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NR 20 (776) ROK XX 9.11.2012 CENA 1,60 z³
Profesor, naukowiec, spo³ecznik…
Droga do profesury jest nie³atwa - trwa do 15 lat.

Wyrok bez prawa apelacji
S¹d chojnowskich czytelników nad znanym pisarzem powieœci kryminalnych.

Biblioteczna Akademia Malucha
Krasnoludki, bohaterowie bajek i baœni naprawdê istniej¹.

Jubileusz i talenty
Skoranta - jak na chór przysta³o - œwiêtowa³a œpiewaj¹co!

Mistrzowie Dolnego Œl¹ska
Trzecia edycja chojnowskich zawodów w kolarstwie MTB o tytu³ mistrzowski Dolnego Œl¹ska.
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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 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 w dniach od 26.10.2012 r. do
16.11.2012 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców, znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
przy ul. Legnickiej 57, 40, ul. Witosa 14,
Rynek 38, ul. Grunwaldzkiej 8, ul. Chmielnej 17, ul. Samorz¹dowej 2a, ul. Spacerowej 3 w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 26 paŸdziernika
2012 r. Nr 116/2012.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34,ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 07.12.2012 r.

Wydzia³ RG
Zmiana ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i wyznaczeniem regionów oraz instalacji regionalnych
(regionalnych sk³adowisk), do których maj¹
byæ przyjmowane niesegregowane odpady
komunalne, odpady te od mieszkañców
Chojnowa i Gminy Chojnów bêd¹ przyjmowane na Sk³adowisko Odpadów Komunalnych w Bia³ej do koñca grudnia br.
W WPGO Chojnów zosta³ zlokalizowany
w regionie pó³nocnym, w którym wyznaczono
3 instalacje regionalne - w Legnicy, Lubinie
i G³ogowie i tylko tam, zgodnie z uchwa³¹
Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego bêd¹
sk³adowane odpady z ca³ego regionu.
1 stycznia 2012r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektórych
innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesiêcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegaj¹cego
na przyjêciu odpowiedzialnoœci przez gminê
za odpady i ustaleniu stawek op³at dla mieszkañców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Do 30 czerwca 2013 r. mo¿na zachowaæ dotychczasow¹ umowê na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosiæ op³aty do gminy.
Nale¿y jednak przekazaæ do urzêdu gminy
informacjê oraz kopiê umowy z przedsiêbiorc¹
odbieraj¹cym odpady komunalne we wskazanym przez urz¹d terminie. Je¿eli gmina wprowadzi³a nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi przed dniem 30 czerwca 2013 r.
masz wybór: mo¿esz korzystaæ z systemu gminnego ( wskazane bêdzie rozwi¹zane umowy
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z przedsiêbiorc¹ odbieraj¹cym odpady komunalne - warunki rozwi¹zania dotychczasowej
umowy powinny byæ zapisane w umowie) lub
korzystaæ z dotychczasowej umowy.
Jak bêdzie dzia³a³ system gminny?
* gmina ustali stawkê i sposób naliczania
op³aty za odbieranie odpadów, a tak¿e tryb,
sposób i czêstotliwoœæ jej wnoszenia,
* stawka op³aty bêdzie zale¿a³a od liczby mieszkañców lub od powierzchni nieruchomoœci
lub od iloœci zu¿ytej wody b¹dŸ bêdzie stawk¹
rycza³tow¹ dla gospodarstwa domowego gmina wybierze jeden spoœród tych wskaŸników;
* op³ata za odpady posegregowane bêdzie
ni¿sza, op³aca siê wiêc segregowaæ odpady;
* przedsiêbiorca wy³oniony przez gminê odbierze
odpady zmieszane i selektywne, zebrane od
mieszkañców;
* gmina bêdzie sprawowaæ nadzór nad prawid³owym zagospodarowaniem odpadów przez
odbieraj¹cego;
* powstan¹ punkty selektywnego zbierania
odpadów, do których wszyscy mieszkañcy
bêd¹ mogli oddaæ zebrane odpady.

zabiegu. W ramach Programu bezp³atnie
wykonywane jest endo-skopowe badanie jelita
grubego (kolonoskopia):
- u zdrowych osób miêdzy 50 a 65. rokiem
¿ycia, bez istotnych objawów choroby jelita
grubego, niezale¿nie od miejsca zamieszkania,
rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego (niezbêdne
jest jedynie posiadanie numeru PESEL)
- u osób rodzinnie obci¹¿onych rakiem jelita
grubego badanie mo¿na wykonaæ od 40 do
65 roku ¿ycia;
- u osób w wieku 25 - 65 lat z rodziny HNPCC
(rodzinnego raka jelita grubego niezwi¹zanego
z polipowatoœci¹).
Do badañ nie kwalifikuj¹ siê osoby, które mia³y
badanie kolonoskopii w ci¹gu ostatnich 10 lat.
Na bezp³atne badania zapraszamy do Pracowni
Endoskopowej w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Boles³awcu przy ul. Jeleniogórskiej 4.
Skierowaniem na badania jest ankieta wype³niona przez osoby gotowe poddaæ siê
kolonoskopii. Ankietê oraz szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ w Przychodni
Rejonowej w Chojnowie.

Na bryd¿a do Schrama

PE£NOSPRAWNY w pracy

Sekcja Bryd¿owa wznowi³a dzia³alnoœæ i obecnie spotyka siê w ka¿dy czwartek w Domu
Schrama, w godz. od 17 do 22. Zapraszamy
wszystkich chêtnych.

Do grudnia 2012r. trwaj¹ zapisy do projektu
"Sprawni i Aktywni w pracy", wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Program zapewnia bezp³atne zdobyci kwalifikacji zawodowych. Do wyboru s¹
takie zawody jak: specjalista ds. kadr i p³ac,
w wymiarze 136h; specjalista ds. IT (96h)
oraz pracownik produkcji (96h). Organizatorzy zapewniaj¹: 5-miesiêczne szkolenia
zawodowe z wynagrodzeniem, 6-miesieczny
p³atny sta¿, a nawet pracê. Projekt dotyczy
osób posiadaj¹cych orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, mieszkaj¹cych na terenie powiatu legnickiego, polkowickiego lub wroc³awskiego, w wieku od 15 do 64 lat,
bêd¹cych od ponad 12 miesiêcy bez zatrudnienia. Wiêcej szczegó³ów zainteresowani
znajd¹ na stronie internetowej pod adresem
www.nowy.zawod.org lub pod numerem tel:
517-209-406; 517-209-407.

Skorzystaj z bezp³atnego
badania!!!
Program badañ przesiewowych
- kolonoskopia
W Polsce co roku na raka jelita grubego zapada
oko³o 13 tysiêcy osób. Dla wielu ludzi jest
ju¿ za póŸno na ratunek. Wyniki wyleczenia
w Polsce nale¿¹ do najgorszych w Europie.
Brak objawów nie oznacza braku choroby.
Rak jelita grubego w pocz¹tkowych stadiach
nie daje objawów. Nie ma ¿adnych dolegliwoœci, nie zauwa¿a siê niczego niepokoj¹cego.
Wykryty we wczesnym stadium daje pe³ne
wyleczenie w 90% przypadków.
Jak uchroniæ siê przed rakiem jelita grubego?
Badanie jelita grubego pozwala wykryæ zmiany
przedrakowe i usun¹æ je w trakcie tego samego

Wszystkim przyjacio³om, s¹siadom, znajomym,
którzy w tak bolesnych dla mnie chwilach dzielili smutek i ¿al,
uczestnicz¹c w ostatniej drodze po¿egnania mojej mamy

Œp. Karoliny Halikowskiej
sk³adam serdeczne podziêkowania
za okazane wspó³czucie, wieñce i kwiaty.
Córka z rodzin¹
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Informacja PUP

Sprostowanie

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy proponuje
osobom bezrobotnym, zarejestrowanym
w PUP w Legnicy, które zosta³y zwolnione
z pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracownika udzia³ w „Programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy
z przyczyn niedotycz¹cych pracowników”.
W ramach Programu oferujemy m.in. szkolenia indywidualne lub przyznanie jednorazowych œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej.
Pracodawców zachêcamy do sk³adania ofert
w ramach zatrudnienia subsydiowanego.
Rekrutacja do Programu wci¹¿ trwa - wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy !
Program realizowany jest do 31 grudnia 2012 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
osobiœcie lub telefonicznie w siedzibie PUP
w Legnicy, tj. ul. Andersa 2; 59-220 Legnica:
Koordynator Programu: pok. 4 tel. 76-723-38-57;
Szkolenia: pok. 6 tel. 76/722-52-17;
Dotacje na dzia³alnoœæ gospodarcz¹: pok. 16,
tel. 76/722-52-45;

Redakcja Gazety Chojnowskiej przeprasza
Pañstwa Janczyn oraz wszystkie osoby zainteresowane za b³¹d jaki wkrad³ siê w tekst
zamieszczony w poprzednim wydaniu G.Ch.
W podziêkowaniach Sekcji emerytów i rencistów ZNP zamieœciliœmy nazwisko pana
Stanis³awa Janczyna, które znalaz³o siê
w tekœcie omy³kowo - przepraszamy.
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Do serca przytul kota
Cztery urocze kotki szukaj¹ domu.
Znalezione w kartonowym pude³ku w Parku

Piastowskim, przy wie¿y ciœnieñ, trafi³y tymczasowo w ¿yczliwe rêce, ale obecny opiekun
nie mo¿e zatrzymaæ ich na sta³e. Kociaki s¹
nieco zalêknione i zagubione w nowej sytuacji, ale otoczone trosk¹, z pewnoœci¹ siê
odwdziêcz¹ przywi¹zaniem i mi³oœci¹.
Zainteresowanych losem kotków prosimy
o kontakt przez redakcjê Gazety Chojnowskiej - tel. 76 8188684.

