne chojnowskie obchody mia³y miej-
sce 13 paŸdziernika w MOKSiR. Prezentem
od w³adz dla wszystkich œwiêtuj¹cych - nau-
czycieli, pracowników administracji i obs³u-
gi oraz emerytów - by³ wspania³y wystêp zna-
nego i lubianego aktora-kabareciarza Andrze-
ja Grabowskiego.

Czy mnie jeszcze pamiêtasz?
Takie s³owa towarzyszy³y obchodom 70-lecia
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie. Wspomnieniom i rado-
œci nie by³o koñca.

Kolarskie Mistrzostwa
W XVII edycji Mistrzostw Dolnego Œl¹ska
Dziewcz¹t i Ch³opców Szkó³ Podstawo-
wych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjal-
nych wystartowa³o 246 zawodników z 82
dolnoœl¹skich szkó³.

Gala Kresowa 
Za spraw¹ Stowarzyszenia Kulturalnego
"Krajobrazy" w Legnicy, Oœrodka Kultury
i Sztuki we Wroc³awiu oraz w³adz Choj-
nowa, mieszkañcy grodu nad Skor¹ mogli
kolejny raz uczestniczyæ w piêknym Kon-
cercie Kresowym - w tym roku pod has³em
"Polsko moja".

LISTOPAD

Dzieñ Niepodleg³oœci 
Oficjalne miejskie obchody rozpoczê³y siê
11 listopada tradycyjnym spotkaniem pod
obeliskiem i Msz¹ œw w koœciele œw. ap.
Piotra i Paw³a. Uroczystoœci zamyka³a oko-
licznoœciowa akademia w Domu Kultury.
Tu¿ po czêœci patriotycznej, w sali wido-
wiskowej, odby³o siê uroczyste podpisanie
partnerskiej umowy z czeskim miastem
Mnichovo Hradištì.
W ramach miejskich obchodów odby³ siê
tak¿e m.in. koncert uczniów Ogniska Mu-
zycznego, wystawa pn. "Uczniowie Po-
wiatowego Zespo³u Szkó³ prezentuj¹:
Wywalczona Niepodleg³oœæ"oraz pi¹ta edy-
cja Ognisko Patriotyzmu. 

I Bieg Tkacza
11 listopada, w Parku Piastowskim odby³
siê I Bieg Tkacza. Wziê³o w nim udzia³
ponad 100 biegaczy.

5 lat gildii
19 listopada Gildia Artystów Chojnowa,
wystaw¹ swoich cz³onków w MOKSiR,
uczci³a 5 rocznicê istnienia.

GRUDZIEÑ

Pobili rekord
Chojnów kolejny raz zaanga¿owa³ siê 
w Maraton Pisania Listów. Uczniowie,
Absolwenci, Nauczyciele i Goœcie
Gimnazjum nr 2 napisali ³¹cznie 3977
listów!!! Po raz kolejny pobito rekord iloœci
wys³anych apeli. 

Kolejny Jarmark
11 grudnia, ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce
warunki atmosferyczne, doroczny Jarmark
Bo¿onarodzeniowy, który zawsze odbywa³
sie w centrum miasta, przeniesiono do
Domu Kultury. Kolorowe stoiska wita³y
mieszkanców ju¿ w holu, a w sali wido-
wiskowej przez kilka godzin ze sceny p³y-
nê³a œwi¹teczna muzyka. 

opr. eg
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kwiecieñ-listopad
Budowa sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, pompowni œcie-
ków wraz z zasileniem energetycznym
w ul. Wyspiañskiego.

***
maj-sierpieñ
Modernizacja dachu budynku Gimna-
zjum nr 2.

***
czerwiec-sierpieñ
Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Bro-
niewskiego.

***
sierpieñ
Oddano do u¿ytku dwa zestawy si³owni
zewnêtrznych - przy Orliku i przy Mor-
skim Oku.

sierpieñ-wrzesieñ
Przebudowa nawierzchni ulicy Rejtana.

***
wrzesieñ
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy-
kanalikami oraz przebudowa sieci wodo-
ci¹gowej wraz z przykanalikami w uli-
cach Niemcewicza-Ma³achowskiego oraz
Witosa.
czêœæ I
Przebudowa sieci wodoci¹gowej z przy-
³¹czami oraz sieci kanalizacji ogólno-
sp³awnej z przykanalikami w ul. Mickie-
wicza, Witosa, Bohaterów Getta War-
szawskiego, Ma³achowskiego, Pl. Kon-
stytucji 3-go Maja.
czêœæ II
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami, przebudowa sieci wo-
doci¹gowej z  przy³¹czami w ul. Witosa
(od ul. Kolejowej do ul. Koœciuszki).

***
wrzesieñ-listopad
Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy
Reja, na odcinku od ul. Legnickiej do ul.
Konarskiego, strona zachodnia i pó³nocna

***
listopad
Budowa oœwietlenia drogowego w uli-
cach Kraszewskiego oraz Wrzosowej.

***
W tym roku miasto zamontowa³o trzy
kolejne place zabaw - Komuny Paryskiej
-Tkacka, przy ul. Z³otoryjskiej i przy ul.
Bohaterów Powstania Warszawskiego.
W sumie najm³odsi mieszkañcy mog¹
korzystaæ z 12 miejskich placów.

Kalendarium 2016
- inwestycje Tegoroczny Jarmark Bo¿onarodzeniowy

mia³ nieco inny klimat ni¿ poprzednie.

Za spraw¹ nieustaj¹cego deszczu i pory-

wistego wiatru œwi¹teczne kramy i mu-

zyczne kolêdowanie przeniesiono do Miej-

skiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Hol Domu Kultury wype³ni³y b³yszcz¹ce

i kolorowe ozdoby, pachn¹ce wypieki,

rozgrzewaj¹ce napoje i inne niespodzianki.

Wœród tego bogactwa zdecydowana wiê-

kszoœæ to piêkne rêkodzielnictwo lokal-

nych artystów - choinki, bombki, stroiki,

obrazki, ró¿nego rodzaju dekoracje, kart-

ki œwi¹teczne, ciasta i ciasteczka. By³a te¿

bi¿uteria, kalendarze, publikacje doty-

cz¹ce naszego miasta, pocztówki daw-

nego i wspó³czesnego Chojnowa oraz

stoisko pszczelarskie. Mieszkañcy chêt-

nie ogl¹dali, kupowali, zachwycali siê

kunsztem artystycznego rzemios³a.

W tym samym czasie w sali widowisko-

wej, na scenie, rozbrzmiewa³y bo¿onaro-

dzeniowe kolêdy i pastora³ki. Publi-

cznoœæ oklaskiwa³a wystêpy uzdolnio-

nych uczniów Szko³y Podstawowej nr 3,

Gimnazjum nr 1 i 2, chóru Skoranta 

i kapeli góralskiej Antoniego Gluzy,

która przyjecha³a do nas ze Szczyrku.

