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Wci¹¿ aktywni
Ponad 100 uczestników z terenu by³ego
województwa legnickiego, wziê³o udzia³ 

w 29 ZjeŸdzie Emerytów i Rencistów ZNP.
Chojnowska Gala Kresowa

Piêcioro wykonawców - uczestników XI Legnickich Dni Kultury Kresowej - 16 paŸdziernika 
wyst¹pi³o na chojnowskiej scenie w MOKSiR.

Rysunki Halikowskiego w galeriach Europy
Wœród 138 rysunków, 112 artystów z 30 krajów znalaz³y

siê 3 prace naszego artysty.

M³odzi - przedsiêbiorc(z)y
„Nierównoœci” - Aneta Rewaj

Nierównoœci, wysokoœci, roje niebezpiecznych owadów
- to codziennoœæ tej firmy.

Piêkna jesieñ z muzyk¹ dawn¹
Intensywne tournee mia³y zespo³y bior¹ce udzia³ w Chojnowskiej Jesieni 

z Muzyk¹ Dawn¹.

Z³oty jubileusz
12 paŸdziernika Szko³a Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, obchodzi³a 50.rocznicê swojego istnienia.

Dwutygodnik  Samorz¹du TDwutygodnik  Samorz¹du Terer ytor ia lnego w Chojnowieytor ia lnego w Chojnowie



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/7752

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee         rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

Z prac wydzia³ów

Wydzia³ GGiOSŒ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 03.10.2012 r. do 24.10.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 48/2, po³o¿onej w Choj-
nowie przy ul. Æwikliñskiej (Zarz¹dzenie 
Nr 107/2012 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 3 paŸdziernika 2012 r.)
2) w dniach od 04.10.2012 r. do 25.10.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 6/14, po³o¿onej w Choj-
nowie przy ul. Wojska Polskiego (Zarz¹-
dzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 4 paŸdziernika 2012 r.)
3) w dniach od 08.10.2012 r. do 29.10.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 224, po³o¿onej w Chojnowie
przy ul. Legnickiej (Zarz¹dzenie Nr 110/2012
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 paŸ-
dziernika 2012 r.)

4) w dniach od 16.10.2012 r. do 06.11.2012 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
- czêœæ dzia³ki nr 12/13, po³o¿onej w Chojnowie
przy ul. Stanis³awa Wyspiañskiego (Zarz¹-
dzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 16 paŸdziernika 2012 r.)

Za osi¹gniêcia i zaanga¿owanie 

Szeœciu nauczycieli chojnowskich placówek
oœwiatowych otrzyma³o nagrody Burmistrza
Miasta Chojnowa za osi¹gniêcia w pracy zawo-
dowej oraz zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ dla
dobra oœwiaty Miasta Chojnowa. 10 paŸdzier-
nika, w Urzêdzie Miejskim, burmistrz oficjal-
nie uhonorowa³ nagrodzonych, dziêkuj¹c jed-
noczeœnie osobiœcie za wieloletni¹ wspó³pracê.
Nagrody otrzymali: Iwona Faluta-Borys - dy-
rektor Przedszkola Miejskiego Nr 1, El¿bieta
Borysewicz - dyrektor Szko³y Podstawowej

Nr 4, El¿bieta Fa³at - dyrektor Gimnazjum Nr 1,
Gra¿yna Klucznik - w-ce dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 3, Ma³gorzata Ostrowska -
nauczycielka Gimnazjum Nr 2, Alina Bujak -
nauczycielka Gimnazjum Nr 2.

Nasze Talenty

W sobotê 13 paŸdziernika w Oleœnicy roz-
strzygniêto fina³ Dolnoœl¹skiej Ligi Talentów.
Wœród 22 wykonawców znalaz³y siê a¿ dwa
nasze zespo³y - taneczny KARAMBOL 
i muzyki dawnej ALL`ANTICO. I choæ nie
uda³o im siê stan¹æ na stopniach podium, 
i tak gratulujemy cz³onkom i opiekunom obu
formacji dojœcia do fina³ów.

Wskazówki do ty³u

W nocy z soboty 27. paŸdziernika, na niedzielê
28. przestawiamy zegarki z 3 na 2 w nocy, a
wiêc o godzinê do ty³u. Od tej chwili 
w okresie jesienno-zimowym obowi¹zywaæ
bêdzie tzw. czas zimowy. Bêdziemy mogli
cieszyæ siê d³u¿szym snem, lecz dni stan¹ siê
krótsze, a to za spraw¹ tego, ¿e na powierzchniê
ziemi dociera o wiele mniej promieni s³onecz-
nych ni¿ ma to miejsce latem. Warto wie-
dzieæ, ¿e po raz pierwszy czas letni wprowa-
dzono w Niemczech (30 kwietnia 1916 r.). 
W ten sposób chciano zaoszczêdziæ zu¿ycie
wêgla u¿ywanego do produkcji energii elek-
trycznej. W Polsce zmiany te wprowadzono
miêdzy I a II wojn¹ œwiatow¹. Obecnie system
ten stosuje siê w ok. 70 krajach na ca³ym œwiecie. 
Jak wiemy zmiany czasu bywaj¹ dla nie-
których k³opotliwe. Czêsto o nich zapominamy,

lub nie wiemy kiedy dok³adnie nale¿y je zasto-
sowaæ. Sytuacja nie jest tak skomplikowana,
jak ma to miejsce w krajach, w których wys-
têpuje kilka stref czasowych. Pamiêtajmy 
w nocy z 27 na 28 paŸdziernika czekaj¹ nas
zmiany!!!!

Zaproszenie na koncert

Spo³eczne Ognisko Muzyczne zaprasza na
koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci Polski. 
9 listopada, o godz. 16:00, w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej wyst¹pi¹
uczniowie Ogniska prezentuj¹c dotychcza-
sowe osi¹gniêcia. 

Szkó³ki na basenie

Od paŸdziernika na basenie miejskim dzia³aj¹
dwie szkó³ki p³ywackie - rodzima Butterfly pro-
wadzi zajêcia dla dzieci ju¿ od 4 roku ¿ycia,
boles³awiecka Sail-Swim uczy p³ywania od 7 roku
¿ycia. Zainteresowanych odsy³amy na base-
now¹ stronê internetow¹: basen.chojnow.eu

Kolejne zajêcia BAM

24 paŸdziernika o godz. 12, Weso³e Krasno-
ludki zapraszaj¹ dzieci w wieku do lat czterech
na kolejne zajêcia w ramach Bibliotecznej
Akademii Malucha. Co krasnoludki przygo-
towa³y dla maluchów, nie zdradzamy, zapew-
niamy jednak, ¿e bêdzie weso³o, aktywnie 
i edukacyjnie. 

Od gliny do drewna

12 paŸdziernika, sala wystaw czasowych choj-
nowskiego muzeum, na krótki czas pos³u¿y³a
za plener zajêæ artystycznych. Grupa rzeŸbiarska
Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotka³a siê

Partnerstwo Doliny Skory
przygotowuje materia³y do
wydania nowego folderu
miejskiego. 
Publikacja zawieraæ bêdzie
treœci m.in. historyczne, gos-
podarcze, kulturalne, spor-
towe i turystyczne. Folder
ma byæ bogato ilustrowany
fotografiami.
Partnerstwo Doliny Skory
za poœrednictwem Gazety

Chojnowskiej zwraca siê do
mieszkañców z proœb¹ o wspar-
cie w zbieraniu materia³ów,
g³ównie zdjêæ Chojnowa 
z ró¿nych okresów i niedaw-
nych wydarzeñ miejskich.
Fotografie zostan¹ zwrócone
po wykorzystaniu, a nazwi-
ska ich w³aœcicieli bêd¹ ujê-
te w stopce. 
Kontakt przez redakcjê
Gazety Chojnowskiej.

Poszukuj¹ ciekawych fotografii
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tu by zapoznaæ siê ze sztuk¹ snycersk¹ ekspo-
nowan¹ w³aœnie w muzeum i jednoczeœnie 
w praktyce poznaæ kilka jej tajemnic. Prowa-
dz¹cy zajêcia Ireneusz Józefczuk wyjaœnia³
podstawowe techniki rzeŸbienia w drewnie,
omawia³ stosowane narzêdzia, przygotowuj¹c
panie (bo wy³¹cznie p³eæ piêkna tworzy tê
grupê) do przejœcia z tworzenia w glinie, 
w nie³atw¹, trójwymiarow¹ pracê w drewnie.

Wsparcie dla Parasola

W ubieg³ym numerze informowaliœmy, ¿e
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie na Rzecz
Chorych D³ugotrwale Unieruchomionych
”Niebieski Parasol” w Chojnowie, zosta³o
zakwalifikowane do fina³u konkursu na Naj-
lepsze Przedsiêbiorstwo Spo³eczne Roku 2012.
Chojnowska placówka zosta³a zarekomendo-
wana Radzie Konkursu ze wzglêdu na wysok¹
jakoœæ prowadzonych us³ug i dzia³alnoœci
spo³ecznej, a w  szczególnoœci za ogromne
zaanga¿owanie, wsparcie osób niepe³no-
sprawnych, rozwi¹zywanie problemów spo-
³ecznych w naszym mieœcie oraz za spe³nia-
nie najwy¿szych standardów zatrudnienia.
Ka¿dy z nas mo¿e wesprzeæ Parasol i oddaæ
swój g³os, który przybli¿y jednostkê do Na-
grody Publicznoœci. N stronie  www.konkurs-es.pl

w zak³adce „Nagroda Publicznoœci” w³aœnie
ruszy³o g³osowanie! Do 16 listopada 2012 roku
internauci mog¹ g³osowaæ na swoich fawory-
tów spoœród finalistów konkursu. Na stronie
zapoznaæ siê mo¿na tak¿e ze szczegó³ami -
opisem finalistów oraz fotografiami ilustruj¹-
cymi ich dzia³alnoœæ - mo¿na je obejrzeæ 
w zak³adce “Finaliœci II edycji”.