Zajêcia tkackie
Wszystkich m³odych uczestników zajêæ tkackich organizowanych w ramach projektu
RADOŒÆ TWORZENIA, którzy chcieliby
dodatkowo pobawiæ siê w¹tkiem i osnow¹,
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zaprasza w najbli¿szy pi¹tek 9 listopada 2012
do sali nr 7 w Domu Schrama. O godz. 16.00
odbêd¹ siê tam zapisy chêtnych do dzieciêcej
i m³odzie¿owej sekcji tkackiej.
opr. eg
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Dwa jubileusze
20 paŸdziernika 2012 r. Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
obchodzi³ podwójn¹ uroczystoœæ: 50 - lecie Szkolnictwa Zawodowego
(1962 - 2012) oraz 35 - lecie Budynku Szkolnego przy ul. Wojska
Polskiego 16 (,,109 - tka”).
O godzinie 10.00 odby³a siê uroczysta Msza œwiêta, w której uczestniczyli
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, w³adze Miasta Chojnowa,
dyrektor PZS - mgr Mariusz Kowalczyk, pedagodzy, pracownicy
administracji i obs³ugi szko³y, uczniowie oraz goœcie honorowi: dawni
dyrektorzy i nauczyciele zwi¹zani ze Szkolnictwem Zawodowym
w Chojnowie, a tak¿e absolwenci.
Z okazji Jubileuszu o godzinie 12.00 w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu
i Rekreacji odby³a siê uroczysta Akademia. Rozpocz¹³ j¹ monta¿
s³owno-muzyczny pt. ,,Zagubieni na bezdro¿ach szalonego œwiata”
oparty na poezji Edwarda Stachury, Wis³awy Szymborskiej, Stanis³awa
Barañczaka, Jana Twardowskiego i Jana Berezy - w wykonaniu absolwentów
i uczniów naszej szko³y, który przygotowa³a mgr Irena Urbaniak.
Po programie artystycznym g³os zabra³ dyrektor PZS w Chojnowie
mgr Mariusz Kowalczyk, który parafrazuj¹c s³owa poety Adama
Zagajewskiego: ,,Odwiedzaj swoje wspomnienia” zainaugurowa³ ten jak¿e wa¿ny dla nas - Jubileusz.
Kolejno g³os zabrali: Starosta Powiatu Legnickiego p. Jaros³aw
Humenny, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu - p. Stanis³awa Pakos,
Burmistrz Miasta Chojnowa - p. Jan Serkies, dyrektorzy chojnowskich
szkó³ podstawowych i gimnazjów: p. El¿bieta Borysewicz, p. Mariusz
Szklarz, p. El¿bieta Fa³at, Przewodnicz¹ca ZNP - p. Ewa Wiêcek,
Prezes SIMP w Legnicy mgr in¿. W³odzimierz Boczek oraz inne blisko
zwi¹zane ze Szkolnictwem Zawodowym osoby. Na rêce p. dyrektora
PZS z³o¿ono bardzo przydatne szkole upominki (kronikê, ksero, itd.).

Na koniec Akademii odznaczono 28 osób pami¹tkowymi
medalami za wk³ad w rozwój
Szkolnictwa Zawodowego
w Chojnowie (medale ufundowa³ Starosta Powiatu
Legnickiego - p. Jaros³aw
Humenny).
Po akademii zaproszono
wszystkich goœci do szko³y
przy ul. Wojska Polskiego.
Tu o godz. 14.00 odby³o siê
uroczyste ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej, a potem spotkanie absolwentów wraz
z nauczycielami.
El¿bieta Górniak

***
Bardzo serdecznie dziêkujemy za pomoc w organizacji
Jubileuszu 50-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Chojnowie:
- Janowi Kryszczukowi - PPUH JAN KRYSZCZUK - OBRÓBKA
MECHANICZNA METALI;
- Witoldowi Basiszynowi - RMA Polska sp. z o.o.;
- Mieczys³awowi Placety - Metal-Cynk Chojnów;
- PHP Mercus Polkowice;
- Jerzemu Uziêb³o - PPUH OSKAR;
- Adamowi Poznarowi - Mölndals Industriprodukter Polska Sp. z o.o.;
- Jerzemu Ruta - AUTA-RUTA, P.H. “AHA II”;
- PHU POLERS;
- Adamowi Jagielnickiemu - MAGROTEX Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
-Us³ugowe Sp. z o.o.;
- Andrzejowi Bobikowi - PPU UNIFOT;
- Januszowi Czapskiemu.
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Jubileusz i talenty
“Gdzie nie ma serca, muzyka istnieæ nie mo¿e”
Piotr Czajkowski
Te s³owa Piotra Czajkowskiego widniej¹ na 13 statuetkach, które chojnowski chór Skoranta wrêczy³ swoim niezwyk³ym przyjacio³om na
uroczystym koncercie, jaki odby³ siê 20 paŸdziernika 2012 r. z okazji
5.lecia powstania chóru. Statuetki otrzymali burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies, ks. pra³at Tadeusz Jurek, ks. W³adys³aw Brystrek, ks. dr.
Krzysztof Bojko, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Skowroñski,
Dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki, ks. Bogdan Harasim,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbara Landzberg, Andrzej
Bobik w³aœciciel Drukarni Unifot, Pani Maria Wojtowicz, Dyrektor
Firmy “DANY” Edward Piasecki, Emilia Grzeœkowiak Redaktor
Naczelna Gazety Chojnowskiej, Jerzy Janus Dyrektor Muzeum.
Œwiêtowanie rozpoczê³o siê msz¹ œw. w koœciele pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP koncelebrowan¹ przez ks. pra³ata Tadeusza Jurka,
ks. dr. Krzysztofa Bojko i ks. Artura Trelê odprawion¹ w intencji
chórzystów i ich rodzin.
Drugim punktem obchodów by³ koncert jubileuszowy. Repertuar na
ten dzieñ by³ urozmaicony od Breve Regnum pieœni ¿aków krakowskich z XV wieku œpiewanej po ³acinie, po krakowskie weselne pieœni
ludowe. Publicznoœæ gromkimi brawami nagradza³a chórzystów,
zauwa¿aj¹c ogromne postêpy poczynione przez te piêæ lat.
W chwili obecnej 27 pañ i 10 panów œpiewa na trzy g³osy. Chórzyœci
prezentuj¹ siê imponuj¹co - eleganckie, stylowe stroje, odpowiednie
do okolicznoœci, wyszkolone ju¿, wspaniale brzmi¹ce g³osy i bogaty
repertuar, robi¹ wra¿enie.
Skoranta - jak na chór przysta³o - œwiêtowa³a œpiewaj¹co! W sali widowiskowej MOKSiR chórzyœci przypomnieli zarówno najdawniejsze,
jak i najœwie¿sze utwory, nad którymi pracuj¹ systematycznie w ka¿dy
wtorek w sali kawiarni przy ul. Ma³achowskiego. Braw, kwiatów, ³ez
wzruszenia i dowodów uznania ze strony w³adz i sympatyków formacji
- nie brakowa³o. A ¿e chór w³¹cza siê aktywnie w dzia³ania spo³ecznokulturalne i by³ autorem pomys³u imprezy TALENTY ZNAD SKORY
2012, to w ramach w³asnego jubileuszu na scenê zaprosi³ te¿ zwyciêzców “Talentów...”. Przypomnijmy, ¿e w wyniku g³osowania internautów I miejsce zdoby³a Ma³gorzata Szklarz, II miejsce - Roman
Wolski, a III miejsce - Gabriela Zenka. Przyznano te¿ wyró¿nienie,
które przypad³o Danucie Leonhardt.
Po scenicznych popisach jubilaci i publicznoœæ œwiêtowali jeszcze
w kawiarence. Potem by³ tort, szampan, prezenty dla ka¿dego
chórzysty od chóralnej mamy, natomiast od chórzystów dobre anio³y
dla dyrygenta Zenona Chmielewskego i kierownik Krystyny Czapskiej. Zespó³ muzyczny, którego solistk¹ jest chórzystka ze Skoranty,
przygrywa³ do tañca. Wszyscy bawili siê znakomicie i na pewno
z ³ezk¹ w oku bêd¹ wspominaæ swój jubileusz 5-lecia.
red.

***
Chór Skoranta dziêkuje wszystkim, którzy uczestniczyli w tym
jubileuszu. Dziêkuje za kwiaty, prezenty, listy gratulacyjne i za
sam¹ obecnoœæ. Podziêkowania sk³adamy w³adzom samorz¹dowym
miasta, gminy i powiatu, ksiê¿om chojnowskich i gminnych parafii,
siostrom zakonnym, dyrektorom i wicedyrektorom chojnowskich
szkó³, dyrektorom instytucji kultury, ZNP, prezesom firm i wszystkim
znamienitym goœciom. Gor¹ce podziêkowania sk³adamy chojnowskiej
spo³ecznoœci, za to, ¿e mimo wielu imprez w mieœcie w tym dniu,
znaleŸli czas ¿eby wspólnie z nami œwiêtowaæ.
Jeszcze raz dziêkujemy i zapraszamy na nasze koncerty.