Piknie by³o, ale Jarmark w centrum

miasta, ma bez w¹tpienia swój specyfi-

czny urok. Migaj¹ce w ciemnoœciach

œwi¹teczne dekoracje, a mamy ich 

w Rynku ka¿dego roku wiêcej, udeko-

rowane kramy, herbata z goŸdzikami

grzej¹ca d³onie, dŸwiêki muzyki p³yn¹ce

w przestrzeñ… Có¿ - mamy nadziejê, ¿e

w przysz³ym roku aura oka¿e siê ³as-

kawsza.

eg

JJaarrmmaarrkk BBoo¿¿oonnaarrooddzzeenniioowwyy



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/871 7

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Ilu ludzi tyle pasji. Nasi dotychczasowi
rozmówcy (a by³o ich ponad trzydziestu)
lokowali swoje zainteresowania w jed-
nej, ewentualnie dwóch dziedzinach.
Wszyscy oni poœwiêcali swój czas
konkretnemu hobby wynikaj¹cemu 
z predyspozycji manualnych, artysty-
cznych, z wieloletnich upodobañ czy
zainteresowañ. Jej pasj¹ s¹ ludzie, akty-
wnoœæ, odkrywanie, rozwój i dzia³anie.
Krystyna Czapska - animatorka kultury,
cz³owiek czynu, lokalna patriotka - 
w naszej spo³ecznoœci jest dobrze znana
wielu mieszkañcom. Ka¿dy z nich jed-
nak mo¿e kojarzyæ j¹ z inn¹ pasj¹. 

Gazeta Chojnowska - Pani Krystyno, co
jest pani pasj¹?
Krystyna Czapska - Najkrócej mówi¹c
¿ycie. Mo¿e to trochê patetycznie brzmi, ale
nie umiem uj¹æ tego inaczej. Od dziecka
mia³am wielkie marzenia. Mia³am mnóstwo
pomys³ów, planów, chêci do dzia³ania.
Szybko wysz³am za m¹¿, urodzi³am dwie
córki i na wiele lat odda³am siê rodzinie.
Jak wszyscy - praca, dom, praca, dom…
Dopiero, kiedy przesz³am na emeryturê,
zyska³am czas i swobodê, a gdy zosta³am
Radn¹ Rady Miejskiej Chojnowa uwie-
rzy³am w siebie i nabra³am wiatru w ¿agle.
Zaczê³am realizowaæ marzenia. Najpierw
za³o¿y³am chór. Nie by³o ³atwo. Bardzo
zale¿a³o mi na stworzeniu amatorskiej
grupy œpiewaków, dlatego z determinacj¹
poszukiwa³am - wœród znajomych, rodziny,
nawet w koœciele ws³uchiwa³am siê w domi-
nuj¹ce g³osy i po mszy zaczepia³am obce
osoby pytaj¹c czy nie zechcia³yby udzielaæ
siê w chórze. Teraz sobie myœlê, ¿e mog³o
to dziwnie wygl¹daæ, ale nie ¿a³ujê i by³o
warto. Zaczêliœmy od oœmioosobowego
sk³adu, a po dziewiêciu latach tworzymy
37. osobowy chór, który mam nadziejê,
wiele wnosi do ¿ycia kulturalnego naszego
miasta.

G.Ch. - Z pewnoœci¹, bo przecie¿ nie œpie-
wacie sobie a muzom.
K.Cz. - Przez te lata wiele koncertowaliœmy,
w³¹czaj¹c siê w organizacjê ró¿nego rodzaju
imprez w mieœcie, b¹dŸ proponuj¹c w³asne
okolicznoœciowe wystêpy - œwi¹teczne, cha-
rytatywne, na Dzieñ Matki. Nasz¹ inicjaty-
w¹ by³y te¿ Talenty znad Skory, ale najbar-
dziej dumna jestem z misteriów wed³ug
mojego scenariusza - w 5 rocznicê œmierci
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II i w dniu Jego
Kanonizacji.

G.Ch. - Ale Skoranta to nie wszystko.
K.Cz. - Tak. Kierowanie chórem wymaga
du¿ego zaanga¿owania, ale czu³am niedo-
syt. Szuka³am dla siebie czegoœ jeszcze.
Zawsze lubi³am czytaæ. Zapisa³am siê do
Dyskusyj-nego Klubu Ksi¹¿ki. Mi³oœæ do
literatury i potrzeba tworzenia, zawiod³y
mnie tak¿e do Klubu Literackiego, gdzie
uczy³am siê pisaæ. Tu odkry³am swoje
twórcze uzdolnienia - mój wiersz zosta³
wyró¿niony na miêdzynarodowym konkur-
sie, inny zdoby³ trzeci¹ nagrodê w konkur-
sie lokalnym, a kilka kolejnych znalaz³o
swoje miejsce w publikacji pn. "Wyraziæ
siebie".

G.Ch. - Wci¹¿ jeszcze nie czu³a siê pani
usatysfakcjonowana.
K.Cz. - Chyba tak. W wieku 58 lat zapisa-
³am siê na lekcje pianina - to moje kolejne
pragnienie z lat m³odoœci. Uczy³am siê przez
cztery lata. Z pewnoœci¹ nie jestem wirtu-
ozem, ale nauczy³am siê graæ i czytaæ nuty.
Zaczê³am te¿ braæ lekcje œpiewu w Praco-
wni Wokalnej Agnieszki Justyny Szumi³o.
Po kilku latach spe³ni³o siê kolejne marze-
nie - stanê³am na scenie wystêpuj¹c solo.

G.Ch. - To nadal nie wszystko czemu pani
siê poœwiêca.
K.Cz. - Mimo, ¿e wci¹¿ pracujê na pó³
etatu swój czas dzielê dodatkowo miêdzy
kolejne pasje. Jestem cz³onkiem Partner-
stwa Doliny Skory, które przez trzy lata
organizowa³o Noc w Muzeum, udzielam siê
jako wolontariuszka w Fundacji Smak Su-
kcesu przy Gimnazjum nr 1 (prowadzê ksiê-
gowoœæ), nale¿ê do Uniwersytetu III Wieku,
uczêszczam na zajêcia z rzeŸby, od kilku lat
jestem cz³onkiem grupy teatralnej dzia³a-
j¹cej przy MOKSiR. No i okolicznoœciowo,
wspólnie z kole¿ank¹ powo³ujemy kabaret
"Krycha", na potrzeby którego same pisze-
my teksty.

G.Ch. - Za pani spraw¹ miasto ma trzy
interesuj¹ce wydawnictwa. Jest pani
wspó³autork¹ "Almanachu Kultural-
nego Ziemi Chojnowskiej", "Almanachu
Chojnowskiego Klubu Literackiego" 
i autork¹ "Chojnowianie znani i za-
s³u¿eni (1945-2010) cz. 1". 
K.Cz. - Nasze miasto ma wielu utalento-
wanych mieszkañców, uzna³am, ¿e nale¿y
ich skatalogowaæ, st¹d Almanach Kultu-
ralny. Almanach Literacki jest podsumo-
waniem pracy Klubu i utrwaleniem twór-
czoœci klubowiczów. Ostatnia pozycja po-

wsta³a z potrzeby serca. Dotyczy w zdecy-
dowanej wiêkszoœci ludzi, których wszyscy
znamy, których podziwiamy i których na-
le¿a³o, chocia¿ w ten sposób, upamiêtniæ.
Praca nad t¹ ksi¹¿k¹ by³a bardzo ciê¿ka 
i mozolna. Trudno by³o zebraæ materia³ 
o osobach ju¿ nie¿yj¹cych, a ¿yj¹cych nie
³atwo by³o sk³oniæ do mówienia o sobie.
Ale uda³o siê. 