Czyja Nokia?

6 paŸdziernika, w sklepie Netto, oko³o godz. 20,
znaleziono komórkowy aparat telefoniczny
firmy Nokia. W³aœciciela zguby zapraszamy
do redakcji, po odbiór telefonu. 

opr. eg

Kalendarz imprez - paŸdziernik - listopad
20.10.2012  Jubileusz 5-lecia Chóru SKORANTA; ‘’Talenty znad Skory 2012’’ - fina³ 

konkursu - MOKSiR 
20.10.2012  50.lecie Szkolnictwa Zawodowego w Chojnowie
20.10.2012  Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w kolarstwie górskim MTB szkó³ podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnajalnych - Park Piastowski
26.10.2012  spotkanie z chojnowskim podró¿nikiem Wojciechem Drzewickim - prelekcja 

o Uzbekistanie - Miejska Biblioteka Publiczna
27.10.2012  „Œwit ¿ywych muzyków” - koncert warszawskiego zespo³u - impreza 

biletowana (10 z³) - MOKSiR
3.11.2012  Halowa Liga Pi³ki No¿nej - hala PZS 
9.11.2012  koncert Ogniska Muzycznego - Miejska Biblioteka Publiczna

11.11.2012  Obchody 11. listopada - obelisk przy ul. Chmielnej, MOKSiR 
17.11.2012  Muzyczna Scena MOSiR - koncert zespo³ów dzia³aj¹cych w placówce - MOKSiR
17.11.2012 Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi - Powiatowy Zespó³ Szkó³
wrzesieñ- listopad ‘’Szko³a snycerstwa w Cieplicach’’ – wystawa - Muzeum Regionalne

Zapraszamy

„Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie”
- druga edycja konkursu na najbardziej orygi-
nalny ró¿aniec mia³a swój fina³ 17 paŸdzier-
nika w Domu Schrama. Tegoroczna edycja
zgromadzi³a 75 prac fina³owych, autorstwa
dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gim-
nazjalnych oraz klas nauczania zintegrowanego z
terenu miasta i gminy Chojnów. Hol Miejskiej
Biblioteki Publicznej, gdzie zainstalowano
pokonkursow¹ wystawê, wype³ni³y ekspozy-
cje z ró¿añców wykonanych z zaskakuj¹co
wielu materia³ów - m.in. makaronu, orzechów,
kwiatów, kasztanów, kukurydzy, fasoli, nawet ze
spinaczy, plastikowych nakrêtek i œrubek.

Obraduj¹ce dzieñ wczeœniej jury, któremu
przewodniczy³ pomys³odawca konkursu 
i organizator ks. Jaros³aw Górecki, nie mia³o
³atwego zadania. Ka¿dy eksponat uznaæ
nale¿a³o za jedyny w swoim rodzaju, oso-
bisty i nietuzinkowy. Skupiono siê zatem na
jakoœci wykonania, innowacyjnoœci wyko-
rzystanych materia³ów i estetyce. 
Dla u³atwienia prace podzielono na kategorie
- uczniowie nauczania zintegrowanego,
szko³y podstawowe i szko³y gimnazjalne. 
Wyniki burzliwych obrad og³oszono na uro-
czystym finale w Domu Schrama, gdzie
dyplomami nagrodzono wszystkich uczest-
ników, a zwyciêzcom wrêczono nagrody.

Zachêcamy do obejrzenia tej osobliwej wystawy -
ekspozycja dostêpna bêdzie w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej jeszcze przez kilka tygodni. 

eg
Szko³y Podstawowe

Klasy 1-3
1 miejsce Agata Pikur, 

Szko³a Podstawowa w Krzywej
2 miejsce Konrad Kwidziñski, 

Szko³a Podstawowa w Rokitkach
3 miejsce Grzegorz Mysiak, 

Szko³a Podstawowa w Chocianowie

Klasy 4-6
1 miejsce Kinga Bogacz, 

Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzicach

2 miejsce Weronika Grudzieñ, 
Szko³a Podstawowa nr 4 w Chojnowie

3 miejsce Tomasz Bogacz, 
Szko³a Podstawowa w NiedŸwiedzicach

Gimnazja
1 miejsce Marta Grodzki, Z³otoryja
2 miejsce Ewa Wiêcek, Chojnów gim. Nr 2
3 miejsce Daniel Kwidziñski, Chojnów gim. Nr 1

Nagroda specjalna
Magdalena Czarny, Chojnów gim. Nr 2

Osobliwe paciorki
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Z³oty jubileusz
12 paŸdziernika, Szko³a Podstawowa nr 3 
im. Marii Konopnickiej, obchodzi³a 50.rocznicê
swojego istnienia.

Uroczystoœci rozpoczêto msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw. NPNMP kon-
celebrowan¹ przez biskupa Marka Mendyka i kap³anów - ks. Artura
Trelê, ks. W³adys³awa Bystrka, ks. Marka Osmulskiego, ks. Tadeusza
Jurka i ks. Zbigniewa S³obodeckiego. 

Eucharystia w intencji szko³y, jej by³ych i obecnych pedagogów oraz
uczniów by³a tak¿e okazj¹ do z³o¿enia dziêkczynnych darów. Dzieci
na rêce Biskupa z³o¿y³y kwiaty jako wyraz wdziêcznoœci i radoœci,
rodzice wino i wodê - owoce wychowania i wspó³pracy, nauczyciele
chleb, jako wyraz trudu pracy w kszta³towaniu m³odego pokolenia. 

Po mszy, szkolna spo³ecznoœæ w asyœcie Orkiestry Reprezentacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc³awiu przesz³a do MOKSiR-u,
gdzie przygotowano czêœæ artystyczn¹. Wype³ni³y j¹ treœci historyczne
- m.in. dzieje szko³y, statystyki na przestrzeni lat czy geneza przyjêcia
patronki oraz spektakl „Powróæmy jak za dawnych lat”. Zawarte 
w nim teatr, tañce, wokal - to sk³adowe uczniowskich talentów, zaan-
ga¿owania i jednoczeœnie obraz szkolnych dokonañ oraz wspierania
utalentowanych. 
Widowisko mia³o swój ci¹g dalszy na ulicach miasta, którymi, ponownie
w towarzystwie reprezentacyjnej orkiestry policyjnej, przeszed³ barwny
korowód z³o¿ony ze szkolnej braci, w³adz samorz¹dowych, goœci
zaproszonych, pocztów sztandarowych zaprzyjaŸnionych szkó³ i sym-
patyków placówki. Efektownie i z ha³asem, w takim szyku, dotarto na
teren SP3. Tu odby³a siê oficjalna czêœæ uroczystoœci - przemówienie 

dyrektora Mariusza Szklarza, poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej przez
Biskupa Marka Mendyka, ods³oniêcie jej przez burmistrza Jana
Serkiesa i wieloletni¹ pracownicê szko³y Urszulê Chmielewsk¹ oraz
dwójkê uczniów. By³y te¿ ¿yczenia, gratulacje, podziêkowania 
i wiele, wiele serdecznych s³ów i gestów. 
Potem wszyscy zainteresowani zwiedzali budynek i tereny szko³y. 
Dla œrodowiska zwi¹zanego z t¹ placówk¹ najciekawsze z pewnoœci¹
by³y spotkania, czêsto, po latach i wymiana wspomnieñ, które chocia¿
nieco zatarte, wci¹¿ wzbudzaj¹ce nostalgiê i wzruszenie. 
Ostatnim punktem obchodów by³ naturalnie bal. W Domu Schrama
bawi³o siê, do œwitu, wiele par.