Kalendarz imprez - listopad
9.11.2012 koncert Ogniska Muzycznego - Miejska Biblioteka Publiczna;
9.11.2012 „Ognisko Patriotyzmu” - pieœni patriotyczne przy ognisku,
otwarcie wystawy pn. „Lubin-82” - szko³a
przy ul. Wojka Polskiego;
11.11.2012 Obchody 11. listopada - obelisk przy ul. Chmielnej,
MOKSiR;
12.11.2012 akademia z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w ramach
Tygodnia Patriotyzmu - MOKSiR;
14.11.2012 koncert piosenki Jacka Karczmarskiego aula LO, ul. PoŸniaków;
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15.11.2012 konkurs recytatorski - „Ojczyzno moja” - aula PZS; ul. Witosa;
17.11.2012 Muzyczna Scena MOSiR - koncert zespo³ów dzia³aj¹cych
w placówce - MOKSiR;
17.11.2012 II Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi - Hala
Sportowa PZS, ul. Matejki;
17.11.2012 Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi Powiatowy Zespó³ Szkó³
wrzesieñ- listopad “Szko³a snycerstwa w Cieplicach” - wystawa Muzeum Regionalne

Zapraszamy
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Niezwyk³y wieczór kulturalny
„Patryk K.” - monodram w wykonaniu absolwenta wroc³awskiej szko³y
aktorskiej Krzysztofa Grabowskiego by³ wstêpem do fina³u Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego organizowanego ju¿ po raz drugi przez
MBP i MOKSiR. Spektakl inspirowany tekstem Jerzego Pilcha by³ wspania³ym wprowadzeniem w œwiat
literatury i autorskiej koncepcji
postrzegania ¿ycia. Krzysztof
Grabowski da³ chojnowianom
ogromn¹ dawkê niecodziennych
prze¿yæ. Laureat festiwali teatrów
jednego aktora wciela³ siê w ró¿ne
postacie - ró¿nego temperamentu,
wieku i p³ci - pokazuj¹c kunszt
aktorski, bawi¹c i barwnie opowiadaj¹c historiê mê¿czyzny zakompleksionego, neurotycznego, a przez
to zyskuj¹cego sympatiê widza.
Szkoda, ¿e tak niewielu chojnowian
zdecydowa³o siê przyj¹æ zaproszenie domu kultury na ten spektakl.

Z sali widowiskowej publicznoœæ przenios³a siê do moksirowskiej
kawiarenki. Tu w kameralnej, jesiennej scenografii og³oszono wyniki drugiej
edycji Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego. Krzysztof Grabowski mia³
tu kolejne role do odegrania - jurora i lektora nagrodzonych wierszy.
Jak oceniæ poetê, jakie kryteria przyj¹æ by uznaæ, ¿e jego tekst jest
wyj¹tkowy?
Ka¿dy jest wyj¹tkowy, ka¿dy nosi znamiona osobistych wyznañ,
przemyœleñ, emocji… Jak zatem wypunktowaæ czyjeœ uczucia,
doœwiadczenia, wypowiedzi?
Jury, które ocenia³o amatorsk¹ twórczoœæ (Krystyna Kalagasidis, Stanis³aw
Horodecki i Krzysztof Grabowski) za wyznacznik przyjê³o w³asne
emocje towarzysz¹ce lekturze konkursowych tekstów.
W pierwszej kategorii wiekowej (15 - 19 lat) nagrodê otrzyma³
Kacper Kurzawa. W drugiej kategorii wiekowej (powy¿ej 19 lat)
I miejsce zajê³a Ma³gorzata Krzywda, zwyciê¿czyni równie¿ poprzedniej
edycji konkursu. Kolejne pozycje zdobyli: El¿bieta Karpiñska II miejsce, Krystyna Czapska, Jaros³aw Macewicz, El¿bieta
Makowska - III miejsce, a Rafa³ Wojak - wyró¿nienie.
Organizatorzy i uczestnicy obu edycji konkursu licz¹, ¿e wkrótce uda
siê wydaæ tomik poezji zawieraj¹cy twórczoœæ chojnowskich poetów.
Pomoc w tym przedsiêwziêciu obieca³y te¿ w³adze miasta.
eg
Ma³gorzata Krzywda
JARMARK UCZUÆ
komu komu nienawiœæ?!
komu zazdroœæ?
mo¿e pani kupi trochê pychy?
a panu? mo¿e trochê uczucia wy¿szoœci?
oto wielki jarmark uczuæ!
mam tu na straganie wszystko!
czego sobie dziecko ¿yczysz?
co?! mi³oœæ? przyjaŸñ?
nie! nie mam!
a tobie? wspó³czucia? pokory?
no nie! co wy dzieci?!
ja jestem cz³owiek!
takich uczuæ nie posiadam!
wczoraj mia³em jeszcze trochê litoœci
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Uzbekistan - Jedwabny Szlak
26 paŸdziernika w Sali Edukacyjnej MBP chojnowski
globtroter Wojciech Drzewicki zabra³ mieszkañców
Chojnowa na wspania³¹ wyprawê do egzotycznego dla
nas Uzbekistanu. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyæ
w tym zajmuj¹cym spotkaniu, opowieœæ spisana specjalnie na ³amy G.Ch.