G.Ch. - W nawale tylu zajêæ, pe³ni pani
jeszcze funkcjê radnej - trzeci¹ kadencjê.
K.Cz. - Kiedy 10 lat temu wybrano mnie
po raz pierwszy czu³am ogromn¹ radoœæ 
i wyró¿nienie. Oczywiste by³o dla mnie, ¿e
muszê siê tej roli poœwieciæ najlepiej jak
potrafiê. Poza statutowymi obowi¹zkami
radnej, z racji moich zainteresowañ, uwagê
w du¿ej mierze kierujê na kulturê. Swoj¹
diet¹ wspieram ró¿ne inicjatywy kultu-
ralne, przeznaczam je na nagrody, upominki...
Bywam na wielu miejskich wydarzeniach 
i doceniam ka¿d¹ kulturaln¹ propozycjê, 
a mamy ich w mieœcie rocznie ponad sto.

G.Ch. - A na swojej liœcie pragnieñ, 
du¿o ma Pani jeszcze pozycji?
K.Cz. - Du¿o i wci¹¿ dopisujê nastêpne.
Nie wiem, ile uda mi siê z niej jeszcze skre-
œliæ, bo od jakiegoœ czasu borykam siê z po-
wa¿n¹ chorob¹, ale wrodzona potrzeba dzia-
³ania wci¹¿ daje o sobie znaæ i, o ile na chwilê
zwolni³am tempo, to czujê, ¿e si³y witalne
wracaj¹ i ju¿ ci¹gnie mnie do ludzi. A pro-
pos ludzi - muszê wykorzystaæ sytuacjê i ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim, którzy w tru-
dnych dla mnie momentach dali mi ogromne
wsparcie. By³am zaskoczona jak wiele osób
zaniepokoi³ mój stan zdrowia i z jak¹ tro-
sk¹ dopytywali o moje samopoczucie daj¹c
otuchê, nadziejê i si³ê. Mówi¹, ¿e przyja-
ció³ poznaje siê w biedzie. Ja przekona³am
siê, ¿e mam wokó³ siebie niejednego. Za-
wsze to wiedzia³am, bo wszystko czego doko-
na³am to w³aœnie dziêki przyjacio³om, któ-
rzy w ró¿ny sposób wielokrotnie mi poma-
gali, wykazywali siê wyrozumia³oœci¹ i do-
dawali energii, kiedy przychodzi³y momen-
ty zw¹tpienia. Dziêkujê im wszystkim. 

G.Ch. - A my dziêkujemy za znalezienie
czasu dla naszej redakcji i za buduj¹c¹
rozmowê. ¯yczymy, by na Pani liœcie
d³ugo jeszcze przybywa³o dopisanych 
i wykreœlanych pozycji.
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2 grudnia Œrodowiskowy Domu Samo-
pomocy nr 2 przy ul. Reja przyjmowa³
wielu znamienitych goœci - przedstawi-
cieli w³adz Urzêdu Marsza³kowskiego
we Wroc³awiu, Starostwa Powiatowego
w Legnicy, samorz¹du miasta i gminy
Chojnów, kap³añstwa, wielu przyjació³ 
i sympatyków… Tego dnia symboli-
cznym przeciêciem wstêgi otwarto pla-
cówkê, po wykonaniu prac termomo-
dernizacyjnych wraz ze zmian¹ Ÿród³a
ciep³a oraz przebudow¹ instalacji CO.
- Po 5 latach funkcjonowania Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy spo-
tykamy siê w tym miejscu, przed odno-
wionym Naszym Domem, aby uroczyœcie
go otworzyæ i poœwiêciæ - powiedzia³a na
wstêpie dyrektor Maria Wiœniowska.

- Za dofinansowanie tej inwestycji ze
œrodków PFRON gor¹co dziêkujê 
P. Tadeuszowi Samborskiemu - Mar-
sza³kowi Województwa Dolnoœl¹skiego
i P. Wandzie Go³êbiowskiej - Dyrektor

Departamentu Spraw Spo³ecznych oraz
P. Celinie Witkowskiej - Dyrektor Wy-
dzia³u ds. Osób Niepe³nosprawnych.
S³owa podziêkowania kierujê do P. Ja-
niny Mazur - Starosty Legnickiego oraz
Krzysztofa Sowiñskiego wicestarosty.

Serdecznie dziêkujê cz³onkom Zarz¹du
Powiatu Legnickiego oraz P. Jolancie
Snopko i P. Danucie Zawilla z Wydzia³u
Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Urzêdu
Wojewódzkiego.

Dziêkujê tak¿e P. Andrzejowi Górzañ-
skiemu - inspektorowi nadzoru i Firmie
"Usbud" z Legnicy, za sprawn¹ i szybk¹
budowê tego piêknego obiektu. Ponadto
podziêkowania sk³adam równie¿ wszys-
tkim pracownikom Œrodowiskowego
Domu Samopomocy nr 2, którzy nie
szczêdz¹ si³ i zaanga¿owania w pracê na
rzecz Naszego Domu. 

Termomodernizacja kosztowa³a oko³o
750 tysiêcy z³. Od teraz, 60 podopie-
cznych placówki spotykaæ siê bêdzie w wy-
remontowanym i ciep³ym budynku. Za-
oszczêdzone na ogrzewaniu pieni¹dze
bêd¹ zasilaæ kasê ŒDS-u i pokrywaæ po-

trzeby na prowadzenie licznych zajêæ -
terapeutycznych, warsztatowych, eduka-
cyjnych.
Spo³ecznoœæ ŒDS nr 2 w Chojnowie, 
w podziêkowaniu dla przyby³ych goœci -
bezpoœrednio lub poœrednio zaanga¿o-
wanych w realizacjê tego przedsiêwziê-
cia - przygotowa³a niebanalny program
artystyczny. Na pocz¹tek dowcipna rymo-
wanka opisuj¹ca personel jednostki i pro-
wadzone w niej zajêcia. Potem skoczne
piosenki i solowy wystêp na akordeonie.
Talentów w chojnowskim ŒDS nie brakuje.