50.lecie, to powa¿ny jubileusz. Pó³ wieku funkcjonowania œwiadczy 
o konsekwencji dzia³ania, spo³ecznej aprobacie, oddaniu œrodowiska 
i wieloletniej, efektywnej pracy setek osób. eg

* Z kroniki szko³y *
* W budynku, w którym mieœci siê szko³a, jeszcze na prze³omie XIX 
i XX by³ pa³ac w³aœciciela fabryki Wirbla. 
* 1.09.1962 roku powo³ano do ¿ycia trzeci¹ w Chojnowie szko³ê podstawow¹.
* Pierwszym kierownikiem szko³y by³ Pan Emil Boruta.
* Pierwsi absolwenci klas ósmych opuœcili szko³ê w 1967 roku.
* W roku szkolnym 1972/1973 powsta³o pierwsze asfaltowe boisko
odnowione w 2005 roku, a obok niego, dziêki staraniom dyrekcji i w³adz
miasta, wybudowano w roku 2009 boisko wielofunkcyjne z nawierzchni¹
z tworzywa sztucznego. 
* W 1992 roku szko³a przyjmuje imiê Marii Konopnickiej (wczeœniej w³adze
oœwiatowe proponowa³y imiê innego patrona - W³adys³awa Gomu³ki.
Zarówno dyrekcja, jak i spo³ecznoœæ szkolna, nie wyrazi³y na to zgody.
Dlatego imiê zosta³o nadane po 30 latach).
Razem z nadaniem imienia szko³a otrzyma³a sztandar. 
* Przez 50 lat funkcjonowania placówki, mury szko³y opuœci³o 3381
absolwentów, ³¹cznie pracowa³o 220 nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych. 
* Obecnie uczêszcza do szko³y 317 uczniów, pracuje 49 pracowników.
* Szko³a w³¹cza siê w projekty nie tylko lokalne, ale te¿ ogólnopolskie
i miêdzynarodowe. 
* W 2003 roku otrzyma³a certyfikat „Szko³a z klas¹”, tak¿e „Szko³a
bez przemocy”.
* Wielkim osi¹gniêciem by³o trzykrotne wziêcie udzia³u w miêdzy-
narodowych projektach Socrates Comenius.
* Obecna szko³a posiada bogato wyposa¿on¹ bibliotekê, 2 pracownie
komputerowe z 25 stanowiskami dla uczniów, przestronne i nowoczeœnie
wyposa¿one pomieszczenia do nauki, nowoczesne pracownie przed-
miotowe. Dzia³aj¹ tu liczne ko³a zainteresowañ - taneczne, wokalne,
akrobatyczne, matematyczne, polonistyczne, PTSM i historyczne, ekolo-
giczne; wydawana jest szkolna gazetka „Trójka OK.”,
* Wizytówk¹ szko³y sta³ siê Majowy Festyn Trójki, w który
zaanga¿owana corocznie jest ca³a spo³ecznoœæ szkolna.
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Chojnowska Gala Kresowa

Piêcioro wykonawców - uczestników XI Legnickich Dni Kultury
Kresowej - 16 paŸdziernika wyst¹pi³o na chojnowskiej scenie 
w MOKSiR. Kresowe œwiêto, od jedenastu lat organizowane przez

Stowarzyszenie Kulturalne “Krajobrazy” i Towarzystwo Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich z Legnicy, w tym roku
objê³o 12 miejsc, gdzie swój kresowy dorobek prezentowali wokaliœci,
chóry, zespo³y oraz instrumentaliœci z kraju i zza wschodniej granicy.

„Chojnowsk¹ Galê Kresow¹” rozpoczêto od prezentacji przygo-
towanej przez Tomasza Koz³owskiego pt. ”Z Kresów rodem…”.
Fotograficzna opowieœæ mia³a dowieœæ jak wielu znacz¹cych Polaków

pochodzi z Kresów. 
Niespodziewanym wydarzeniem
by³a mi³a okolicznoœæ dekoracji
Krzy¿em Kresowym i Krzy¿em
za zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatan-
tów RP. Ten pierwszy, z r¹k prezesa
Stowarzyszenia Kultury „Kraj-
obrazy” Tadeusza Samborskiego,
m.in. za wspieranie i propagowa-
nie kultury kresowej, otrzyma³
Burmistrz Chojnowa Jan Serkies.
Drugie odznaczenie, za kszta³to-
wanie postaw patriotycznych ode-
bra³ Wójt Gminy Chojnów Mie-
czys³aw Kasprzak. 

Chór Polskiej Macierzy Szkolnej
Polesie z Brzeœcia nad Bugiem,
sopranistka Luba Skryba z ¯ó³kwi,
akordeonista Siergiej Polaczuk 
z Brzeœcia, zespó³ Grochowiczanki
z Grochowic i Wrzos z gminy Kotla,
przez dwie godziny raczyli publicz-
noœæ nostalgiczn¹ i humorystyczn¹,
³agodn¹ i rytmiczn¹, muzyk¹ 
kresow¹. 
Ten gatunek muzyczny ma w na-
szym rejonie liczne grono sympa-
tyków. Kresowe nuty wci¹¿ s¹
nam bliskie, a ich brzmienie na
ogó³ wzrusza, czêsto te¿ bawi. 
Kresy s¹ wspomnieniem dla wielu z nas, odczuwamy do nich ogrom-
ny sentyment,. Mo¿liwoœæ obcowania z kresow¹ kultur¹, dla wielu jest
zatem by³a niecodzienn¹ chwil¹ nostalgii, dumy i buduj¹cych wspomnieñ. 

eg

Komenda Miejska Policji w Legnicy
rozpoczê³a kolejny „Plebiscyt na
najlepszego dzielnicowego roku
2012 w Chojnowie”, w którym
mieszkañcy Chojnowa i okolic
okreœlaj¹, którego z funkcjonariu-
szy ceni¹ najwy¿ej i darz¹ najwiêk-
szym zaufaniem. G³osy mo¿na
oddawaæ wysy³aj¹c wiadomoœæ na
adres: slawomir.masojc@legnica.
wr.policja.gov.pl w tytule wpisuje-
my „Plebiscyt na najlepszego dziel-
nicowego roku 2012 w Chojnowie”
w treœci imiê i nazwisko dzielnico-
wego, na którego chcemy zag³oso-
waæ. G³os mo¿na oddaæ tylko raz. 

G³osowanie trwa 

Zag³osuj na dzielnicowego

asp. Henryk Rokita

asp. Andrzej K³ujszo m³. asp. Piotr Demiañczuk st. sier¿. Marcin Lechowicz m³. asp. Jaros³aw Kilkus

asp. Wojciech Piwowarczyk asp. Tomasz Szczupak
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Intensywne tournee mia³y zespo³y bior¹ce udzia³ 
w Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹ - projekcie
realizowanym przez Miejski Oœrodek Kultury Sportu
i Rekreacji - popularyzuj¹cym brzmienia œredniowiecza,
renesansu i baroku.

4 paŸdziernika wystêp czterech zespo³ów w legnickim teatrze
Modrzejewskiej zainaugurowa³ drug¹ edycjê imprezy. Niemal dwu-
godzinnego koncertu zespo³ów z Mielca (HORTUS MUSICUS),
Bia³egostoku (AULOS), Kalisza (SALTARELLO) i oczywiœcie
All’Antico z Chojnowa wys³uchali mieszkañcy Legnicy z prezydentem
miasta na czele. Na widowni byli tak¿e przedstawiciele naszych w³adz
samorz¹dowych.

Nastêpnego dnia muzyka dawna zagoœci³a w placówkach oœwia-
towych. Dzieci z chojnowskich szkó³ podstawowych i m³odzie¿ gim-
nazjalna mia³y niecodzienn¹ okazjê poznaæ melodie sprzed wieków.
Jeszcze tego samego dnia muzycy dali koncert dla pensjonariuszy
Niebieskiego Parasola i mieszkañców Chojnowa w koœciele 
pw. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny. 

Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê krótk¹ prezentacj¹ podczas Zjazdu
Seniorów ZNP (o tym spotkaniu piszemy na stronie 8), a zakoñczy³
galowym wystêpem w koœciele pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a.
Ten koncert by³ wyj¹tkowy. Otoczenie œwi¹tyni, akustyka i brzmienia
oryginalnych instrumentów, podnosi³y wra¿enia s³uchowe, a efektowne
iluminacje œwietlne towarzysz¹ce prezentacjom poszczególnych grup,
uatrakcyjni³y wystêpy wizualnie. 

„Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹” jest stosunkowo now¹ inicjatyw¹
MOKSiR i utytu³owanego zespo³u All’Antico. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
skierowana jest do koneserów tego typu muzyki. Tymczasem staje siê
coraz bardziej popularna. „Chojnowska Jesieñ… odkrywa nieznane
laikom brzmienia, pokazuje kunszt kompozytorski mistrzów minionych
epok, a w konsekwencji zadziwia rytmami, melodyjnoœci¹, brzmieniem.
Kilkaset osób, które przez te trzy dni ws³uchiwa³o siê w utwory
baroku, œredniowiecza, renesansu, w wykonaniu ze wszech miar pro-
fesjonalnych muzyków (i wokalistów), z pewnoœci¹ doceni³o i zrozu-
mia³o pasjê, jak¹ dzielili siê cz³onkowie zespo³ów. 
Tym, którym nie uda³o siê uczestniczyæ w koncertach, gor¹co pole-
camy film, jaki wkrótce wyda MOKSiR. eg

Piêkna jesieñ z muzyk¹ dawn¹



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/775 7

Zapowiadany „Rap Melan¿” przyci¹gn¹³
do „Duszki” grono „wyznawców” tego ga-
tunku, którzy z niecierpliwoœci¹, czekali na
wystêpy artystów zwi¹zanych z wytwórni¹
p³ytow¹ Music Movement i okolicznych
wykonawców. Mimo niemal dwugodzin-
nego opóŸnienia, fani nie zawiedli i do-
trwali do koñca tego wyj¹tkowego muzycz-
nego spektaklu. 

Na przestrzeni ostatnich lat, mieliœmy 
w Chojnowie kilka rapowych koncertów.
Sobotnie prezentacje, kasuj¹ jednak wszys-
tkie inne. Przede wszystkim wykonawcy -
krajowi i zagraniczni, miejsce - kameralny
plener, oraz publicznoœæ - hermetyczna grupa,
¿yj¹ca na co dzieñ t¹ kultur¹.