„Rozpoczynamy kolejn¹ „wyprawê”, tym razem s³awnym Jedwabnym
Szlakiem. Nasze przygotowania do tego wyjazdu trwa³y doœæ d³ugo,
poniewa¿, jak siê okaza³o zdobycie wizy do tego œrodkowoazjatyckiego
kraju nie jest spraw¹ prost¹. Po d³ugiej podro¿y l¹dujemy nad ranem
w Taszkencie. Na zewn¹trz lotniska oczekuj¹ nas ksi¹dz Jaros³aw s³awa misjonarstwa azjatyckiego oraz Pan Oleg - przewodnicz¹cy
Wspólnoty Polaków w Uzbekistanie. Udajemy siê na plebaniê przy
katedrze katolickiej, gdzie zostajemy serdecznie przyjêci przez proboszcza. Pierwszy dzieñ pobytu spêdzamy na za³atwieniu meldunków
(to wymóg konieczny, aby nie mieæ problemów z lokaln¹ milicj¹)
oraz zwiedzaniu stolicy. Wieczorem odwiedza nas ksi¹dz biskup
i zaprasza do wziêcia udzia³u w uroczystoœciach 70 rocznicy powstania
armii Gen. Andersa w Uzbekistanie. Wczesnym rankiem jesteœmy
gotowi do wziêcia udzia³u w uroczystoœciach. W tym dniu do Taszkentu
przylecia³a delegacja z kancelarii Prezydenta RP, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, ¿o³nierze, którzy przeszli ca³y szlak bojowy,
konsul i ambasador RP w Uzbekistanie oraz w³adze uzbeckie. Jest
równie¿ obecna córka genera³a Andersa. Wyruszamy na objazd cmentarzy, gdzie spoczêli Polacy, którym niedane by³o opuœciæ tej ziemi.
Uroczystoœci przebiegaj¹ w bardzo podnios³ej atmosferze. Przemówienia,
rozmowa z ¿o³nierzami oraz œpiewany hymn wyciskaj¹ ³zy z oczu.
Mamy równie¿ okazjê poznaæ prof. Wojciech Narêbskiego - opiekuna
s³awnego niedŸwiadka Wojtka.
Tego samego dnia wieczorem rozpoczynamy prawie 20 godzinn¹
podró¿ przez pustyniê do ksiêdza Andrzeja Józefowa naszego „chojnowianina”. Na miejsce docieramy popo³udniu nastêpnego dnia. Powitanie
z ksiêdzem i parafianami jest równie gor¹ce jak temperatura powietrza.
W Urgenczu spêdzamy piêæ dni. W pierwszych dniach zwiedzamy
okoliczne ruiny starych twierdz zlokalizowanych na œrodku pustyni
oraz odwiedzamy pierwsze na naszej drodze miasto Jedwabnego Szlaku Chiwê. Wspania³e miasto o potê¿nych murach wykonanych z b³ota i gliny.
Przemierzanie w¹skich uliczek pomiêdzy wynios³ymi meczetami,
kolorowymi minaretami robi osza³amiaj¹ce wra¿enie. Szczególnie miasto
piêknie prezentuje siê o zachodzie s³oñca, kiedy budynki oraz mury
obronne nabieraj¹ czerwonego koloru. Nasz pobyt to równie¿ spotkania
z parafianami przy gor¹cej zielonej herbacie i wizyta w merostwie
z podarunkiem ksi¹¿kowym z Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Przed nami jeszcze jedno wyzwanie. Naszym marzeniem jest dojechaæ
do Jeziora Aralskiego. Zbiornik, który jeszcze 50 lat temu by³ bogactwem
regionu, obecnie przez bezmyœln¹ politykê ówczesnych w³adz ZSRR
wystêpuje tylko w szcz¹tkowej formie. Dotarcie do jeziora nie jest
spraw¹ ³atw¹. Najpierw udajemy siê do niewielkiego miasta Mujnak,
które kilkadziesi¹t lat temu le¿a³o na brzegiem jeziora, obecnie oddalone
jest o kilkadziesi¹t kilometrów od brzegu. Wynajmujemy samochód
terenowy, który wiezie nas po dnie wyschniêtego jeziora nad obecny
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brzeg. Podró¿ jest koszmarna. Dooko³a tylko piasek i kurz. Po kilku
godzinach jazdy po bezdro¿ach docieramy na miejsce. Jezioro jest tak
zasolone, ¿e ¿ycie w nim prawie wymar³o - przykry widok. Wracamy
do Mujnaku. Miasteczko robi na nas bardzo przygnêbiaj¹ce wra¿enie.
Kiedyœ potê¿na przetwórnia ryb œwieci pustkami. Przy pomniku symbolizuj¹cym pla¿ê pozosta³y tylko rdzewiej¹ce statki i kutry, które ju¿
nigdy nie wyp³yn¹ w rejs. Unosz¹cy siê py³ przepe³niony jest toksycznymi
zwi¹zkami chemicznymi, które kiedyœ sp³ywa³y do jeziora w wyniku
nieprzemyœlanej uprawy bawe³ny, teraz zosta³y uruchomione. Œmiertelnoœæ na ró¿nego rodzaju nowotwory w okolicy jest zatrwa¿aj¹ca.
Dni mija³y szybko i przysz³a kolej na po¿egnanie. Ostatniego dnia
parafianie urz¹dzili nam, przyjêcie. Przy cieœcie i herbacie by³o wspólne
œpiewanie, a nawet tance. Kolejnym naszym celem by³a bajeczna
Buchara. Wpisana na listê UNESCO zachwyca swoj¹ architektur¹
i monumentalizmem. S³yn¹ca w dawnych czasach z handlu orientalnymi
towarami, równie¿ dzisiaj zachêca turystów licznymi straganami z lokalnymi
dywanami i rzemios³em artystycznym. I znowu w drogê. Tym razem
naszym celem jest chyba najs³ynniejsze miasto jedwabnego szlaku Samarkanda. Z Buchary jedziemy fragmentem ukoñczonej ju¿ panazjatyckiej autostrady, która w przysz³oœci po³¹czyæ ma Chiny z Europ¹.
O Samarkandzie trudno jest pisaæ. To miasto trzeba po prostu zobaczyæ.
Trudne do opisania s¹ wspania³e meczety i medresy oraz pachn¹ce
bazary korzenne. Miasto szczyci siê wpisem na listê UNESCO oraz
grobem s³ynnego wodza Timura. Niestety miasto to zapamiêtujemy
równie¿ z k³opotów ¿o³¹dkowych, które dopadaj¹ nas gwa³townie.
Z baga¿em wra¿eñ i pami¹tek powracamy do stolicy. Aby odetchn¹æ
od skwaru i py³u wyje¿d¿amy na kilka dni w góry Tienszanu. ChodŸ masyw
górski znajduje siê zaledwie kilkadziesi¹t kilometrów od Taszkentu,
ró¿ni siê diametralnie. Czyste powietrze, majestatyczne oœnie¿one
szczyty oraz bujna zieleñ daj¹ ukojenie od upa³u. W przedostatnim dniu
naszego pobytu ksi¹dz Jaros³aw proponuje nam wyjazd w kierunku
Doliny Fergany do miasta, w którym znajduje siê niezalegalizowana
przez rz¹dz¹cych parafia katolicka. W³adze regionu robi¹ wszystko,
aby utrudniæ ¿ycie lokalnym wspólnotom religijnym, a za nielegalne
spotkania parafianie s¹ srogo karani. Spotykamy siê z parafianami
w jednym z domów, które stanowi nielegaln¹ parafiê. Musimy zachowaæ
szczególn¹ czujnoœæ, aby nie zwróciæ na siebie uwagi. Jesteœmy œwiadkami
poœwiêcenia kapliczki, która kilka dni przed naszym przyjazdem zosta³a
ukoñczona przez lokaln¹ m³odzie¿. Na krótk¹ modlitwê i kazanie ksi¹dz
spotyka siê w restauracji, aby nie by³o podejrzeñ. Poniewa¿ czêœæ z naszej
grupy to z wykszta³cenia geolodzy, mamy okazjê zwiedziæ wielkie
odkrywkowe kopalnie z³ota, miedzi i innych metali, a tak¿e kopalnie
wêgla, które znajduj¹ siê w okolicy. Do Taszkentu wracamy przygnêbieni
sytuacj¹, jak¹ obserwowaliœmy w tym dniu.
Nasz pobyt na ziemi uzbeckiej dobiega³ koñca. Przed samym wylotem
zostajemy jeszcze zaproszeni do rezydencji ambasadora RP.
Spotykamy siê z m³odzie¿¹ - potomkami polaków, którzy z ró¿nych
przyczyn ¿yciowych znaleŸli siê na tej ziemi. Poznajê Siergieja, który
szykuje siê do przyjazdu do Polski na studia. Jest ju¿ tym szczêœciarzem,
który ma Kartê Polaka i mo¿e swobodnie uczyæ siê w Polsce. Umawiamy
siê na spotkanie we Wroc³awiu.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ ksiêdzu Andrzejowi
oraz ksiêdzu Jaros³awowi za wszelk¹ pomoc, jak¹ otrzymaliœmy.
Dziêki tej pomocy mogliœmy tak du¿o zobaczyæ i doœwiadczyæ.
Wojciech Drzewicki

7

M³odzi - przedsiêbiorc(z)y
Dziœ m³odym ludziom nie jest ³atwo spe³niaæ siê zawodowo. Skoñczone studia, nawet kilka fakultetów, niestety nie daj¹ gwarancji zatrudnienia w wyuczonym
zawodzie. W takiej sytuacji wielu z nich podejmuje
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 „przedsiêbiorczychprzedsiêbiorców”, którzy udowadniaj¹, ¿e chcieæ to
móc.
Liczymy, ¿e odezw¹ siê kolejni odwa¿ni, którzy podziel¹ siê swoimi biznesowymi doœwiadczeniami.