- Piêkny budynek to tylko czêœæ Domu -
mówi³a dyrektor M. Wiœniowska. - Za-
sadnicz¹ jej treœæ i wartoœæ stanowicie
Wy. To dla Was ma to byæ miejsce szcze-
gólne, miejsce, do którego chêtnie co
dzieñ bêdziecie przychodziæ, miejsce,
gdzie bêd¹ królowa³y: ¿yczliwoœæ, tole-
rancja i wsparcie. To Waszymi marzenia-
mi i sukcesami wype³niaj¹ siê mury tej
placówki. To Wasze osi¹gniêcia bêd¹ sta-
nowiæ jej dorobek, a stworzone warunki
pozwol¹ pokonaæ wszelkie bariery i ogra-
niczenia zwi¹zane z niepe³nosprawno-
œci¹, poszerz¹ umiejêtnoœci, rozwin¹ zain-
teresowania. 
Gratulacje, podziêkowania, ¿yczenia oraz
zwiedzanie pomieszczeñ by³y dope³nie-
niem tej niecodziennej uroczystoœci.

eg

ŒŒDDSS  ppoo  rreemmoonncciiee

Miko³ajki w Warsztacie Terapii Zajê-
ciowej z Chojnowa by³y dniem wyjaz-
dowym, a naszym miejscem docelo-wym
sta³ siê M³odzie¿owy Dom Kultury w
Legnicy, gdzie mieliœmy przyjemnoœæ
braæ udzia³ w VIII ju¿ Przegl¹dzie Dzia-
³alnoœci Artystycznej Osób Niepe³no-

sprawnych: „Têczowe Mosty”. 
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 15 grup, 
a poœród nich znaleŸli siê nasi reprezen-
tanci: Kamila Szuka³o oraz Józef
Tomiak (taniec), Barbara Siwak
(œpiew), dodatkowo w równoleg³ych
zmaganiach plastycznych swoje umiejê-

tnoœci prezentowa³y: Anna Marczak 
i Agnieszka Zajdel.
Têczowe Mosty to ju¿ nasza tradycja –
ciep³a i mi³a atmosfera, wysoki poziom,
ciekawe zajêcia integracyjne oraz s³odki
poczêstunek – za to wszystko dziêkuje-
my, jak równie¿ za coroczn¹ pamiêæ
organizatorów o naszym Warsztacie.

WTZ

WTZ na "Têczowych Mostach"
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Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej  i M³odzie¿owego Dysku-
syjnego Klubu Ksi¹¿ki do Chojnowa
przyjecha³ Marek Perzyñski - dzien-
nikarz, pasjonat, autor ksi¹¿ek, m.in.
"Dolnego Œl¹ska skarby, osobliwoœci 
i cuda", "Zamki, twierdze i pa³ace
Dolnego Œl¹ska i Opolszczyzny", "Dolny
Œl¹sk kraina zamków, katedr i wulkanów".
Zanim nasz goœæ spotka³ siê z czytelnika-
mi, odwiedzi³ Muzeum Regionalne. Tam
podziwia³ sgraffita z dworu Schellendor-
fów w Zagrodnie, zbiór renesansowych
kafli, akt lokacyjny naszego miasta 
w oryginale. Zachwyci³ siê przedmiota-
mi dawnego œl¹skiego rzemios³a œlu-
sarskiego i kowalskiego, z których naj-
bardziej oczarowa³y go œl¹skie barokowe
kraty. 
Podczas spotkania w bibliotece Marek
Perzyñski oprowadzi³ nas po tajem-
niczym Dolnym Œl¹sku. Nazwa regionu
wywodzi siê od góry Œlê¿y. Prawdo-
podobnie s³owo te pochodzi od staros³o-
wiañskiego "œl¹gwa", czyli okreœlenia
wilgotnego, mokrego terenu. 
Zdaniem naszego prelegenta Dolny Œl¹sk
to kraina "Naj", poniewa¿ to najbardziej

bogaty, pod wzglêdem liczby zabytków,
obszar w Polsce. Niektóre z nich s¹ uni-
katami na skalê europejsk¹, a czasami 
i œwiatow¹. Dobrym przyk³adem jest np.
Koœció³ Wang, jedyny poza Skandyna-

wi¹ zachowany obiekt drewnianego bu-
downictwa sakralnego z XII w. Czy te¿
najstarsze muzeum w Europie znajduj¹ce
siê na Zamku w GrodŸcu. Dla zwiedza-
j¹cych zosta³o otwarte ju¿ w pierwszej
po³owie XIX wieku. W Soko³owsku na-
tomiast mieœci siê siedziba najstarszego
sanatorium, w którym leczono "klima-
tem" plagê XIX wieku - gruŸlicê. A w  Krze-
szowie, w piêknej barokowej bazylice,
mo¿emy podziwiaæ najstarszy obraz
maryjny w Polsce -  ikonê Matki Boskiej
£askawej. Wystarczy tylko wybraæ siê,
chocia¿by do pobliskiego Jawora, aby

zwiedziæ najwiêkszy koœció³ drewniany
na œwiecie - Koœció³ Pokoju, do budowy
którego u¿yto wy³¹cznie s³omy, gliny 
i drewna. 
Z zafascynowaniem s³uchaliœmy tego
interesuj¹cego wyk³adu, uatrakcyjnio-
nego zdjêciami z licznych podró¿y. W spo-
sób, niekiedy anegdotyczny, Marek Pe-
rzyñski przybli¿a³ nam tajemnice Dol-
nego Œl¹ska. A przyk³adów, ¿e jest tajem-
niczy, by³o mnóstwo.
Jestem przekonana, ¿e ta niecodzienna
podró¿ zachêci³a s³uchaczy do samo-
dzielnego odkrywania zagadek naszego
regionu. A z podró¿nikiem mo¿e jeszcze
siê spotkamy - czy to w naszej biblitece,
czy na szlaku po krainie Naj.

Anna Kopyra
moderator  DKK £garz i MDKK

przy MBP w Chojnowie

Ta idea przyœwiecaj¹ca akcji zainicjo-
wanej przez Amnesty International 
w Polsce - Maratonowi Pisania Listów -
po raz dziewi¹ty zosta³a wcielona w ¿y-
cie przez Uczniów, Absolwentów, Nauczy-
cieli Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Ko-
pernika w Chojnowie 10-11 grudnia 2016r.
W³aœnie w tych dniach grupa 73. Mara-
toñczyków pisa³a listy w obronie ludzi,
w przypadku których z³amano prawa
cz³owieka. Odrêcznie pisane listy, adreso-
wane w tym roku do: prezydentów pañstw,
ministrów sprawiedliwoœci, decydentów
politycznych Kamerunu, Peru, Kanady,
Egiptu, Azerbejd¿anu, Turcji, Indonezji,
Malawi, USA maj¹ na celu wsparcie
bohaterów MPL. Co roku przekonujemy
siê, ¿e listy s¹ naprawdê skuteczne. Wiele
osób bior¹cych udzia³ w Maratonie otrzy-
muje odpowiedŸ na swoje listy, a osoby,
które dziêki tym listom zosta³y uwol-
nione przyznaj¹, ¿e dodawa³y im one
otuchy i pocieszenia w ciê¿kich chwilach.
Uczestnicy ubieg³orocznego MPL mog¹
mieæ satysfakcjê z tego, ¿e ich listy
pomog³y m. in.: Yeceni Armenta z Me-
ksyku, która przebywa³a w wiêzieniu 
4 lata, skazano j¹ na podstawie zeznañ
wymuszonych torturami, w tym gwa³tem

i biciem. W marcu 2016 roku zosta³a
uniewinniona i uwolniona z wiêzienia. 
Uczniowie, Absolwenci, Nauczyciele 
i Goœcie MPL 2016 napisali ³¹cznie 3977
listów!!! Po raz kolejny pobito rekord
iloœci wys³anych apeli. Ale najwa¿niej-
sza staje siê tutaj idea solidarnoœci ze s³ab-
szymi, pokrzywdzonymi, uciemiê¿onymi.