Pomys³ imprezy narodzi³ siê, kiedy brytyjski
label Music Movement, zaplanowa³ trasê
koncertow¹. Jeden z cz³onków Epinefryny
- chojnowskiej grupy zwi¹zanej z t¹ wy-
twórni¹ - Jaros³aw Skowroñski (Skowron),
nie móg³ przepuœciæ takiej okazji. Rozmowa
z organizatorami trasy, niewielkie zmiany
w jej przebiegu, przygotowania w samym
Chojnowie i oto w grodzie nad Skor¹ pojawi³
siê J4SoN z Wielkiej Brytanii, AKS 
z Australii, Dj Felas z Zielonej Góry i dwa
rodzime teamy - wspomniana Epinefryna 
i B2B. Na zaproszenie chojnowskiego
organizatora koncert uzupe³nili wykonawcy
z Lubina - Nocna zmiana i Gradek, Daemo
ze Z³otoryi i legnicki EMc2. 

Publicznoœæ nie ukrywa³a swojego zado-
wolenia wtóruj¹c dziesiêciu prezentuj¹cym
siê grupom rytmicznymi gestami i pozyty-
wn¹ energi¹. Impreza zakoñczy³a siê po
pó³nocy. Rap Melan¿ z pewnoœci¹ przejdzie
do historii lokalnego hip-hopu. 

eg
fot. Seweryn Grzeœkowiak

Od 3 paŸdziernika do 18 listopada 2012 roku 
w siedzibie Muzeum Czech Zachodnich w Pilznie
i Galerii Jiri Trnka odbywa siê wystawa VIII
Edycji Miêdzynarodowego Biennale Rysunku
Pilzno 2012. Ceremonia otwarcia odby³a siê 3
paŸdziernika 2012 r.

Biennale w PilŸnie objête oficjalnym patronatem
IAA, Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk
Piêknych UNESCO, jest obecnie najwiêkszym
przegl¹dem rysunku artystycznego w œwiecie.
Miêdzynarodowe jury sk³adaj¹ce siê z 7 ekspertów
w dziedzinie wspó³czesnego rysunku ocenia³o
1603 prace, 437 artystów z 38 krajów i przyzna³o
nagrody oraz zakwalifikowa³o na wystawê 138
rysunków, 112 artystów z 30 krajów. 
Wœród wybranych prac na wystawie mo¿na ogl¹daæ
3 rysunki chojnowianina Zbigniewa Halikow-
skiego - “Na drodze 3”, “Na drodze 5”, “Na dro-
dze 7 - Bia³a torebka”. To ogromne wyró¿nienie
i osi¹gniêcie w dorobku twórczym naszego
artysty, osobisty wielki sukces oraz potwierdzenie
wyj¹tkowego talentu. Przez 2 lata prace
wybrane w edycji tego konkursu prezentowane
bêd¹ w galeriach Europy.

Biennale Rysunku w PilŸnie jest 3.miêdzynarodow¹
wystaw¹, na któr¹ wybrano prace naszego artysty.
Wczeœniej uczestniczy³ dwukrotnie w Miêdzy-
narodowym Konkursie Rysunku we Wroc³awiu.

Mamy nadziejê, ¿e prace Pana Zbigniewa
Halikowskiego, goszcz¹ce w europejskich galeriach
bêdziemy mogli zobaczyæ te¿ i podziwiaæ 
w naszym mieœcie. eg

Miêdzynarodowy rap Rysunki Halikowskiego 
w galeriach Europy

Dla chojnowskiego œrodowiska hip-hopowego, to by³o z pew-
noœci¹ wa¿ne wydarzenie. 13 paŸdziernika w plenerach
restauracji „Duszka”, przez kilka godzin, brzmia³ hip-hop 
w ró¿nych jego odmianach i w ró¿nych jêzykach. 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/7758

Wci¹¿    aktywni
Ponad 100 uczestników z terenu by³ego województwa
legnickiego, wziê³o udzia³ w 29 ZjeŸdzie Emerytów 
i Rencistów ZNP. 

„Spotkania z ludŸmi czyni¹ ¿ycie warte prze¿ycia” - ta maksyma Guy
de Maupassanta, od szeregu lat towarzyszy cz³onkom ZNP - najstarszego
i najwiêkszego zwi¹zku pracowników oœwiaty. Aktywnoœæ tego œrodo-
wiska nie ustaje wraz z zakoñczeniem kariery zawodowej. Przy Oddzia³ach
ZNP, prê¿nie dzia³aj¹ sekcje emerytów i rencistów, które ka¿dego
roku, od wielu lat, spotykaj¹ siê na wspólnym zjeŸdzie.
Nasze miasto ju¿ po raz trzeci by³ gospodarzem takiego spotkania. 
6 paŸdziernika w piêknych salach Domu Schrama Chojnów podejmowa³
goœci z Mi³kowic, Legnicy, G³ogowa, Prochowic, Jawora, Lubina 
i Z³otoryi.

Termin „zjazd” budzi ró¿ne skojarzenia. Dla tych ludzi jednak, to powa¿nie
brzmi¹ce s³owo.To nic innego jak przyjacielskie spotkanie osób powi¹-
zanych zawodowo, z ogromn¹ pasj¹ i chêci¹ dzia³ania. To w³aœnie na
zjazdach emerytowani nauczyciele spotykaj¹ dawnych znajomych,
dziel¹ siê z innymi doœwiadczeniami, chwal¹ osi¹gniêciami, opowiadaj¹
o dzia³alnoœci - nie tylko zwi¹zkowej, ale te¿ artystycznej. Gros cz³onków
bowiem, po przejœciu na emeryturê poœwiêca siê swoim innym pasjom,
na które wczeœniej nie by³o czasu. Zjazdy s¹ zatem tak¿e okazj¹ do
prezentacji artystycznych dokonañ. 

Spotkanie zainaugurowano ju¿ o godz. 10, uroczystym œniadaniem. Wkrótce
potem rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna - przywitanie i prezentacja goœci
czyli w³adz zwi¹zkowych, samorz¹dowych i delegacji. Przy tej okazji
dziêkowano sobie wzajem za wspó³pracê i wsparcie, sk³adano ¿yczenia.
W sali bankietowej Domu Schrama przygotowano wystawê obrazuj¹c¹
wieloletni¹ dzia³alnoœæ chojnowskiej sekcji emerytów i rencistów
ZNP, wy³o¿ono bogate w treœci i ilustracje kroniki, prezentowano
rêkodzielnictwo cz³onków. 
Organizatorzy zadbali tak¿e o oprawê artystyczn¹. Na scenie zaprezentowa³
siê jeden z zespo³ów muzyki dawnej - uczestnik odbywaj¹cej siê w³aœnie
„Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹”, by³y te¿ ¿ywio³owe tañce
w wykonaniu grup Brooklynu oraz wystêp chóru Skoranta. 
Goœcie, zwiedzili nasze Centrum Edukacji i Muzeum Regionalne,
spacerowali po wyremontowanym centrum miasta. Popo³udnie
wype³ni³o wspólne biesiadowanie.

O wartoœci ka¿dej organizacji decyduj¹ ludzi, którzy w niej dzia³aj¹. Obser-
wuj¹c funkcjonowanie chojnowskiej sekcji, nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e
napêdzaj¹ j¹ niezwyk³e osobowoœci. Okazuje siê, ¿e emeryci i renciœci, to
nie seniorzy w ciep³ych pantoflach, jak czêsto definiuj¹ ich m³odsi.
Coraz czêœciej, to œrodowisko udowadnia, ¿e ani wiek, ani dolegliwoœci
zdrowotne nie s¹ przeszkod¹ dla tych, którzy pragn¹ BYÆ - dla siebie i innych.

eg

Organizatorzy 29 Zjazdu Emerytów i Rencistów ZNP w Chojnowie
pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim sponsorom i dzia³aczom
Sekcji Oddzia³owej, którzy przyczynili siê do zorganizowania wspania³ego
spotkania. Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym miasta i gminy
Chojnów oraz Starostwa Powiatowego w Legnicy w szczególnoœci 
burmistrzowi Janowi Serkiesowi, Jaros³awowi Humennemu - staroœcie
legnickiemu, Mieczys³awowi Kasprzakowi - wójtowi Gminy Chojnów,
Kol. Miros³awie Chodubskiej - prezes okrêgu Dolnoœl¹skiego i ca³emu
Zarz¹dowi, Kol. Ewie Wiêcek - prezes Oddzia³u ZNP, Paniom Wies³awie
Majewskiej i Natalii Kaczmarczyk, Kole¿ankom i Koledze - Andrzejowi
Przybysz oraz Jolancie Bukowskiej za wszelk¹ pomoc organizacyjn¹. 

S³owa podziêkowania kierujê do Pani Barbary Landzberg i Jerzego
Janusa za umo¿liwienie zwiedzania Muzeum Regionalnego oraz
Centrum Edukacji. 
Koñcz¹c pragnê osobiœcie podziêkowaæ Pani Marzenie Anton, dyrek-
torowi Gimnazjum Nr 2 - A. Urbanowi i m³odzie¿y za wspania³y wystêp;
Pani Krystynie Czapskiej i Zenonowi Chmielewskiemu - wszystkim
cz³onkom Chóru „Skoranta”, którzy swoim wystêpem wzruszyli serca
obecnych uczestników. Panu Stanis³awowi Horodeckiemu, który
umo¿liwi³ zaprezentowanie siê zespo³u muzyki dawnej. Dziêkujê
uczniom Dawidowi £ukaszczukowi, Patrykowi Kriche i Stanis³awowi
Janczyn za obs³ugê nag³oœnienia. 