Mój ma³y œwiat
Piccolo Mondo Pizzeria Julita Sociñska

Emilia Grzeœkowiak - Piccolo Mondo, czyli…
Julita Sociñska - Piccolo Mondo oznacza „Ma³y œwiat”. To nie pomys³
tylko po prostu od pocz¹tku mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e to bêdzie nasz ma³y
œwiat, wokó³ którego od 11 lat wszystko siê krêci w naszej rodzinie.
E. G. - Jakie by³y pocz¹tki?
J. S. - Jak w wielu przypadkach tak i w naszym, pocz¹tki by³y trudne,
a nawet bardzo trudne. Lokal, w którym mieœci siê pizzeria by³ wystawiony
na sprzeda¿ w biurze nieruchomoœci, wiêc ca³e oszczêdnoœci wp³aciliœmy
na poczet zakupu lokalu. Na wyposa¿enie ju¿ nam nie wystarczy³o, ale
na szczêœcie przyznano mi kredyt w Urzêdzie Pracy dla rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (¿eby nie by³o tak piêknie i ró¿owo - niestety tylko
po³owê wnioskowanej kwoty). Remont lokalu robiliœmy we w³asnym
zakresie, za pieni¹dze z Urzêdu Pracy kupiliœmy piec, kuchenkê, sto³y,
krzes³a i parê naczyñ do kuchni. Na nic wiêcej nie wystarczy³o, wiêc
resztê rzeczy dokupywaliœmy sukcesywnie w miarê mo¿liwoœci. Kiedy
byliœmy gotowi (tak nam siê wydawa³o) 11 wrzeœnia 2001 roku
postanowiliœmy otworzyæ. Pamiêtam ten dzieñ jakby to by³o wczoraj.
Bez ¿adnej reklamy, bez rozg³osu po prostu otworzyliœmy drzwi pizzerii,
zrobiliœmy sobie kawê, usiedliœmy przy stoliku i czekaliœmy na pierwszych klientów. Nie zd¹¿yliœmy tej kawy dopiæ, kiedy lokal zape³ni³
siê pierwszymi klientami…i tak, od tamtej pory, do dziœ dzia³amy.
Pocz¹tkowo pracowaliœmy sami tzn. ja, moja mama i mój ojczym.
Szybko okaza³o siê, ¿e to za ma³o r¹k do pracy. Zatrudniliœmy pierwszych pracowników, (których serdecznie pozdrawiam przy okazji)
i takie to by³y pocz¹tki.
E. G. - Kiedy uzna³a Pani, ¿e to by³ strza³ w dziesi¹tkê?
J. S. - W³aœciwie nie myœla³am przed otwarciem pizzerii o tym czy to
dobry czy z³y pomys³. To siê okaza³o dopiero po jakimœ czasie, kiedy
pizzeria zaczê³a funkcjonowaæ. Pomys³ na otwarcie pizzerii pojawi³
siê, kiedy wróci³am z Niemiec, gdzie mieszka³am i pracowa³am przez
3 lata. Po powrocie do Chojnowa nie mog³am znaleŸæ pracy, musia³am
skoñczyæ szko³ê (któr¹ przerwa³am w wieku 17 lat) i nie bardzo
wiedzia³am co ze sob¹ pocz¹æ. Wtedy mama podpowiedzia³a mi, ¿e
przecie¿ zamiast pracowaæ u kogoœ w Niemczech mogê robiæ to samo
tutaj i dla siebie. A jak bêdê mia³a swoj¹ firmê to wtedy przede wszystkim bêdê mia³a pracê i jednoczeœnie bêdê mog³a siê uczyæ. Wiedz¹c,
¿e bêdê mog³a liczyæ na pomoc rodziców zdecydowa³am siê na otwarcie pizzerii. I rzeczywiœcie od 11 lat mam pracê, skoñczy³am szko³ê
œredni¹, potem studia - to rzeczywiœcie by³ bardzo dobry pomys³.
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E. G. - Jakie zmiany zasz³y przez tych 11 lat?
J. S. - Jeœli chodzi o zmiany to dotycz¹ one bardziej klientów ni¿
samej pizzerii. Pamiêtam jak na pocz¹tku klienci pytali jak siê je
np. lasagne? Dlaczego podajemy pieczywo do makaronów? Jaki jest
przepis na ciasto? itp.
Dzisiaj nikt ju¿ nie zadaje takich pytañ. Przez ten czas, od kiedy
pracujemy, da³o siê zauwa¿yæ, ¿e nasi klienci rozwinêli siê, s¹ œwiadomi
i obyci, i co najwa¿niejsze wracaj¹ do nas i czasem nawet ktoœ nas
pochwali, za co bardzo im dziêkujemy.
Natomiast zmiany w samej pizzerii by³y niewielkie. Zrobiliœmy generalny remont lokalu, wymieniliœmy trochê sprzêtu, a w tym roku wprowadziliœmy now¹ us³ugê - dowóz do klienta.
E. G. Pizzeria cieszy siê dobr¹ s³aw¹. W czym tkwi sekret popularnoœci Waszych propozycji kulinarnych?
J. S. - Przede wszystkim dziêkujê za komplement. Szczerze mówi¹c, to
nie jestem pewna czy wy³acznie dobre jedzenie jest recept¹ na sukces.
Myœlê, ¿e gdyby nie nasz fantastyczny personel to sukces i dobra
s³awa o której Pani mówi, by³yby po³owiczne. Du¿ym sukcesem jest
dla mnie to, ¿e uda³o siê przez te lata zbudowaæ w pizzerii fajny zgrany
zespó³ i mi³¹ atmosferê pracy, dziêki czemu zarówno klienci jak i obs³uga
czuj¹ siê u nas (mam nadziejê ) jak w domu. Z tego miejsca chcia³abym
bardzo podziêkowaæ „naszym dziewczynom” za zaanga¿owanie.
E. G. - Piccolo Mondo czêsto wspiera spo³eczne inicjatywy kulturalne, sportowe…
J. S. - Owszem, w miarê naszych mo¿liwoœci wspieramy ró¿nego
rodzaju inicjatywy, ale to tylko dziêki ludziom, którzy organizuj¹ ró¿ne
akcje. Bo gdyby nie oni i ich determinacja w poszukiwaniu sponsorów
to zapewne nawet nie mia³abym pojêcia o tym, ¿e coœ siê dzieje i ¿e
mogê pomóc.
E. G. - Plany na przysz³oœæ?
J. S. - Nie robimy d³ugoterminowych planów, bo nie sposób w tym
biznesie i w tych czasach takie plany snuæ. Na pewno w najbli¿szej
przysz³oœci planujemy wymieniæ jeszcze sto³y i krzes³a w pizzerii, a na
lato zainwestowaæ w ogródek na zewn¹trz lokalu, bo chojnowski
rynek po rewitalizacji a¿ siê prosi o piêkne ogródki. Ale oczywiœcie to
wszystko zale¿y od tego czy klienci nadal tak chêtnie bêd¹ korzystaæ
z naszych us³ug, bo bez nich ani w naszym ani ¿adnym biznesie nic siê
nie uda. Serdecznie dziêkujê wszystkim naszym klientom, zapraszamy
i ¿yczymy smacznego !!!
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Profesor, naukowiec, spo³ecznik…
Jest szczególna okazja, aby porozmawiaæ z prof. dr hab. Zbigniewem Dobrzañskim, chojnowianinem, profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Rozpocz¹³ siê nowy rok akademicki, wielu z naszego
miasta i okolic studiowa³o (lub studiuje) na tej znanej uczelni, która niedawno obchodzi³a jubileusz 60-lecia.
Obecnie, na 21 ró¿nych kierunkach wykszta³cenie zdobywa tu ponad 10 tysiêcy studentów.

Zbigniew Dobrzañski jest chojnowianinem z urodzenia (1946), ukoñczy³ chojnowskie LO,
od 1965 r. zwi¹zany z Wroc³awiem, tam ukoñczy³ studia w Akademii Rolniczej, przeszed³
wszystkie szczeble kariery naukowej, obecnie jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem
Katedry Higieny Œrodowiska i Dobrostanu Zwierz¹t na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierz¹t
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. By³ wieloletnim dziekanem tego¿ Wydzia³u,
wypromowa³ ponad 100 in¿ynierów i magistrów, 18 doktorów nauk rolniczych i weterynaryjnych. Jest autorem (lub wspó³autorem) ponad 300 prac naukowych, ok. 20 patentów,
wielu podrêczników akademickich, itd. Jest cz³onkiem kilkunastu stowarzyszeñ i towarzystw
naukowych (w tym dwóch zagranicznych), pe³ni³ (lub nadal pe³ni) ró¿ne funkcje m.in.
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Polskiej Akademii Nauk itd. W uznaniu
zas³ug odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim OOP, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
Redakcja:
Panie profesorze, jak wygl¹da³a Pana droga
do profesury?
OdpowiedŸ Profesora:
W czasach realnego socjalizmu funkcjonowa³a taka opinia, i¿: „profesorem trudno zostaæ,
ale ³atwo byæ”, a obecnie mówi siê, ¿e „profesorem trudno zostaæ i trudno byæ”. Droga do
profesury jest nie³atwa, wymaga przede wszystkim uzyskania stopnia naukowego doktora,
a nastêpnie doktora habilitowanego, co trwa
do 15 lat. Po habilitacji trzeba nadal kszta³ciæ
studentów i prowadziæ badania naukowe,
publikowaæ ich wyniki badañ, napisaæ podrêcznik
akademicki, uczestniczyæ aktywnie w konferencjach naukowych, wypromowaæ co najmniej
3 doktorów nauk itd. Ten drugi okres to kolejne
5-10 lat. Tytu³ profesorski przyznaje Centralna
Komisja ds. Stopni i Tytu³u Naukowego
w Warszawie, a nominacje wrêcza Prezydent RP.

Redakcja:
Wynika z tego, ¿e chojnowianie radz¹ sobie w
ka¿dych warunkach, a chojnowskie szko³y
œrednie, to kuŸnia kadr i utalentowanych ludzi.
Profesor:
Te¿ tak uwa¿am, dlatego cenna jest inicjatywa
wydania monografii „Chojnowianie - znani
i zas³u¿eni”.

Redakcja:
Czy oprócz pana profesora s¹ jeszcze inni chojnowianie w tej elitarnej grupie?
Profesor:
Znam dwóch: Kazimierz Lejda jest profesorem
w Politechnice Rzeszowskiej (mieszka³
w Goliszowie), zaœ Tadeusz Zatwarnicki jest
profesorem na Uniwersytecie Opolskim (mieszka³ w Bia³ej). Natomiast znaczna grupa chojnowskich absolwentów szkó³ œrednich uzyska³a doktoraty: wymieniê np. Roberta Kupczyñskiego (dr hab nauk roln. - pracuje w UP we
Wroc³awiu), Kazimierza Lityñskiego, Wandê
Prabuck¹, Tadeusza Tomaszewskiego, Tomasza
Hadrysia, Lotara Rasiñskiego, Macieja Gêbalê,
Ludmi³ê i Jerzego Wolañskich. Ostatnio na
Uniwersytecie Wroc³awskim uzyska³ doktorat
z nauk chemicznych chojnowianin £ukasz
Wiœniewski. Z Chojnowa pochodzi kilku oficerów wysokich rang¹ (pu³kownicy: Krzysztof
Dobrowlañski, Roman Krawczuk, Zdzis³aw
Skrêtkowicz), komandor marynarki wojennej
Henryk Zachajkiewicz, genera³ po¿arnictwa
Ryszard D¹browa.

Redakcja:
Czym siê profesor zajmuje jako naukowiec?
Profesor:
Pracujê w du¿ych zespo³ach interdyscyplinarnych, wspó³pracujê m.in. z Politechnik¹
Wroc³awsk¹ czy Uniwersytetem Medycznym.
Zajmujê siê ostatnio badaniami nad sposobami
ograniczania emisji odorów z ferm zwierzêcych, metodami wzbogacania mleka, jaj
i miêsa w prozdrowotne sk³adniki (np. kwasy
omega-3, antyoksydanty, witaminy lipofilne)
i technologi¹ pozyskiwania z surowców rolnych bioaktywnych substancji, które mog¹
mieæ istotne znaczenie w profilaktyce chorób
cywilizacyjnych.
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Redakcja:
Czy to prawda, ¿e w Chojnowie planowane
by³o otwarcie filii Uniwersytetu Przyrodniczego?
Profesor:
Tak. By³o to za mojej kadencji dziekañskiej,
a wiêc ok. 10 lat temu. Planowane by³o powo³anie filii i kierunku studiów „hodowla
koni, jeŸdziectwo i hipoterapia” z wykorzystaniem bazy w Jaroszówce i zaplecza w ODR
w Piotrowicach. Ale pomys³ nie wypali³
z kilku przyczyn.