Koordynator MPL - Lucyna Spes - sk³ada
gor¹ce podziêkowania Wszystkim Ucz-
niom, Absolwentom, Nauczycielom i Pra-
cownikom Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Chojnowie zaanga¿owanym
w przygotowanie i przebieg tegorocznej
akcji. DZIÊKUJE za: aktywnoœæ, po-
œwiecenie, samodyscyplinê, umiejêtnoœæ
walki ze swoimi s³aboœciami. 
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci kieruje
do Pañ: Katarzyny Ferenc, Hanki D¹brow-

skiej - Król, Krystyny Czapskiej, Ma³go-
rzaty Mi³uch, Ma³gorzaty Górnickiej. 

Moc s³owa pisanego zwiêkszy³a siê je-
szcze dodatkowo dziêki wielkiemu darowi
serca Pañstwa Iwony i Stanis³awa Rokus,
którzy jak co roku ufundowali dla Mara-
toñczyków pami¹tkowe d³ugopisy!

DO ZOBACZENIA NA
JUBILEUSZOWYM MPL 
W PRZYSZ£YM ROKU!!!

l.s.

RAZEM MAMY SI£Ê! RAZEM MO¯EMY ZMIENIÆ ŒWIAT!
- Maraton Pisania Listów 2016

Na tropie tajemnic z Markiem Perzyñskim 
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6 grudnia s¹ imieniny Miko³aja. Œwiê-
tuj¹cych Miko³ajów jest tego dnia wielu,
ale tylko jeden z nich jest wyj¹tkowy -
zamiast przyjmowaæ prezenty, sam je
rozdaje. 
To Œwiêty Miko³aj, który podobno przez
12 miesiêcy przygotowuje podarki zgod-
nie z ¿yczeniami najm³odszych. Choj-
nowskie dzieci te¿ wysy³a³y listy do Mi-
ko³aja, ca³y rok stara³y siê zas³u¿yæ na
upragniony prezent, a tego szczególnego
dnia niecierpliwie oczekiwa³y wizyty Bia-
³obrodego. Na ogó³ trudno spotkaæ zapra-
cowanego Miko³aja, ale nam uda³o siê
uwieczniæ jego wizytê w parafii NPNMP.
Przyjecha³ na motocyklu w asyœcie mo-
tocyklistów. Przed koœcio³em czeka³a na
niego gromadka dzieci. Radoœæ by³a
wielka - cieszy³ siê Miko³aj, cieszy³y siê
dzieci.
Niespodziewana radoœæ dotknê³a tak¿e
nasz¹ redakcjê - Œwiêty Miko³aj ze swoj¹
œwit¹ odwiedzi³ Gazetê Chojnowsk¹.
Ofiarowane s³odycze i sama wizyta upew-
ni³y nas, ¿e ka¿dego dnia zachowujemy
siê poprawnie i zas³u¿yliœmy na nagrodê. 
Dziêkujemy!

eg

Grudzieñ up³ywa w nastrojach przed-
œwi¹tecznych. Nawet specjalnie nie
trzeba by³o wymyœlaæ wiod¹cego te-
matu na ostatnie spotkanie gildian -
wiadomym by³o, ¿e w poniedzia³ek 
5 bm. w naszej "KuŸni Talentów"
bêd¹ dominowaæ w¹tki bo¿onaro-
dzeniowe. Pojawienie siê Juranda
Kowalskiego z nieod³¹czn¹ gitar¹
zwiastowa³o tylko jedno: wspólne
œpiewanie kolêd. Wtedy zrobi³o siê
bardzo œwi¹tecznie. Oprócz tego muzyk
zaprezentowa³ tak¿e w³asne utwory:
balladê, rokendrolla i reggae-pio-
senkê. Pozostali twórcy w tym dniu te¿
nie przyszli z pustymi rêkoma.
Dominowa³y wyroby rêkodzielnicze:
œwi¹teczne kartki (Anna Wójcik),
stroiki, bombki choinkowe (Stanis³awa
Szulakowska), a zrobione na ostatni¹
chwilê ubranka dla lalek autorstwa

Jadwigi Stopy, mo¿na zobaczyæ na:
gildia.chojnow.eu. 
Z kolei Piotrek Misikiewicz napisa³
wiersz pt. "Wigilia". 
Dyrektor MOKSiR - Stanis³aw Ho-
rodecki zapowiedzia³ kilka kolejnych
ciekawych wydarzeñ artystyczno-kultu-
ralnych. Oj bêdzie siê dzia³o w grudniu
i styczniu w Chojnowie. Kilkoro z nas
nie och³onê³o jeszcze po wernisa¿u na-
szych prac, które s¹ do obejrzenia je-
szcze w domu kultury, a tu nadci¹gaj¹
kolejne emocje: IV Konkurs Poetycki.
Organizatorami s¹ MBP i MOKSiR.
Grudzieñ pe³en wra¿eñ. Gildianie na
brak nudy nie narzekaj¹. 

W styczniu spotkamy siê 9-go w po-
niedzia³ek o godz.18 w restauracji
"KuŸnia". Zapraszamy!

pm

Grudniowa Gildia 

SSSSppppoooottttkkkkaaaannnniiiiaaaa  zzzz  MMMMiiiikkkkoooo³³³³aaaajjjjeeeemmmm
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W³aœnie nadszed³ dobry moment dla
wielu gimnazjalistów, aby móc jeszcze
na spokojnie zastanowiæ siê, jak pokie-
rowaæ swoj¹ dalsz¹ edukacj¹ - jak¹ wy-
braæ szko³ê, jaki profil, jaki zawód.
Niew¹tpliwie s¹ uczniowie, którzy ju¿
wiedz¹, kim chc¹ byæ w przysz³oœci. S¹
te¿ tacy, którzy siê wahaj¹. Tak wa¿nej
decyzji nie nale¿y odk³adaæ na ostatni¹
chwilê. Dla niektórych bêdzie to wybór
na ca³e ¿ycie. Nale¿y te¿ mieæ œwiado-
moœæ, i¿ mog¹ zajœæ w przysz³oœci sytu-
acje, które nieoczekiwanie mog¹ wp³y-
n¹æ na zmianê wczeœniej podjêtej decyzji.
Do tego intensywnie zmieniaj¹cy siê ry-
nek pracy i rozwój technologiczny dodat-
kowo utrudniaj¹ dokonanie jednozna-
cznego, zadowalaj¹cego wyboru. 
To wreszcie te¿ aspekty, które zweryfi-
kuj¹ nasz¹ obecnoœæ na rynku pracy.
Jednak z wiedzy i doœwiadczeñ zawodo-
wych, jakie zdobêdziecie, bêdziecie czer-
paæ przez ca³e ¿ycie zawodowe, nawet
jeœli pierwsze wybory œcie¿ki eduka-
cyjno-zawodowej oka¿¹ siê nie do koñca
trafione.
Rokrocznie, ok. lutego organizowane s¹
targi edukacyjne, gdzie m.in. szko³y ponad-
gimnazjalne i wy¿sze prezentuj¹ swoj¹
ofertê, a ich reprezentanci chêtnie odpo-
wiadaj¹ na wszystkie pytania. Ponadto,
na terenie gimnazjów odbywaj¹ siê wiê-
ksze lub mniejsze prezentacje szkó³ ponad-
gimnazjalnych naszego regionu. Jeœli