Stanis³awa Janczyn

* Podziêkowanie *
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Emilia Grzeœkowiak - Sk¹d pomys³ na
tak¹ dzia³alnoœæ?
Aneta Rewaj - Pomys³ na tego typu dzia³alnoœæ
œciœle wi¹za³a siê z moimi zainteresowaniami.
Studiowa³am turystykê i rekreacjê. Na studiach
pojawi³a siê pasja do gór. Zaczê³y siê wyjazdy,
wêdrówki. Bra³am równie¿ udzia³ w organizacji
rajdów, zlotów i innych imprez turystycznych…
W pewnym momencie, g³ównie za spraw¹ mojego
ch³opaka Piotrka, natknê³am siê równie¿ na
wspinaczkê. Piotrek robi³ kolejne kursy, szkole-
nia, a po powrocie zabiera³ mnie na ska³y 
i uczy³. Pewnego dnia stwierdziliœmy, ¿e nasze
zainteresowania i umiejêtnoœci mog¹ staæ siê
dobrym sposobem na zarabianie i stworzenie
w³asnej firmy. Zaczêliœmy sprawdzaæ rynek,
badaæ jakie jest zapotrzebowanie na takie
us³ugi w naszym regionie i okaza³o siê, ¿e
pomys³ jest naprawdê dobry.

E.G. - Kiedy i jak dosz³o do uruchomienia
firmy?
A.R. - Po ukoñczeniu studiów magisterskich
zdecydowa³am siê dodatkowo na studia pody-
plomowe. Zarejestrowa³am siê wówczas 
w Urzêdzie Pracy jako osoba bezrobotna. Wtedy
pojawi³a siê szansa na uzyskanie dofinanso-
wania na otworzenie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej. Takiej okazji nie mogliœmy prze-
gapiæ. Wype³ni³am dokumenty. Potem by³a
rozmowa, na której musia³am obroniæ nasz
pomys³ no i uda³o siê. Dosta³am dotacjê 
i 02.01.2012r. firma Nierównoœci rozpoczê³a
dzia³alnoœæ.

E.G. - Jakie us³ugi wykonaliœcie Pañstwo
dotychczas, jakie oferujecie ponadto? 
A.R. - Pocz¹tki by³y doœæ trudne. Zima by³a
mroŸna, ale bezœnie¿na, a my w naszej ofercie
„zimowej” mieliœmy g³ównie odœnie¿anie.
PóŸniej jednak uda³o nawi¹zaæ siê kilka kon-
taktów i zaczêliœmy. Zajmujemy siê g³ównie
wycinaniem i przycinaniem drzew. Takich
zleceñ mamy najwiêcej. Obecnie realizujemy
zlecenia zwi¹zane z drzewami dla Urzêdu Gminy 

w Chojnowie, Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
czy Spó³dzielni Mieszkaniowej. Wczeœniej 
wspó³pracowaliœmy m.in. z Gmin¹ Z³otoryja 
oraz z firm¹ Vitbis, znan¹ w okolicy z pro-
dukcji bombek.
W lipcu i sierpniu otrzymywaliœmy mnóstwo
zleceñ na usuwanie gniazd os i szerszeni.
Najwiêkszym i najpowa¿niejszym zleceniem
do tej pory by³o uszczelnianie bloku dla Wspól-
noty Mieszkaniowej w Szczytnicy. Czasem
zdarzaj¹ siê równie¿ zlecenia nietypowe. Jak
na przyk³ad wspó³praca podczas monta¿u
nadajników telefonii GSM oraz budowy
masztów antenowych. Ponadto w naszej ofercie
mamy równie¿ mycie okien, monta¿ reklam 
i banerów, prace rozbiórkowe oraz wszelkie
inne us³ugi zwi¹zane z prac¹ na wysokoœci.

E.G. - Taka dzia³alnoœæ wymaga specyficznych
kwalifikacji i profesjonalnego sprzêtu. 
A.R. - Ja przesz³am specjalistyczne szkolenie
do prac na wysokoœci. Jestem równie¿ instru-
ktorem rekreacji ruchowej. Piotrek, który jest
zatrudniony w firmie ukoñczy³ m.in. kurs prac
na wysokoœci oraz kurs Ratowników Wyso-
koœciowych MSWiA, umo¿liwiaj¹cy mu podej-
mowanie dzia³añ ratowniczych, tak¿e przy 

u¿yciu œmig³owców. Czêsto uczestniczy równie¿ 
w szkoleniach i manewrach grup wysokoœ-
ciowych na terenie kraju i zagranicy, zdoby-
waj¹c nowe i doskonal¹c posiadane ju¿
umiejêtnoœci.
Podstawowy sprzêt mojej firmy stanowi sprzêt
alpinistyczny, sk³adaj¹cy siê m.in. z lin, uprzê¿y,
karabinków, przyrz¹dów zjazdowych, aseku-
racyjnych i s³u¿¹cych do podchodzenia. Kolej-
nym wa¿nym elementem jest sprzêt mecha-
niczny (g³ównie pi³y) oraz elektronarzêdzia. 
Wiêkszoœæ sprzêtu zosta³a zakupiona z pieniêdzy
otrzymanych z dotacji. Niestety w czerwcu
w³amano siê do naszego magazynu i skradziono
nam czêœæ zakupionych narzêdzi. Powoli jednak
staramy siê uzupe³niaæ to co straciliœmy (wyma-
ga tego umowa zawarta z Urzêdem Pracy).

E.G. - S¹ ju¿ plany na przysz³oœæ?
A.R. - Jak na razie firma naprawdê dobrze
siê rozwija i pocz¹tkowe w¹tpliwoœci zupe³nie
zniknê³y. W zwi¹zku z coraz wiêksz¹ liczb¹
zleceñ planujemy zatrudniæ i przeszkoliæ kolej-
nego pracownika. Ten rodzaj prowadzonej pracy
wymaga równie¿ ci¹g³ej inwestycji w sprzêt,
który doœæ szybko siê zu¿ywa i czêsto ulega
uszkodzeniom. W przysz³oœci chcielibyœmy
równie¿ wprowadziæ i bardziej rozwin¹æ dzia-
³alnoœæ firmy zwi¹zan¹ z rekreacj¹. Planujemy
zaj¹æ siê organizacj¹ i prowadzeniem zabaw
linowych na ró¿nego rodzaju imprezach maso-
wych. Jeszcze przed rozpoczêciem dzia³alnoœci
pomagaliœmy w organizacji tego typu zabaw
dla firm z naszego terenu.

E.G. - ¯yczymy zatem powodzenia.

Biznes nad ziemi¹
„Nierównoœci” - Aneta Rewaj

Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê
zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakultetów,
niestety nie daj¹ gwarancji zatrudnienia w wyuczo-
nym zawodzie. W takiej sytuacji wielu z nich podej-
muje ryzykown¹ decyzjê o przejêciu spraw w swoje
rêce i za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. 

O takich ludziach,  mieszkañcach Chojnowa, chcemy
pisaæ. Cykl artyku³ów prezentuje m³odych „przed-
siêbiorczych-przedsiêbiorców”, którzy udowadniaj¹,
¿e chcieæ to móc.
Liczymy, ¿e odezw¹ siê kolejni odwa¿ni, którzy po-
dziel¹ siê swoimi biznesowymi doœwiadczeniami.

Nierównoœci, wysokoœci, roje niebezpiecznych owadów, œnie¿ne czapy - 
to codziennoœæ tej firmy. Dzia³aj¹ zaledwie od kilku miesiêcy, ale ju¿ dziœ
wiedz¹, ¿e decyzja o w³asnym biznesie, pocz¹tkowo wzbudzaj¹ca w¹tpliwoœci,
by³a s³uszna.

M³odzi-przedsiêbiorc(z)y
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5paŸdziernika w Muzeum Regionalnym
w Chojnowie odby³ siê pokaz dekorator-
ski prowadzony przez Zofiê Kasprzak.

W programie zajêæ, które trwa³y od godziny
9.00 do 15.00 Zofia Kasprzak zaprezentowa³a
najnowsze trendy obowi¹zuj¹ce we florystyce. 
Czêœæ pierwsza pokazu by³a poœwiêcona
kompozycjom jesiennym, z³o¿y³y siê na nie:
wianki na œcianê, przestrzenne formy na
bazie styropianu i dekoracje w naczyniach. 
W trakcie przerwy, bior¹ce udzia³ w pokazie
Panie serwowa³y znakomite, w³asne wyroby 
i wypieki, a przygrywa³ im na akordeonie
Bogumi³ Sankiewicz ze Starego £omu 
z zespo³u “S³owiki”. 
Po przerwie odby³a siê druga czêœæ pokazu,
zatytu³owana “Œwiêto Zmar³ych - Ku Pamiêci”.
Kreowane przez Zofiê Kasprzak kompozycje
odwo³ywa³y siê do tradycyjnej symboliki
zwi¹zanej z tym œwiêtem, prze³amywa³y one 

jednak ogólnie przyjête schematy, czy to
dziêki niekonwencjonalnemu podejœciu do
tematu, czy zastosowaniu nowych materia³ów. 
Mimo, ¿e pokaz by³ odp³atny wziê³o w nim
udzia³ 27 osób, w tym panie przyby³e a¿ z Lubina. 