Redakcja:
Czy ma Pan Profesor jeszcze czas na jakieœ
hobby?
Profesor:
Ostatnio polubi³em kilkudniowe wypady w Sudety lub nad Ba³tyk. W ciszy zanurzam siê
w literaturze o tematyce historycznej, filozoficznej, no i oczywiœcie naukowej. Z racji

zainteresowania kosmologi¹ spotykam siê od
kilku lat z kosmonaut¹ gen. M. Hermaszewskim.
Mam w¹skie grono przyjació³, wyje¿d¿amy
poza Wroc³aw. Na aktywny sport czasu nie
mam, ale korzystam z wroc³awskiego parku
wodnego. W czasie podró¿y s³u¿bowych po
œwiecie, najczêœciej zostajê kilka dni d³u¿ej,
aby poznaæ historiê i kulturê danego narodu.
Np. ostatnio by³em na po³udniu Brazylii
w Foz, na XVI Œwiatowym Kongresie
Technologii ¯ywoœci. By³a okazja pojechaæ
te¿ na argentyñsk¹ stronê i zobaczyæ jeden
z cudów Œwiata - wodospady Iguacu. Du¿e
wra¿enie robi te¿ Rio de Janerio.
Rekacja:
Czêsto odwiedza profesor Chojnów?
Profesor:
Jak ¿yli rodzice (w kwietniu br. zmar³ mój
ojciec w wieku ponad 103 lat) bywa³em w Chojnowie 1-2 razy w m-cu. Ostatnio rzadziej,
chocia¿ mieszka tu kuzynostwo.
Redakcja:
Jak postrzega profesor Chojnów?
Profesor:
Zadbane miasto, coraz bardziej kolorowe,
zrewitalizowany Rynek, chyba jeden z piêkniejszych na Dolnym Œl¹sku. Widaæ rêkê gospodarza, który potrafi zdobyæ œrodki finansowe i je racjonalnie wykorzystaæ. Najwa¿niejsze
jest, aby chojnowianie nie opuszczali miasta,
tu tworzyli swoj¹ ma³¹ ojczyznê.
Redakcja:
A czego ¿yczyæ, poza zdrowiem, Panu profesorowi?
Profesor:
Powiem filozoficznie: oby rzeczywistoœæ
by³a piêkniejsza od marzeñ.
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EKOLOGICZNIE NAKRÊCENI NADAL DZIA£AJ¥!!!
imnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie wiêkszoœci mieszkañców naszego miasta i gminy kojarzy siê z szeroko
pojêtymi dzia³aniami ekologicznymi maj¹cymi na celu promowanie systematycznego segregowania odpadów i ograniczania ich
iloœci. Uhonorowane ju¿ trzykrotnie miêdzynarodowym certyfikatem
Zielonej Flagi, przyznanym w roku 2012 na nastêpne trzy lata, nie
spoczywa na laurach i nadal podejmuje nowe wyzwania edukacyjne.
W tym roku szkolnym gimnazjaliœci zobligowali siê m. in. do realizacji
dzia³añ pod nazw¹: „Odpad nie odpad(³), w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Nowe prawo odpadowe - nowy styl ¿ycia
Dolnoœl¹zaków Etap I”, finansowanej ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.
Przyznany naszej szkole grant pozwoli na realizacjê dzia³añ edukacyjnych i fina³u „Festiwalu Recyklingu”. Uczniowie pod opiek¹
p. Ma³gorzaty Potacza³y nawi¹zali wspó³pracê ze Szko³¹ Podstawow¹
nr 3 i Szko³¹ Podstawow¹ nr 4, Przedszkolem Miejskim nr 1 oraz
Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹. Dziêki uprzejmoœci Dyrekcji wymienionych placówek oœwiatowych i nauczycielek: p. Miros³awy Spes,
p. Bo¿eny Szarek, gimnazjaliœci przeprowadzili zajêcia warsztatowe

G

oraz lekcje dydaktyczne o zasadach recyklingu wœród m³odszych
kolegów i kole¿anek, zaprosili ich do udzia³u w konkursie plastycznym, a podczas „Festiwalu recyklingu”, który odbêdzie siê w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie, w dniach
7 - 8 listopada 2012 r., przyznane zostan¹ tytu³y „Mistrza recyklingu”.
Festiwalowi towarzyszyæ bêdzie zbiórka elektroœmieci, do udzia³u
w której zapraszamy wszystkich mieszkañców Miasta i Gminy Chojnów.
W tych dniach elektrograty wymienimy na owoce, by ca³a akcja
rzeczywiœcie przynios³a wymierne efekty!
A w listopadzie zaprosimy do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie
w poszczególnych dzia³ach bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z efektami
konkursu plastycznego.
Kampania finansowana jest ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.

Wyrok bez prawa apelacji
PóŸnym popo³udniem 17 paŸdziernika w Parku Œródmiejskim zauwa¿on o w r o c ³ a w s k ieg o k o m is ar z a œ led c zego Eber har da Mocka.
Rozmawia³ z Markiem K. Co ³¹czy te dwie osoby?
Punktualnie o godz. 17.00 do Sali Edukacyjnej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, zamienionej tymczasowo na czytelnicz¹ salê rozpraw, wkroczy³ uœmiechniêty
podejrzany - Marek K. W³aœnie tu i teraz mia³
zapaœæ wyrok w sprawie pope³nionych przez
niego czynów.
Zaprzysiê¿onymi sêdziami zostali cz³onkowie
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki ”£GARZ”,
a ³awnikami przybyli czytelnicy. Na zadawane
przez g³ównego oskar¿yciela pytania, Marek
K. sk³ada³ dok³adne i wyczerpuj¹ce zeznania.
Zgromadzone audytorium, z zachwytem
i z wypiekami na twarzy, ws³uchiwa³o siê
w te szczegó³owe wyjaœnienia.
Okaza³o siê, ¿e podejrzany ju¿ w bardzo
m³odym wieku uleg³ fascynacji zbrodni¹.
W m³odoœci jego mentorem i przewodnikiem
po tym mrocznym œwiecie zosta³ Raymond
Chandler. Nawet ukoñczenie studiów i póŸniejsza praca na szacownej wroc³awskiej
uczelni nie powstrzyma³y Marka K. To w³aœnie podczas poszukiwañ materia³ów, przydatnych w akademickiej karierze, dozna³ olœnienia. Przegl¹daj¹c uporczywie stare przedwojenne ksiêgi zaplanowa³, klatka po klatce,
swoj¹ pierwsz¹ zbrodniê.
A¿ nadszed³ pamiêtny rok 1999. Wroc³awiem
wstrz¹snê³o. W ksiêgarniach pojawi³a siê
„Œmieræ w Breslau”.
Wtedy to po raz pierwszy mo¿na by³o przeczytaæ o Eberhardzie Mocku. Ale to by³ zaledwie
pocz¹tek. Teraz cykl o s³awnym komisarzu
przedwojennego Wroc³awia, to a¿ 6 ksi¹¿ek.
Oskar¿ony na tym jednak nie poprzesta³.
Kolejne œlady zbrodni pojawi³y siê we Lwowie.
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Tam morderców œciga³ Edward Popielski.
A kiedy w Dar³owie znaleziono zw³oki, œledztwo poprowadzi³ Jaros³aw Pater.
Na zakoñczenie posiedzenia s¹du oskar¿yciel
zada³ podejrzanemu jeszcze jedno podstêpne
pytanie. Mia³ podaæ wynik odbywaj¹cego siê
w tym samym czasie, co posiedzenie s¹du,
historycznego meczu Polska - Anglia. Poprawna
odpowiedŸ pogr¹¿y³a do koñca Marka K.
I chocia¿ ujmuj¹cy sposób bycia i piêkny tembr
g³osu móg³ sk³oniæ niektórych sêdziów do
ustêpstw, to jednak jednomyœlnie wydali oni
skazuj¹cy wyrok. Bezprecedensowy wyrok,
wyrok bez prawa apelacji. Rozpaczliwe protesty
Marka K., s¹d nie wzi¹³ pod uwagê.
Twórca Eberharda Mocka, Edwarda Popielskiego i wspó³twórca Jaros³awa Patera ma
koniecznie pisaæ co roku now¹ powieœæ. Ta
decyzja wywo³a³a aplauz na sali.

I taki by³ koniec tego wyj¹tkowego s¹du chojnowskich czytelników nad znanym pisarzem
powieœci kryminalnych.
Wyjaœnienie:
Na ³awie oskar¿onych zasiad³ Marek Krajewski,
filolog klasyczny, specjalista w zakresie jêzykoznawstwa ³aciñskiego, by³y wyk³adowca
Uniwersytetu Wroc³awskiego, autor retro krymina³ów, laureat wielu nagród literackich,
m.in. Nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej powieœci kryminalnej (2003),”Paszportu
Polityki” (2005),
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Weso³e krasnoludki
Czy to bajka, czy nie bajka,
Myœlcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecie¿ wam powiadam:
Krasnoludki s¹ na œwiecie.
Maria Konopnicka - O krasnoludkach i sierotce Marysi [fragm.]