choæ czêœciowo, a najlepiej solidnie, do-
konacie autodiagnozy i odpowiecie sobie
na wa¿ne pytania, z pewnoœci¹ odkryje-
cie w³asne predyspozycje i nowe mo¿li-
woœci. Dziêki temu wybór szko³y ju¿ nie
bêdzie taki trudny. 
Wa¿ne i warte refleksji s¹:
- stan zdrowia: sk³onnoœæ do przeziêbieñ,
alergie, wady: wzroku, s³uchu czy po-
stawy, daltonizm, lêki: np. wysokoœci;
ograniczenie zdrowotne czêsto determi-
nuje nasze ¿yciowe wybory;
- zainteresowania - one odzwierciedlaj¹
nasz¹ to¿samoœæ, s¹ wzglêdnie sta³e, ma-
j¹ te¿ wp³yw na nasze zachowania i wy-
bory, i co wa¿ne, wp³ywaj¹ na poziom
naszej motywacji;
- uzdolnienia (mo¿e potrafiê naprawiæ
rower lub auto, uczyæ siê wierszy na pa-
miêæ, godziæ kolegów lub prowadziæ
swój bud¿et):
* specjalne: iteligencja, geniusz, mistrzo-
stwo,
* cechy: szybkoœæ, sprawnoœæ, myœlenie,
kreatywnoœæ;
* umiejêtnoœci: jêzykowe, artystyczne
matematyczne, techniczne;
- temperament - to coœ, z czym siê rodzi-
my i co determinuje nasze cechy chara-
kteru:
* si³ê charakteru (szybko regenerujê si³y,
g³oœno mówiê);
* ruchliwoœæ (szybki refleks, lubiê, kiedy
wokó³ mnie coœ siê dzieje);

* równowagê (umiem byæ wyrozumia³y,
³atwo siê koncentrujê);
- mocne i s³abe strony:
* aktywny, kreatywny, wytrwa³y …
* niecierpliwy, nie potrafiê zdawaæ egza-
minów …
- œrednia ocen na œwiadectwie
- motywacja do nauki - warto siê zas-
tanowiæ: jak d³ugo chcê siê jeszcze uczyæ?
wybiorê szko³ê zawodow¹, technikum, 
a mo¿e liceum, myœlê o studiach?; dojaz-
dy nie s¹ dla mnie przeszkod¹;
- znajomoœæ œrodowiska pracy z ca³ym
jego dobrodziejstwem, innymi s³owy,
musimy mieæ œwiadomoœæ, i¿ ka¿dy za-
wód niesie ze sob¹ sytuacje po¿¹dane i nie-
po¿¹dane;
- wartoœci, jakimi siê kierujê, czyli w³a-
sne podstawowe przekonania, d¹¿enia,
np. do posiadania lub unikania dóbr ma-
terialnych i niematerialnych. S¹ one pun-
ktem odniesienia do wielu wyborów;
- zgoda i wsparcie rodziców - wiedza 
i doœwiadczenie rodziców to cenna war-
toœæ, ponadto znaj¹ Was, jak nikt inny, ale
te¿ rodzice bêd¹ finansowali Wasz¹ edu-
kacjê.
Jeœli odpowiecie sobie na powy¿sze kwe-
stie, dokonacie rzetelnej samorefleksji 
i samodiagnozy, to z pewnoœci¹ bli¿ej Wam
bêdzie do odpowiedzi na pytanie: Gdzie
dalej?

"Nie cel nadaje sens ludzkiemu poczyna-
niu, lecz droga, która do niego wiedzie"
Jerzy Mi³kowski

Powodzenia
Anna Sobañska - pedagog

PPPP w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

GGiimmnnaazzjjaa ll ii ss ttoo ,,   ggddzz ii ee   ddaa llee jj??   

W dniach 10-11 grudnia 2016r. odby³a siê w Chojnowie kolejna
edycja Szlachetnej Paczki. W tym roku do projektu zg³oszono
27 rodzin. Ka¿da z nich znalaz³a swojego darczyñcê.
W sobotê rano, punktualnie o 9.00 wolontariusze ubrani 
w czerwone koszulki stawili siê na uroczystym otwarciu maga-
zynu. Choæ by³ to wczesny sobotni poranek, humory dopisy-
wa³y wszystkim. Przy torcie, kawie oraz herbacie wolontar-
iusze oczekiwali na pierwszych darczyñców. Kiedy tylko siê
zjawiali, ka¿dy z nich zosta³ ciep³o przyjêty. 

Najwiêcej emocji budzi³y jednak wnoszone do magazynu pacz-
ki. Niektóre z nich by³y naprawdê ogromne. Ka¿da jedna
sprawia³a, ¿e czyjeœ œwiêta bêd¹ w tym roku piêkniejsze 
i radoœniejsze. Choæ paczek by³o bardzo du¿o wolontariusze
dzia³ali razem. Wspólnymi si³ami wniesiono mnóstwo ciê¿kich
kartonów. 

Najpiêkniejsze chwile ka¿dy z nas prze¿y³ podczas odwiedzin
u rodzin. By³y uœmiechy i ³zy wzruszenia. Wszystkie rodziny
otrzyma³y to, czego najbardziej potrzebowa³y. Rekord pobi³
darczyñca, który przygotowa³ paczkê o wartoœci 28.000 z³.
Dodatkowo podj¹³ siê monta¿u centralnego ogrzewania, za-
kupu nowego pieca. Darczyñca zaanga¿owa³ w pomoc wiele
osób, udowadniaj¹c przy tym, ¿e im wiêcej osób pomaga, tym
lepiej mo¿na pomóc innym. 
Wiele piêknych emocji prze¿yli wolontariusze u rodzin. Radoœæ,
a czasem nawet ³zy szczêœcia by³y dla nich najwiêksz¹ nagrod¹
za trud jaki w³o¿yli w projekt oraz za swoj¹ ciê¿k¹ pracê. 
W niedzielê wieczorem zakoñczyliœmy wspólnie "weekend
cudów".

Za rok kolejna edycja oraz te same, piêkne emocje i niezapom-
niane wra¿enia.

Wolontariusze 
Szlachetnej Paczki
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DOKTOR STRANGE
16.12.2016r.; godz. 17.00 i 19.15

Humor to tak¿e dominanta scen akcji - pomys³owych, zrealizowanych z biglem,
spychaj¹cych nas nierzadko na krawêdŸ fotela. Kiedy Derrickson wraz z opera-
torem Benem Davisem naginaj¹ prawa fizyki i zamieniaj¹ Nowy Jork w giganty-
czn¹ kostkê Rubika, zaœ bohaterowie zaczynaj¹ odbijaæ siê od budynków, k³adek 
i ulic niczym flipperowe kuleczki, film eksploduje narracyjn¹ energi¹. Jeszcze lep-
iej widaæ to w fenomenalnym finale: jednoczeœnie wystawnym i skromnym, akcen-
tuj¹cym powagê sytuacji i uniewa¿niaj¹cym j¹ komediowym motywem pêtli cza-
sowej. Ów "z³oty œrodek", który odkryjemy w poetyce filmu, znajdziemy równie¿
w p³yn¹cej z niej refleksji. Zaprzysiêgli wrogowie Strange'a to ekstremiœci, ludzie
okupuj¹cy œwiatopogl¹dowe bastiony, zgubieni przez jedyn¹ s³uszn¹ wizjê rzeczy-
wistoœci. A nasz bohater? Trochê medycyny i szczypta wiary, trzymanie siê zasad 
i ³amanie ich w razie potrzeby, brawura i ¿elazna konsekwencja. S³owem, i post, 
i karnawa³. Albo poszukiwanie wewnêtrznej harmonii, jak to w filozofiach wschodu bywa.