Niepowtarzalna atmosfera spotkania specy-
ficzna aura starych zamkowych piwnic, 
w których odby³ siê pokaz, tak bardzo spodo-
ba³a siê kursantkom, i¿ maj¹ nadziejê na
kolejne tego typu pokazy. Szczególne s³owa
podziêkowania nale¿¹ siê tym wszystkim
Paniom, które przygotowa³y wspania³y po-
czêstunek.

(m)

Jesienne kompozycje

Zapraszamy do Muzeum Regionalnego na
wystawê pod tytu³em „Szko³a Snycerstwa 
w Cieplicach (1902-1945)”. Wernisa¿ wystawy
odby³ siê 5 paŸdziernika, a ekspozycjê ogl¹daæ
mo¿na do koñca tego miesi¹ca. Eksponaty 
z prywatnych zbiorów Marka Wojtczaka po-

kazuj¹ rozwój sztuki snycerskiej i ewaluacjê 
szko³y, której wyroby do dziœ mo¿emy odnaleŸæ
w domach w³asnych b¹dŸ naszych krewnych.
Wielu z nas zapewne kojarzy drewniane,

ozdobne talerze eksponowane na rega³ach,
b¹dŸ s³u¿¹ce za paterê. Wielu te¿ z pewnoœci¹
przypomni sobie dekoracyjne ka³amarze czy
szkatu³ki wykorzystywane do ró¿nych celów. 
Wystawa eksponuje wyroby szko³y snycer-
skiej, opowiada te¿ o jej dziejach i zwi¹zanych
z ni¹ ludziach. 

Zapraszamy.

Snycerstwo - karta to¿samoœci

3 paŸdziernika przedszkole odwiedzi³ zespó³
muzyczny „Antrakt”, który wyst¹pi³ z kon-
certem pt.: „Muzyczne wêdrówki Janka
Muzykanta”. Przedszkolaki mia³y okazjê
zapoznaæ siê z nowymi aran¿acjami utworów
muzyki powa¿nej, poezji œpiewanej, a tak¿e
muzyki popularnej. Atrakcj¹ dla dzieci by³
konkurs polegaj¹cy na odgadniêciu granej
melodii - najodwa¿niejsze przedszkolaki mog³y
popisaæ siê znajomoœci¹ utworów i zaprezen-
towaæ swoje muzyczne talenty.

Co s³ychaæ 
w Przedszkolu nr 1?

Muzyczny dzieñ
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Przedszkolaki sprz¹taj¹ œwiat
Przedszkolaki z chojnowskiego przedszkola nr 3 17 wrzeœnia wziê³y
udzia³ w ogólnopolskiej akcji Sprz¹tanie Œwiata. Has³em tegorocznej
edycji by³o “Kocham, lubiê, szanujê, nie œmiecê”. Starszaki zaopa-
trzone w kolorowe worki na œmieci i gumowe rêkawiczki po raz kolejny
sprz¹ta³y teren przy Parku Piastowskim, na placu zabaw, a m³odsze
dzieci sprz¹ta³y teren wokó³ przedszkola. Dzieci z wielkim zapa³em
wziê³y siê do pracy, gdy¿ wiedz¹, ¿e przyroda potrzebuje przyjació³,
poniewa¿ choruje. W nagrod¹ po ciê¿kiej pracy by³a weso³a zabawa
na pobliskim placu zabaw. W naszym przedszkolu organizujemy nie
tylko akcje zachêcaj¹ce do sprz¹tania, równie¿ organizujemy akcje
edukacyjne, w których zachêcamy do nie zaœmiecania.

Wizyta funkcjonariusza Policji
27 wrzeœnia na plac zabaw naszego przedszkola zajecha³ motor policyjny
wraz z bardzo mi³ym goœciem, oczekiwanym z niecierpliwoœci¹ przez
wszystkie dzieci - funkcjonariuszem Policji - panem P. Szaja. 
W trakcie spotkania policjant przeprowadzi³ krótk¹ pogadankê.
Opowiada³ przedszkolakom jak siê zachowywaæ, by byæ bezpiecznym.
Odpowiada³ równie¿ na pytania zadawane przez dzieci dotycz¹ce
przede wszystkim s³u¿by w Policji. Funkcjonariusz informowa³ do
czego s³u¿y” lizak policyjny”. Podarowa³ dzieciom upominki 
w postaci odblasków i zachêca³ do ich noszenia. Najwiêksz¹ atrakcj¹
dla dzieciaków by³a mo¿liwoœæ wyjœcia na plac przedszkolny 

i obejrzenia motoru policyjnego, na którym prawie ka¿dy móg³ usi¹œæ
i poczuæ siê , jak prawdziwy policjant. Pokaza³ najwa¿niejsze przed-
mioty, z których korzysta policjant bêd¹cy na s³u¿bie. Spotkanie by³o
równie¿ okazj¹ do powtórzenia wszystkich informacji dotycz¹cych
zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdniê. Od tego dnia na
pewno policjant bêdzie kojarzy³ siê przedszkolakom, jako osoba,
której nie nale¿y siê baæ i do której zawsze i w ka¿dej sytuacji mo¿na
zwróciæ siê o pomoc. Uœmiechy nie znika³y z twarzy naszych
milusiñskich, a wyjazd i po¿egnanie pana policjanta na sygnale 
z naszego placu przedszkolnego wprawi³ ich w euforiê i zachwyt.

nauczycielka J.A.

Wieœci z Przedszkola Miejskiego nr 3

Gor¹co zapraszamy na spotkanie z chojnow-
skim globtroterem Wojciechem Drzewickim.
Tym razem jego fotograficzna relacja dotyczyæ
bêdzie podró¿y po Uzbekistanie.
Wojciech Drzewicki da³ siê ju¿ poznaæ nie
tylko jako ambitny wêdrowiec, ale tak¿e jako
wnikliwy obserwator, wspania³y gawêdziarz
i niebanalny fotoreporter. Zachêcamy zatem
do odwiedzenia Sali Edukacyjnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej - 26 paŸdziernika 
o godz. 18. To z pewnoœci¹ bêdzie barwna
opowieœæ.

Wra¿enia 
po Uzbekistanie

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie we wspó³pracy
z chojnowskimi szko³ami po-
nadpodstawowymi i Urzêdem
Miejskim rozpoczê³a II edycjê
programu edukacyjno-kultu-
ralnego „M³odzi Tworz¹
Sztukê”. Tym razem tematem
przewodnim plastycznych
dzia³añ jest Natura. Ju¿ wkrót-
ce bêdzie mo¿na zobaczyæ
pierwsze efekty realizacji pro-
gramu - na wystawie prac
m³odych plastyków, które po-
wsta³y podczas warsztatów pro-
wadzonych w paŸdzierniku przez
malarkê Jadwigê Jêdrzejczyk.

Ju¿ dzisiaj
serdecznie

zapraszamy!

Natura
jesieni¹
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Wrzeœniowy pobyt na turnusie rehabilitacyjno-
wypoczynkowym w Miêdzywodziu, uczest-
nicy chojnowskiego Warsztatu Terapii Zajê-
ciowej, Œrodowiskowego Domu Pomocy
Spo³ecznej z Piotrowic i Domu Samopomocy
Spo³ecznej w Chojnowie, bêd¹ zapewne
d³ugo jeszcze wspominaæ.
Wyjazd nad morze by³ dla wiêkszoœci nie
tylko wspania³¹ atrakcj¹, konieczn¹ zmian¹
otoczenia i lekcj¹ krajoznawcz¹, ale tak¿e
nieocenion¹ pomoc¹ w rehabilitacji.