Krasnoludki, bohaterowie bajek i baœni naprawdê istniej¹. To
opiekunowie ludzi i zwierz¹t. Ich zadaniem jest pomoc cz³owiekowi
w pracach domowych i pomna¿anie jego maj¹tku. Takimi wiadomoœciami oraz wierszami o krasnoludkach rozpoczê³o siê 24 paŸdziernika kolejne spotkanie z najm³odszymi czytelnikami Bibliotecznej
Akademii Malucha. Dzieci nie mia³y problemu z opisem, jak wygl¹da
krasnoludek. ¯e ma czerwon¹ czapeczkê, niewielki wzrost, ¿e ¿yj¹
one w lesie i buduj¹ swe domki pod grzybkami. Podczas tych zajêæ nie
zabrak³o te¿ m. in. weso³ych zabaw takich jak „Krasnale na spacerze”,
”Kolorowe liœcie” „Krasnoludki w kryjówkach”, „Krasnoludek niesie
skarb”, w których dzieci i rodzice musieli wykazaæ siê sprawnoœci¹
fizyczn¹ i pomys³ami plastycznymi.
M.L.

Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr1?
16 paŸdziernika obchodziliœmy w naszym przedszkolu urodziny
Kubusia Puchatka - misia o “Bardzo Ma³ym Rozumku” i z³otym sercu.
Tego dnia przygotowaliœmy dla naszych Przedszkolaków szereg
atrakcji - by³y konkursy, zagadki, tañce. Nie zabrak³o równie¿ wierszowanych ¿yczeñ: „Wiwat Misiu, ³akomczuszku, niech nie burczy
Ci ju¿ w brzuszku. My ¿yczenia ci sk³adamy, byœ by³ jak najd³u¿ej z nami.
Miodku zawsze miej w dostatku, ¿yj nam 100 lat nasz Puchatku!”

***

19 paŸdziernika dzieci ze „S³oneczek” i „Pszczó³ek” by³y na wycieczce
w lesie. Spotka³y siê tam z Panem leœniczym, który oprowadzi³ je po
leœnych dró¿kach, a tak¿e opowiedzia³ o swojej pracy i przekaza³
wiele ciekawostek na temat lasu i jego mieszkañców. Na zakoñczenie
dzieci same piek³y kie³baski na ognisku, które potem z apetytem
zjad³y. Pobyt w lesie sprawi³ naszym przedszkolakom wiele radoœci!

***

Podziêkowania
Organizatorzy Jubileuszu Trójki sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania darczyñcom i sponsorom, którzy wsparli
obchody: pañstwo Kamila i Jan Wengrzyn - PHU Jan
Wengrzyn, pan Julian Romaniak - FHU - Julian Romaniak,
pañstwo Barbara i W³adys³aw Rewak, pan Andrzej
Bobik - drukarnia UNIFOT, pan Waldemar Kondzio³ka
- firma Granitex, pan Piotr Klucznik, pañstwo Natalia
i Marian Rudziakowie, pan Andrzej Sadlak, pan Bogus³aw
Wiêcek - Spó³ka Rybacka „NiedŸwiedzice” Sp. z o.o.,
pani Aleksandra Chrz¹szcz, pan Mieczys³aw Wróblewski Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Bartek-Bis”, FHU
Podolski, ZHU „Kama”, pan Zbigniew Borkowski - ZPH
„U Borka”, pan Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa,
pan Przemys³aw Kozio³ - komendant Komisariatu Policji
w Chojnowie, Komenda Wojewódzka Policji we Wroc³awiu, zespó³ Zodiak.
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Podziêkowanie
“NAJWA¯NIEJSZ¥ RZECZ¥ JEST SPRAWIANIE RADOŒCI
BLI NIM - TO NAJLEPSZE, CO MO¯NA UCZYNIÆ NA TYM
ŒWIECIE”
PETER ROSEGGE
Dzieci i nauczycielki z grupy „Wiewiórki” oraz dyrektor Przedszkola
Miejskiego Nr1 sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania p. Agnieszce
Kalickiej i p. Marcie Konarskiej za przekazanie na rzecz przedszkola
piêknych zabawek, które sprawi³y naszym dzieciom wiele radoœci.
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Biesiada seniorów
Jak obchodziæ Dzieñ Seniora? Nobliwie?
Powa¿nie? Z umiarkowan¹ egzaltacj¹?
Mo¿na, ale chojnowscy seniorzy maj¹
swój w³asny sposób na œwiêtowanie.
Cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Chojnowie,
krajowy Dzieñ Seniora obchodzili

25 paŸdziernika. Tego dnia spotkali siê
w kawiarence MOKSiR, by przy biesiadnym stole i tanecznej muzyce
uczciæ wa¿ny dla nich dzieñ.
Nasi Seniorzy przy ka¿dej okazji podkreœlaj¹ wieloletni¹ wspó³pracê z w³adzami miasta. Tegoroczny Dzieñ Seniora
uznali za idealn¹ okazjê do podziêkowañ
burmistrzowi Janowi Serkiesowi honoruj¹c go dyplomem i medalem uznania.
Potem by³a ju¿ tylko zabawa. Tañce
przy muzyce Blue Bandu uzupe³niane
wspólnym œpiewem i biesiadnymi pogaduchami wype³ni³y kilka godzin wyj¹tkowego dla tego œrodowiska wieczoru.
eg

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoœci
zabudowanej gara¿em, po³o¿onej w obrêbie 3 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Samorz¹dowej),
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00028862/9:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania
przestrzennego miasta nieruchomoœæ ujêta jest jako KS-1 gara¿e istniej¹ce i projektowane.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39
8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu do dnia 5 grudnia 2012 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia
wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ
bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 120,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug. 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 9 paŸdziernika 2012 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.11.-05.12.2012 r. Klucze dostêpna s¹ w Chojnowskim
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Niewinne przeboje
Niew¹tpliwie najwiêkszym komercyjnym przedsiêwziêciem
kultury muzycznej Chojnowa s¹ imprezy organizowane
przez kawiarniê „Jubilatka”. Wieczorki bluesrockowe czy
dancingi - frekwencja murowana. Sobotnie popo³udnie
27 paŸdziernika, by³o tego przyk³adem. Na kolejne muzyczne
spotkanie, ponownie zostali zaproszeni NIEWINNI.
Po zmianach personalnych (nowy perkusista) ich muzyka
nie straci³a na atrakcyjnoœci. Bez problemów jubilatkowy
parkiet zape³ni³ siê wiruj¹cymi parami. To by³ prawdziwy
chojnowski imprezing - od Œwitu ¯ywych Muzyków
w MOKSiR-ze po Niewinnych w „Jubilatce”. Nasz fotoreporter tempo atrakcji wytrzyma³ i ju¿ szykuje formê na
kolejne przygody koncertowe.
red.

Kulturalnie po warszawsku
Komu z nas do tej pory znany by³ z piosenek warszawski
folklor miejski? R¹czka do góry. Po pierwsze - zespó³ KULT
na p³ytach „Tata Kazika” - przypomina³ piosenki Kazimierza
Staszewskiego seniora - barda sto³ecznych dzielnic. Po
drugie - Muniek Staszczyk z ju¿ nieco zapomnian¹ formacj¹
Szwagierkolaska na swój oryginalny i nastrojowy klimat
wprowadza³ w miêdzywojenny obraz Warszawy.
27 paŸdziernika (sobota) chojnowski MOKSiR zaprosi³
Œwit ¯ywych Muzyków. Pod t¹ intryguj¹ca nazw¹ kryje
siê trio, które tworz¹: Marek Wierzchucki - wokal - pianino
elektryczne, Pawe³ Puszcza³o - kontrabas elektryczny, Adam
Lewandowski - cajon (instr. perkusyjny). Za teksty odpowiada Hanka Makidatna. Ju¿ samo zestawienie instrumentarium
intryguje. Nastrojowe ballady podszyte delikatnie jazzem
(skojarzenia z grup¹ Raz Dwa Trzy jak najbardziej uzasadnione), teksty stylizowane warszawsk¹ gwar¹, opowiadaj¹
o Warszawie przed i powojennej. Dziwnie jakoœ, tak miêdzy
wierszami, odnosi³o siê wra¿enie ¿e historie opowiedziane
i stworzone przez Makidatn¹ w interpretacji Wierzchuckiego,
mog¹ pochodziæ z chojnowskich zakamarków.
Œwit ¯ywych Muzyków istnieje od dwóch lat. Czaruje muzyk¹
i œwiatem opowiedzianym w tekstach utworów. Publika,
która by³a œwiadkiem sobotniego koncertu, na pewno zosta³a
zaczarowana pozytywn¹ energi¹ na co najmniej kilka tygodni.
P.M., foto - B.M
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Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Kolarstwie Górskim MTB - Chojnów 20.X.2012 r.