MAGICZNE ŒWIÊTA
23.12.2016r.; godz. 17.00

Kilka lat wczeœniej Mira i Kevin odkryli tajemnicze miejsce - magiczn¹ dolinê
zamieszka³¹ przez z³ych czarnoksiê¿ników i dobrych rycerzy w lœni¹cych zbrojach.
Niestety jaskinia, która do niej prowadzi³a, zawali³a siê. Od tamtej pory rodzeñstwo
nie nawi¹za³o kontaktu ze œwiatem znajduj¹cym siê po drugiej stronie góry. Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Mira stara siê stworzyæ odpowiedni¹ atmosferê, co jest
wyj¹tkowo trudne, kiedy jej rodziny nie staæ nawet na ozdoby choinkowe. Kevin
ca³y swój czas spêdza na marzeniach o Dolinie Rycerzy z królow¹ Eiril na czele.
Pewnego dnia Mira zostaje znaleziona w lesie. Jest zamarzniêta i nieœwiadoma.
Trafia do miejscowego szpitala. Okazuje siê, ¿e tunel prowadz¹cy do magicznej
doliny jest otwarty. Mira i Kevin postanawiaj¹ odwiedziæ mieszkañców doliny 
i rozwik³aæ zagadkê swojego zaginiêcia. Okazuje siê, ¿e du¿o siê zmieni³o - z³y
czarodziej Snerk przej¹³ kontrolê nad dolin¹ i utrzyma j¹ tylko wtedy, gdy unicestwi
królow¹ Eiril. Mira i Kevin postanawiaj¹ temu zapobiec.

THE ROLLING STONES OLE OLE OLE
23.12.2016r.; godz. 19:00

Ten porywaj¹cy film drogi, poœwiêcony muzyce rockandrollowej, powsta³ jako
zapis trasy Stonesów, któr¹ odbyli na pocz¹tku 2016 roku po Ameryce
Po³udniowej. Jej zwieñczeniem by³ historyczny wystêp w Hawanie - na Kubie by³o
to zdarzenie o bezprecedensowej skali. Ka¿dy wystêp zespo³u to powa¿ne
wydarzenie, ale tamten koncert przebi³ zdecydowanie wszystkie poprzednie. Dziêki
temu re¿yser Paul Dugdale zyska³ œwie¿¹ perspektywê, z której móg³ przyjrzeæ siê
tej legendzie rocka. The Rolling Stones "przetoczyli siê" przez obszar od Santiago
po Buenos Aires, a poziom oddania fanów zespo³u jego muzyce przybra³ tam
znamiona oficjalnego kultu. Film The Rolling Stones Olé Olé Olé! jest wype³niony
po brzegi najbardziej wielbionymi piosenkami zespo³u - to nie tylko wspania³a ro-
zrywka, ale tak¿e podró¿ pe³na emocji. Kiedy zespo³owi uda³o siê wreszcie spotkaæ
z fanami na Kubie twarz¹ w twarz, ka¿dy z jego cz³onków odczu³ ogromn¹ satysfakcjê.

VAIANA. SKARB OCEANU
30.12.2016r.; godz. 16.00

Trzy tysi¹ce lat temu najdzielniejsi ¿eglarze na œwiecie przemierzali wody po³u-
dniowego Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak w pewnym momencie ich
wyprawy usta³y na ca³e tysi¹c lat - i nikt nie wie dlaczego… Walt Disney Ani-
mation Studios prezentuje film "Vaiana: Skarb oceanu". Jest to komputerowo ani-
mowana opowieœæ o przygodach nastolatki, która, chc¹c dokoñczyæ dzie³a swych
przodków, wyrusza w niebezpieczn¹ misjê. Podczas podró¿y poznaje potê¿nego
niegdyœ pó³boga Maui. Od tego momentu wspólnie ¿egluj¹ przez bezmiar oceanu,
który nie szczêdzi im karko³omnych przygód, obfituj¹cych w spotkania z ogromny-
mi potworami.

Spo³eczne 
Ognisko Muzyczne
serdecznie zaprasza 
na Koncert Kolêd,
który odbêdzie siê 

20 grudnia 2016r., 
o godz. 16.00 

w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki

Publicznej.

17 grudnia 2016 r. 
o godz. 17.00 zapraszamy 

na koncert
uczestników Pracowni

Wokalnej Agnieszki Justyny
Szumi³o 

WDZIÊCZNOŒCI¥
ROZBRZMIEWAM

Wstêp wolny

Bêdzie mo¿na pos³uchaæ za-
równo piosenkowych standar-
dów, jak i osadzonych w trady-
cji nadchodz¹cych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia kolêd i pastora³ek. 
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10 grudnia w Gromadce odby³ siê
Turniej Pi³ki No¿nej Halowej Juniorów
im. Krzysztofa Czachary, którego orga-
nizatorem by³ Gminny Klub Sportowy
Gromadka, a honorowy patronat nad t¹
imprez¹ obj¹³ wójt gminy Gromadka Pan
Dariusz Pawliszczy. 
Wœród 9 turniejowych zespo³ów znalaz³a
siê dru¿yna Chojnowianki i ekipa z na-
szego miasta partenrskiego Mnichovo
Hradištì. Zawodnicy z Czech przyjechali
na zaproszenie Burmistrza Jana Serkiesa,
który po rozgrywkach pokaza³ m³odzie¿y
Chojnów i zaprosi³ na miejsk¹ p³ywal-
niê. To pierwsza spo³eczna wymiana po
oficjalnym podpisaniu umów partners-
kich. 160 km, jakie dzieli nasze miasta,

to na tyle niewielka odleg³oœæ, ¿e mo¿na
pozwoliæ sobie na kilkugodzinne odwie-
dziny, wizyta zatem mimo, ¿e jednod-
niowa, by³a udana i obfitowa³a w atrakcje.
Wprawdzie ani Chojnowianka, ani dru-
¿yna z Czech nie wróci³y z turnieju z tar-
cz¹, ale to spotkanie z pewnoœci¹ bêdzie
skutkowaæ kolejnymi sportowymi inicja-
tywami.

eg

Wyniki Turnieju
I miejsce Konfeks Legnica
II miejsce GKS Gromadka

III W³óknarz Mirsk
IV Górnik Zlotoryja
V KS Chojnowianka

VI Mnichovo Hradištì

TTuurrnniiee jj   PPii ³³kk ii   NNoo¿¿nneejj   HHaalloowweejj   

3 grudnia w Œwidnicy odby³ siê
XXIV Œwidnicki Festiwal Tañca orga-
nizowany przez M³odzie¿owy Dom
Kultury w Œwidnicy. Nasze miasto
reprezentowa³y zespo³y taneczne
dzia³aj¹ce przy Gimnazjum nr 2 
w Chojnowie: Ma³y Brooklyn,
Brooklyn Junior i Brooklyn, prowad-
zone przez Marzenê Anton. Nasi
tancerze, jak zawsze, nie zawiedli
zdobywaj¹c:
Nagrodê G³ówn¹ - Ma³y Brooklyn 
w kat. formacje disco do lat 11;
Nagrodê G³ówn¹
- Ma³y Brooklyn w kat. formacje
street dance do lat 11;
Nagrodê G³ówn¹ - Brooklyn w kat.
formacje disco pow. 15 lat
Wyró¿nienie - Brooklyn Junior 
w kat. formacje street dance 12-15 lat

Tydzieñ póŸniej, 10 grudnia, we Wrze-
œni odby³o siê Grand Prix Polski
Dance 2016. Na tej, jednej z najwiê-
kszych imprez tanecznych w Polsce,
reprezentowa³y nas zespo³y Ma³y
Brooklyn i Brooklyn Junior, przy-
wo¿¹c:
II miejsce w kat. formacje disco do
lat 11- Ma³y Brooklyn;
III miejsce w kat. formacje inne
formy tañca nowoczesnego 12-15 lat
- Brooklyn Junior.