Codzienne æwiczenia, zajêcia grupowe i indy-
widualne czy spotkania z terapeutami, zde-
cydowanie poprawia³y nastrój i sprawnoœæ.
Poza tym moc atrakcji, jakie organizator
przygotowa³ na tygodniowy pobyt wymusza³y
ci¹g³¹ aktywnoœæ - tak fizyczn¹ jak i umys³ow¹.
Wycieczki - do Miêdzyzdrojów i Woliñskiego
Parku Narodowego, zabawy na basenie w Dziw-
nowie wnios³y dodatkowo wiele atrakcji kra-
joznawczych, a wieczorki taneczne, karaoke
i ognisko zintegrowa³y spo³ecznoœæ trzech
lokalnych oœrodków.
Siedem dni nadmorskiej przygody na ka¿dego
ma pozytywny wp³yw. Taki wypoczynek
regeneruje, hartuje i zbli¿a. Nie dziwi zatem
fakt, ¿e uczestnicy, za poœrednictwem Gazety,
chc¹ serdecznie podziêkowaæ g³ównemu
organizatorowi - panu Andrzejowi Pyrzowi
oraz pani Annie i panu Piotrowi Walaskowi.

eg

Aktywnie, weso³o, po¿ytecznie

Wubieg³ym roku w Chojnowie po-
stanowiono wdro¿yæ w ¿ycie pro-
gram „Strategia rozwoju MOKSiR

w Chojnowie”. Celem m.in. by³o zintegrowa-
nie miejscowego œrodowiska artystycznego.
Ludzi kultury u nas nie brakuje. Zajmuj¹ siê
ró¿n¹ form¹ artystyczn¹ - muzyk¹, tañcem,
œpiewem, malarstwem, fotografi¹, poezj¹,
pisarstwem…
Zadania integracji lokalnych artystów podj¹³
siê wiêc dyrektor domu kultury- Stanis³aw
Horodecki. Powo³ano GILDIÊ ARTYSTÓW
CHOJNOWA (G.A.C).)
Pierwsze spotkanie, odby³o siê z pocz¹tkiem
paŸdziernika ubieg³ego roku. Ogó³em chêæ
tworzenia tej grupy artystycznej wyrazi³o ok. 30
osób. W³aœnie mija rok trwania G.A.C. Przez
ten czas, wytworzy³a siê w miarê sta³a grupa
ludzi, którzy systematycznie przychodz¹ raz
w miesi¹cu na spotkania. Odbywaj¹ siê one
zazwyczaj w pierwsze czwartki miesi¹ca. Na
tych spotkaniach prowadzonych przez dyrek-
tora Horodeckiego, omawiane s¹ plany imprez
organizowanych przez MOKSiR. Mo¿na te¿
podsuwaæ w³asne pomys³y, które o dziwo
wciela siê w ¿ycie. Takim przyk³adem jest
niew¹tpliwie inicjatywa radnej Krystyny
Czapskiej o organizacji (po roku nieobecnoœci)
„Talentów znad Skory”. Pomys³ ten podczas
spotkania G.A.C, nabra³ rumieñców i sta³ siê
faktem dokonanym. 
Sami chojnowscy artyœci nie pró¿nuj¹. W gildowe
czwartki mog¹ zaprezentowaæ owoce swoich
prac. Kto nie by³ œwiadkiem akustycznego
wystêpu Juranda Kowalskiego - niech ¿a³uje.
Bajkopisarka Ma³gorzata Krzywda przedstawia
systematycznie swoje teksty. To przyk³ady 
z brzegu. Uruchomiona te¿ zosta³a specjalna
strona internetowa - gildia.chojnow.eu. To
swoiste okienko na œwiat, promuje Chojnów
i jest chwalone od Karpat po Hel. O czym
przekona³ siê ni¿ej podpisany, je¿d¿¹c sobie
podczas wakacji to tu, to tam. By³o po prostu
czym siê pochwaliæ. Zaczyna siê kolejny rok
dzia³alnoœci G.A.C. Zapa³ jest. Pomys³y s¹.
Ludzi do dzia³ania nie brakuje. Normalnie
miodzio!

pm 

Chwile z FAZ¥ BLUES
Wszem i wobec, mo¿na ju¿ og³osiæ, ¿e w gro-
dzie nad Skor¹, mamy ju¿ do czynienia z iœcie
profesjonaln¹ kapel¹ bluesrockow¹. To Faza
Blues. Zespó³ ten przez ostatnie dwa lata
przechodzi³ zmiany personalne. Wydawa³o
siê, ¿e wymieniane mechanizmy trudno siê
zgraj¹. A tu proszê! Niespodzianka. Upór 
i konsekwencja lidera tej grupy - gitarzysty 
i wokalisty - Jaros³awa Kwaœniaka - 

w cementowaniu sk³adu tego zespo³u, wydaje
teraz obfity plon. Potwierdzeniem tego by³a
ostatnia impreza w kawiarni Jubilatka 6 paŸ-
dziernika. Tamte sobotnie chwile dla Fazy
by³y o tyle istotne, ¿e zespó³ nareszcie móg³
siê pokazaæ w pe³nym, bo w 5-cio osobowym
sk³adzie. Z debiutantem - klawiszowcem -
Kub¹ Matysem. 90% przedstawionego mate-
ria³u to utwory w³asne. Myœlê, ¿e gdyby zespó³
zdecydowa³ siê na sesjê nagraniow¹ to  mo¿na
by by³o wypromowaæ kilka przebojów.
Wydaje siê wiêc tylko kwesti¹ czasu, jak choj-
nowscy bluesrockowcy w przysz³ym roku
spróbuj¹ wyp³yn¹æ na szerokie wody. Nale¿y
wiêc zacz¹æ od profilu na facebook’u. Mówi siê
potocznie: „jeœli Ciê tam nie ma, to nie ist-
niejesz”. O istnienie w Chojnowie zespó³ nie
musi siê martwiæ. 

pm

* * *
Niewinni w Jubilatce

Nie po raz pierwszy trio akustyczne “Niewinni”
bêdzie goœciæ w kawiarni Jubilatka. Tym
razem w sobotê 27 paŸdziernika, wroc³awscy
muzycy uracz¹ chojnowskich s³uchaczy,
solidn¹ porcj¹ dobrej muzyki. 
Pocz¹tek godzina 20:00, cena biletów 10 z³.
To bêdzie naprawdê niezwyk³a sobota. Iœcie
koncertowa - od MOKSiRu, po Jubilatkê
bêdzie siê dzia³o.

Gildia 
- znaczy kultura
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Pi³ka no¿na

Szachy - królewska gra. Od setek
lat zmusza do wysi³ku najtê¿sze
umys³y œwiata. Wielbicielami
szachów byli podobno i królowa
Bona, i Jan Kochanowski, a tak¿e
Adam Mickiewicz. Ta wspania³a 
i wymagaj¹ca dyscyplina po raz
drugi oficjalnie zawita do Choj-
nowa w II Turnieju Szachowym
o Puchar Polskiej Miedzi, orga-
nizowanym w Powiatowym
Zespole Szkó³ w Chojnowie.
Chojnów na kilkanaœcie godzin
stanie siê stolic¹ szachów. A wszy-
stko to ju¿ 17 listopada 2012 r.
Tego dnia w³aœnie chojnowski
PZS bêdzie organizatorem II Tur-
nieju Szachowego w Powiatowym
Zespole Szkó³ o Puchar Polskiej
Miedzi.
Organizatorzy, zachêceni sukcesem
poprzedniego turnieju (wziê³o 
w nim udzia³ 110 zawodników -
wœród nich arcymistrzowie Polski
oraz gracze z Niemiec i Ukrainy),
postanowili kontynuowaæ tê,
szczytn¹ inicjatywê. Turniej ma
nie tylko popularyzowaæ ideê
tego sportu wœród chojnowian 
i uczniów szko³y, ale tak¿e
udowodniæ, ¿e niedu¿e spo³ecz-
noœci, takie jak Chojnów, oferuj¹
swoim mieszkañcom ciekawe 
i zró¿nicowane formy spêdzania
wolnego czasu.
Ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³ w roz-
grywkach, bez wzglêdu na p³eæ
czy wiek. Wszyscy maj¹ równe
szanse - wystarczy znajomoœæ
zasad gry, zdolnoœæ koncentracji
i chêæ podjêcia wysi³ku. Nie trzeba
wielkich si³ fizycznych i kondycji,
tutaj trzeba trochê pog³ówkowaæ. 
Tegoroczne zmagania to jednod-

niowy turniej szachów szybkich,
kategorii OPEN, grany systemem
szwajcarskim - 9 rund, 15 min
na zawodnika. Wezm¹ w nim
udzia³ znani szachiœci krajowi 
i z krajów oœciennych. £¹czna
pula nagród wynosi 5000 z³.
Nagrodzeni zostan¹ zawodnicy,
którzy zajm¹ szeœæ pierwszych
miejsc. Przewidujemy równie¿
nagrody w kategoriach: najlepsza
kobieta turnieju, najlepszy junior
oraz najlepszy zawodnik z rankin-
giem ELO poni¿ej 2100 i z rankin-
giem poni¿ej 1800.
Zorganizowanie takiego turnieju

nie by³oby mo¿liwe bez wspar-
cia finansowego sponsorów. Na-
grody we wszystkich kategoriach
ufundowa³a Fundacja Polska MiedŸ,
za co gor¹co dziêkujemy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chêtnych do udzia³u w turnieju, 
a zawodnikom - w ich zmaganiach
- ¿yczymy powodzenia!

Czy wiesz, ¿e…
* Ojczyzn¹ szachów s¹ Indie? Pier-
wsze wzmianki o tej grze pochodz¹
z VI wieku, nie wiadomo jednak,
kto wymyœli³ jej zasady.

* Termin szach mat pochodzi od
perskiej frazy Shah Mat, co
oznacza Król jest martwy.

* W 1985 roku radziecki gracz
Garry Kasparow zosta³ naj-
m³odszym mistrzem œwiata 
w szachach. Mia³ wtedy 22 lata.

* Podobno 600.000.000 (szeœæset
milionów) ludzi na œwiecie wie,
jak graæ w szachy!

* W dawnej Skandynawii gra w sza-
chy stanowi³a próbê charakteru
kawalerów staraj¹cych siê o rêkê
zamo¿nej panny, a swoista „sza-
chowania” przenika³a do mody,
panowie bowiem gustowali 
w obcis³ych spodniach o wzorze
szachownicy.

I Ty mo¿esz zostaæ szachowym mistrzem!
Za nami kolejny mecz z tzw. czuba
tabeli chojnowskiej grupy A klasy.
Wicelider - Chojnowianka, podej-
mowa³ Iskrê Ksiêginice, która
jest o oczko ni¿ej. Jeœli znów ktoœ
szykowa³ siê na fajerwerki to
móg³ byæ zawiedziony. Doœæ 
w leniwym tempie toczona by³a
gra. To jednak nasi zawodnicy
mieli optyczn¹ przewagê, co zaowo-
cowa³o systematycznie zdobyty-
mi trzema bramkami do przerwy.
W drugich 45 minutach obraz gry
siê nie zmieni³. Jeœli nie licz¹c 
w 65 min. niepotrzebnego faulu
Ziembowskiego, za co dosta³
czerwon¹ kartkê i opuœci³ boisko.
Goœcie nie rzucili siê do odrabia-
nia strat, czym pomogli Chojno-
wiance doci¹gn¹æ wygran¹ do
koñca tego meczu. 

W kolejnym wyjazdowym spotka-
niu dru¿yna Rabandy, uda³a siê do
Pielgrzymki. Tamtejszy Fenix, do
przerwy, dotrzymywa³ kroku naszym
pi³karzom. Wynik by³ bowiem remi-
sowy 1:1. Przykrej niespodzianki
jednak nie by³o. Chojnowska loko-
motywa bowiem, w drugich 45
minutach, przygotowa³a jeszcze
gospodarzom cztery przystanki,
wygrywaj¹c pojedynek 5:1. 
W temacie rozgrywek o Puchar
Polski, na wiosnê, wyœcig o trofeum
m. in. na szczeblu województwa,
nabierze rumieñców. 
KS Chojnowianka Chojnów -
Iskra Ksiêginice 3:0 (0:0), 
Fenix Pielgrzymka - KS Choj-
nowianka Chojnów 1:5 (1:1). 
Dziêki temu zwyciêstwu fotel lidera
jest w Chojnowie. pm

Grupa II

Victoria Parchów - Czarni Mi³kowice 5:1(2:1)
Relaks Szklary Dolne - Olimpia Olszanica 2:4 (2:2)
Orze³ Zagrodno - Iskra NiedŸwiedzice 0:3 (0:1)
Konrad Konradówka - D¹b Stow. Siedliska 4:5 (1:4)
Iskra Ksiêginice - Czarni II Rokitki 3:2 ( 1:2)
Fenix Pielgrzymka - Chojnowianka Chojnów 1:5 (1:1)
Wilkowianka Wilków - Sokó³ Krzywa 2:1 (1:0)
pauza - Skora Jadwisin.

1. Chojnowianka Chojnów 10 23 32-12
2. Skora Jadwisin 10 23 30-17
3. Iskra Ksiêginice 11 20 26-21
4. Victoria Parchów 10 19 24 12
5. D¹b Stow. Siedliska 10 19 26-18
6. Czarni II Rokitki 10 18 20-22
7. Wilkowianka W. 11 15 26-22
8. Olimpia olszanica 10 15 26-19
9. Sokó³ Krzywa 10 14 22-18
10. Orze³ Zagrodno 10 13 16-20
11. Fenix Pielgrzymka 11 12 21-36
12. Czarni Mi³kowice 10 10 20-31
13. Iskra NiedŸwiedzice 10 8 18-30
14. Relax Szklary Dolne 10 7 19-35
15. Konrad Konradówka 11 3 23-36

System rozgrywek: Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywany syste-
mem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 15 min. na ka¿dego zawodnika.
Termin: 17.11.2012r. ;godz.10.00
Miejsce: sala gimnastyczna Chojnów ul. Matejki 1
Warunek uczestnictwa: wszyscy zapisani po op³aceniu wpisowego na
miejscu do godz. 9.30 - 10 PLN juniorzy; 20 PLN seniorzy (arcy-
mistrzowie i mistrzowie miêdzynarodowi s¹ zwolnieni z wpisowego).
Organizator zapewnia sprzêt szachowy.

Do turnieju mo¿na zapisywaæ siê na stronie internetowej
www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_3890/ lub w dniu turnieju.

Zachêcamy!
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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 8567471

Policja – 112, 997; 76 818 86 80

Pogotowie wodno-kanalizacyjne –

994; 76 818 83 70

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

Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy  –   606 779 172, 

Cmentarz (administrator) –  

76 819 63 53, 502 219 315

Us³ugi pogrzebowe (Chudziak) – 601 146 831

OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny w Chojnowie
na os. Wyspiañskiego po kapitalnym remoncie.
Dzia³ka zagospodarowana. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.

Sprzedam dom o pow. mieszkalnej 146m2, 
z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów, Paderew-
skiego. Cena 450 tys. z³ do negocjacji. Wia-
domoœæ: tel. 728-968-763.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, 42m2, w centrum Choj-
nowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Rokit-
kach 38m2 + gara¿, Ip., w dobrej cenie 55 tys. z³
- cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³-
dzielcze w Chojnowie przy ul. Gen. St. Maczka,
63m2, IIp, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc
osobno. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 660-745-539 lub 608-287-451.

Sprzedam mieszkanie umeblowane w bloku
spó³dzielczym o pow. 37,1 m2, pokój, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, balkon, IIIp., ul. Pade-
rewskiego 18a/11. Wiadomoœæ tel.: 696-363-691.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
spó³dzielczym o pow. 64 m2 w Chojnowie na
ul. Kiliñskiego, Ip., 3 pokoje, ³azienka, kuch-
nia, osobno wc. Wiadomoœæ tel.: 607-939-158.

Zamieniê du¿¹ kawalerkê w³asnoœciow¹ IIp.,
pow. 33, 70m2, kuchnia, pokój, ³azienka, wc,
co na gaz, dodatkowo 2 malutkie pokoiki,
samodzielny korytarz, na malutk¹ kawalerkê
na parterze, mo¿e byæ komunalna. Wiado-
moœæ: tel. 721-822-168.

Dzia³ki

Do sprzedania dzia³ka rolna, 5 arów przy ul.
Goleszañskiej w Chojnowie. Wiadomoœæ: 
tel. 784-734-074.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 arów w Bia³ej
Ko³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Dzia³ka budowlana w Chojnowie ul. Wrzosowa,
1104 m2. Wiadomoœæ: tel. 600-124-914.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczowie
o pow. 80 ar, mo¿liwoœæ kupienia mniejszej
powierzchni. Cena za ar ok. 3 tys z³ - do
uzgodnienia. Wiadomoœæ 602-698-262 
lub 604-179-112.

Inne 

UWAGA! W czasie przeprowadzki z Chojnowa
do innego miasta zaginê³y 2 albumy ze zdjê-
ciami rodzinnymi dwóch pokoleñ, œlubne i inne,
„Pan Tadeusz” i puste albumy, Uczciwego
znalazcê proszê o zwrot. WYSOKA NA-
GRODA. Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 
lub 77 436-11-35. 

Wynajmê gara¿ do prowadzenia dzia³alnoœci 
i pod gara¿owanie, Koœciuszki 28. Wiado-
moœæ: tel. 795-471-577.

Odzie¿ dla Pañ Puszystych do roz. 64 - Lubin
Oœ. Ustronie, Jana Paw³a II 86 A. Wiado-
moœæ: tel. 795-471-577.

Z dniem 12 wrzeœnia 2012r. Zak³ad pogrze-
bowy Józefa Chudziaka zosta³ przeniesiony 
z terenu cmentarza na ul. Z³otoryjsk¹ 10D (naprze-
ciw cmentarza). Telefony: (76) 818-76-89;
601-146-831; 887-986-687.

Mia³eœ wypadek?

Pomo¿emy Ci uzyskaæ nale¿ne

odszkodowanie za nastêpuj¹ce

zdarzenia od 10.08.1997r.:

- uszczerbek na zdrowiu,
- œmieræ bliskiej osoby,
- utracone korzyœci,
- uszkodzony pojazd,
- szkoda rzeczowa.

zawiadamia, 
¿e Kancelaria Notarialna w Chojnowie

zosta³a przeniesiona 
na ul. Królowej Jadwigi 3A 

(naprzeciwko restauracji "Duszka"; 
obok Urzêdu Miejskiego).

Telefon pozostaje bez zmian - 76 85-23-900
Godziny otwarcia 8.00 - 16.00

Europejskie Centrum

Odszkodowañ S.A. 

z siedzib¹ w Legnicy- Magdalena

Pluta- przedstawiciel EuCO 

tel: 888-629-386;www.euco.pl 

Notariusz
El¿bieta Anna Wilowska
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta -
paŸdziernik - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych

czynna jest apteka 
w Intermarche 

- w soboty do godz. 20, 
w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301:
01.11., 09.12., 01.01.2013.

2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658:
04.11., 16.12.

3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
11.11., 23.12.

4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649
18.11., 25.12.

5. Apteka Intermarche: 28.10., 02.12., 30.12.

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji - zespó³
gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budo-
wlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 
6 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przy-

st¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby po-
zostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a pod-
mioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 31 paŸdziernika 2012 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie 
tut. Urzêdu (ze wskaza-niem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoz-
naczne 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./. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy prze-
targu, 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¿ 50,00 z³. 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.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto 
Nr 138644 00000001490620000020 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. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 6 wrzeœnia 2012 r.
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.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie  6 miasta Chojnowa, przeznaczonych
pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:



Z³oty jubileusz