Gratulujemy!

Brooklyn 
w Œwidnicy i Wrzeœni

"Najlepsze prezenty
ukryte s¹ w sercach"

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia tu¿, tu¿, co
da siê wyczuæ na ka¿dym kroku. 
W SP4 w œwi¹teczny nastrój wprowa-
dzili wszystkich wolontariusze TPD 
z klasy II B wraz z wychowawc¹ i prze-
wodnicz¹c¹ ko³a p. Aleksandr¹ Hali-
kowsk¹, którzy zorganizowali kiermasz
œwi¹teczny. Uczniowie od ponad mie-
si¹ca w³asnorêcznie tworzyli ozdoby
œwi¹teczne, wœród których znaleŸæ
mo¿na by³o bombki wykonane z ceki-
nów, we³ny, wst¹¿eczek, ale tak¿e choin-
ki z guzików, siana, œwi¹teczne drzewka,
ozdoby origami i wiele, wiele innych.
Dziêki zaanga¿owaniu rodziców z tej
samej klasy, na kiermaszu nie zabrak³o
równie¿ domowych wypieków oraz s³od-
kich przysmaków. 
Zainteresowanie okaza³o siê ogromne,
dziêki czemu wszystkie ozdoby znalaz³y
swoich w³aœcicieli oraz uda³o siê zgro-
madziæ pokaŸn¹ sumê pieni¹¿ków, która
z za³o¿enia mia³a przynieœæ potrzebu-
j¹cym pomoc oraz uœmiech. 
Po³owê kwoty uzyskanej ze sprzeda¿y
postanowiliœmy przekazaæ dla Marty
Bodniewicz z Gimnazjum nr 2, a pozo-
sta³e œrodki - Towarzystwu Przyjació³
Dzieci w Legnicy. 

W inn¹ dobroczynn¹ inicjatywê, tym ra-
zem na rzecz Szlachetnej Paczki zaan-
ga¿owali siê uczniowie z klasy Vc, wraz
z rodzicami i wychowawc¹ p. Anet¹
Czapsk¹. Bo¿onarodzeniowy kramik,
który oferowa³ pyszne ciasta i pierniki
oraz rozmaite, w³asnorêcznie przygo-
towane ozdoby œwi¹teczne cieszy³ siê
naprawdê du¿ym powodzeniem. Zebrana
kwota pozwoli³a na zakup niezbêdnego
wyposa¿enia na zimê w postaci ubrañ 
i butów w prezencie dla jednej z potrze-
buj¹cych rodzin. Poza tym zorganizowa-
na zosta³a zbiórka ¿ywnoœci i œrodków
czystoœci. Nagromadzona pomoc zosta³a
przekazana wolontariuszom Szlachetnej
Paczki, za poœrednictwem których trafi³a
do potrzebuj¹cych. Grudniowym poczy-
naniom spo³ecznoœci szkolnej SP4 przy-
œwieca prosta, ale jak¿e istotna myœl - naj-
lepsze prezenty ukryte s¹ w sercach…
Szko³a Podstawowa nr 4 pragnie z³o-
¿yæ wszystkim najserdeczniejsze ¿y-
czenia zdrowych, ciep³ych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym
Nowym Roku!

SP 4 news
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                           - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                  - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
Informacja PKS                                - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                         - 76 818 83 70 
Przychodnia Rejonowa                    - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                      - 76 818 66 80
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Domy mmieszkania llokale

Sprzedam po³owê domu z gara¿em, pow.
73m2 (3 pokoje). Wspólna klatka schodo-
wa. Do remontu. Okna w wiêkszoœci wy-
mieniono. Wiadomoœæ: tel.791-322-100
po godz. 15.00. (07674)

Sprzedam mieszkanie w okolicach Choj-
nowa, parter domu mieszkalnego podpi-
wniczonego, pow. 48m2, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka i przedpokój + piwnica, ko-
mórka, gara¿ i ogród. Cena: 82 tys. z³.
Wiadomoœæ tel: 691-477-292 lub 785-
660-232. (07414)

Sprzedam mieszkanie o pow. 123,47m2,
Ip., ul. Kolejowa 19. Mo¿liwoœæ adapta-
cji na 2 mieszkania, przynale¿¹ 2 piwni-
ce i poddasze u¿ytkowe, suche s³oneczne.
Wiadomoœæ: tel. 663-536-735. (08056)

Sprzedam mieszkanie, 3 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, balkon, garderoba, komór-
ka w centrum- atrakcyjne, ciep³e, s³o-
neczne, po³udniowe, C.O. 
Wiadomoœæ: tel. 607-286-335. (07993)

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê w Ro-
kitach o pow. 29m2. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (07973)

Wynajmê mieszkanie o pow. 47m2 przy
ulicy T. Koœciuszki. 
Wiadomoœæ: tel. 576-085-072. (08101)

Posiadam mieszkanie do wynajêcia samo-
dzielne w nowym domku jednorodzin-
nym, pow. 72m2, 2 pokoje, kuchnia, ³a-
zienka, wc, przedpokój, ganek, piwnica.
Obrze¿e Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 603-391-995. (08155)

Inne

Nowo otwarte Studio Fotograficzne.
Wykonujemy: reporta¿e œlubne, komu-
nie, chrzty. Zdjêcia do dokumentów-
atrakcyjna cena. Chojnów Krótka 5.
Wiadomoœæ: tel. 607-259-819. (08092)

Sprzedam choinki œwierki srebrne wyso-
koœæ od 2 do 3 metrów. Cena od 80 do
100 z³. Rosn¹ce na polu do wyciêcia.
Wiadomoœæ: tel. 881-289-763 lub 604-
817-999. (08020)

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie o pow. 12,14,15,27 ara.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258. (07268)

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (08198)

Inne

Ale po¿yczka w 24 godziny. 
Wiadomoœæ: tel. 728-874-288

GOTÓWKA! Nawet 25 tys. Szybko!
Wiadomoœæ: tel. 728-874-288

Po¿yczka do 25.000 z³. Zadzwoñ. 
Wiadomoœæ: tel. 728-874-288

Lekka po¿yczka do 25tys. Zadzwoñ!
Wiadomoœæ: tel. 728-874-288 

Po¿yczka z dojazdem do klienta. 
Wiadomoœæ: tel. 728-874-288.
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