Utytu³owani kolarze
Szko³a Podstawowa nr 4 w Chojnowie organizowa³a wspólnie ze Szkolnym Zwi¹zkiem Sportowym „Dolny Œl¹sk” (Wroc³aw) po raz trzeci
zawody w kolarstwie MTB. W tegorocznych
zmaganiach w „Parku Piastowskim” uczestniczy³o 263 zawodniczki i zawodników a razem
z opiekunami by³o to ponad 350 osób! Stawk¹
by³y tytu³y Mistrza Dolnego Œl¹ska w klasyfikacji
indywidualnej i dru¿ynowej na rok szkolny
2012/2013.

Wyniki zawodów - klasyfikacja indywidualna:
Szko³y podstawowe - dziewczêta
(38 zawodniczek z 13 szkó³)
1. Pastuszek Paulina (SP Jaworzyna Œl¹ska)
2. Ga³as Alicja (SP 3 Chojnów)
3. Tonder Sandra (SP Jaworzyna Œl¹ska)
12. Szewczyk Anna (SP 3 Chojnów)
Szko³y podstawowe - ch³opcy
(50 zawodników z 15 szkó³)
1. Poniatowski Daniel (SP 3 Nowa Ruda)
2. P³aza Krystian (SP 7 Lubin)
3. Dziewa Jakub (SP Bardo)
20. Ho³odowski Dawid (SP 4 Chojnów)
32. Galez Maciej (SP 4 Chojnów)
Gimnazja - dziewczêta
(24 zawodniczki z 9 szkó³)
1. Piotrowska Patrycja (GM 13 Wa³brzych)
2. Przêzak Dorota (GM 1 Dzier¿oniów)
3. Wyrzucka Kinga (GM 2 Bielawa)
4. Baranowska Aleksandra (GM 2 Chojnów)
5. Traczyk Sandra (GM 2 Chojnów)
8. Pawlikowska Nikola (GM 2 Chojnów)
16. Klatka Ma³gorzata (GM 2 Chojnów)
20. Maœlej Karolina (GM 2 Chojnów)

Gimnazja - ch³opcy (62 zawodników z 18 szkó³)
1. Helta Filip (GM 1 Boguszów Gorce)
2. Juszczak £ukasz (PGM Przy³êk)
3. Skibiñski Krzysztof (GM Stare Bogaczowice)
4. Konarzewski Jan (GM 2 Chojnów)
10. Roku Karol (GM 2 Chojnów)
13. Jêdraszczyk Kamil (GM 2 Chojnów)
18. Kaczmarek Przemys³aw (GM 2 Chojnów)
40. Ho³odowski Karol (GM 2 Chojnów)
Szko³y ponadgimnazjalne - dziewczêta
(28 zawodniczek z 12 szkó³)
1. Podgórska Aleksandra (I LO Dzier¿oniów)
- aktualna Mistrzyni Polski
2. Cierluk Karolina (ZSO 2 Jelenia Góra)
3. Weso³owska Marta (III LO Wroc³aw)
Szko³y ponadgimnazjalne - ch³opcy
(61 zawodników z 20 szkó³)
1. Kawalec Pawe³ (X LO Wroc³aw)
2. Czapla Micha³ (IV LO Wa³brzych)
3. Mickiewicz Tomasz (ZSO Bielawa)
W klasyfikacji dru¿ynowej Chojnów znalaz³ siê:
w kategorii szkó³ podstawowych dziewcz¹t na
8 pozycji, ch³opców na 12; w kategorii szkó³ gim-

Grupa II
1. Chojnowianka Ch.
2. Skora Jadwisin
3. Victoria Parchów

12
12
12

29
26
25
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43-13
36-21
31-13

Organizatorzy oraz uczestnicy zawodów sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania za pomoc organizacyjn¹ i sponsorsk¹ (nagrody) dla Pana Jerzego
Machela i Artura Krakowskiego (i podleg³ym
pracownikom) za przygotowanie trasy, Pani Bonie
Szaban (oraz dziewczêtom ch³opcom za s³u¿bê
paramedyczn¹), Panu Jackowi Chopkowiczowi
za wsparcie medyczne, Panu Eugeniuszowi
Bobiowskiemu (UKKS „Oriens MTB”) - przygotowanie trasy oraz logistykê, GM 2 Chojnów
i UKKS „Oriens” MTB Chojnów, JRG 3 Chojnów
- zabezpieczenie zawodów, Komisariatowi
policji w Chojnowie, obs³udze kuchni w SP 4
za pyszn¹ grochówkê, rodzicom zawodniczek
i zawodników UKKS „Oriens” - przygotowanie
trasy oraz sponsorom nagród: Bank PKO BP
Chojnów, „Oriflame” , BS Chojnów grupie
„Orlikowych Bywalców”, Urzêdowi Miasta
oraz Panu Burmistrzowi.
mat.
UCHWA£A XXIII/103/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 paŸdziernika 2012r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od nieruchomoœci.

Pi³ka no¿na
KS Chojnowianka Chojnów
- Wilkowianka Wilków 4:0.
Sokó³ Krzywa - Chojnowianka Chojnów - mecz
odwo³any z powodu z³ych warunków atmosferycznych. Rozegrany zostanie - 18 listopada.
Czarni Mi³kowice - KS Chojnowianka
Chojnów 1:7.
Po tej wygranej, nasza dru¿yna zosta³a
samodzielnym liderem, wobec przegranej
Skory Jadwisin. W niedzielê zapraszamy na
kolejny ligowy mecz.
11 listopada przyje¿d¿aj¹ Czarni II Rokitki.
Pocz¹tek zawodów - godz. 13:00.

nazjalnych dziewczêta zajê³y 1 miejsce, ch³opcy
2 w kategorii. W kategorii ponagimnajzlanej
Chojnów nie mia³ swoich reprezentantów.

4. D¹b. Stow. Siedliska
5. Olimpia Olszanica
6. Iskra Ksiêgnice
7. Czarni II Rokitki
8. Orze³ Zagrodno
9. Sokó³ Krzywa
10. Wilkowianka Wilków
11. Fenix Pielgrzymka
12. Czarni Mi³kowice
13. Iskra NiedŸwiedzice
14. Relaks Szklary Dolne
15. Konrad Konradówka

12
12
13
12
12
12
13
12
12
12
12
12

25
21
20
19
16
15
15
15
13
11
7
3

35-20
32-21
26-28
24-29
20-25
27-25
28-33
25-37
25-40
24-36
21-42
24-38

Nastêpna kolejka (10/11.11): Ksiêgnice Olszanica, Zagrodno - Mi³kowce, Konradówka
- Parchów, Pielgrzymka - NiedŸwiedzice,
Krzywa - Siedliska, Chojnów - Rokitki,
Jadwisin - Szklary Dolne, pauza - Wilków.

(podstawa prawna), Rada Miejska Chojnowa uchwala,
co nastêpuje:
§ 1. Ustala wysokoœæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,88 z³ od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 4,51 z³ od 1 ha powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,42 z³ od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,73 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 22,62 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 10,65 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych
przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ - 4,63 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 7,66 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie
art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 cytowanej ustawy
z 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XII/56/11 Rady Miejskiej
Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci (Dz.Urz.Woj.
Dolnoœl¹skiego z dnia 5 grudnia 2011r. Nr 248, poz. 4428).
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi
Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2013
roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie i og³oszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom o pow. mieszkalnej 146m2 z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów Paderewskiego. Cena 450 tys. z³ do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 728-968-763.
Sprzedam dom jednorodzinny na „osiedlu
Wyspiañskiego”, po kapitalnym remoncie.
Dom posiada: 4 pokoje, kuchnia, pokój
rekreacyjny z saun¹ + natrysk, garderoba, dwie
³azienki. Dwa du¿e tarasy, grill murowany,
oczko wodne, fontanna, szopa na drewno oraz
sprzêt ogrodniczy. Kominek w mieszkaniu
murowany. Dzia³ka zagospodarowana. Gara¿
z kana³em, dwa niezale¿ne wjazdy na posesjê.
Nawierzchnia polbruk. Dom z czêœciowym
umeblowaniem (kuchnia drewniana w zabudowie, szafy w garderobie). Dom do zamieszkania od zaraz. Cena: 429 tys. z³., do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009.
Do sprzedania nowy dom po okazyjnej cenie
250.000z³. Dom parterowy z poddaszem
u¿ytkowym o pow 140m2, na dzia³ce 11 arowej w miejscowoœci Go³aczów. Parter: jadalnia z kuchni¹, salon z kominkiem, wc, kot³ownia, pom.gospodarcze, gara¿. Poddasze:
3 sypialnie, ³azienka. Elewacja ocieplona,
pokryta tynkiem silinkonowym w kolorze,
wykoñczone sztukateri¹, parapety ceramiczne,
rolety antyw³amaniowe. Spokojna okolica.
Do wyboru 3 domy po 250 tys. ka¿dy.
Wiadomoœæ: tel 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze w Chojnowie przy ul. Gen.St.Maczka,
pow. 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, 1 pokój, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, balkon, III p., ul. Paderewskiego 18a/11. Wiadomoœæ tel.: 696-363-691.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku
spó³dzielczym o pow. 64 m2 w Chojnowie na
ul. Kiliñskiego, I p., 3 pokoje, ³azienka, kuchnia,
osobne wc. Wiadomoœæ tel.: 607-939-158.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow. 57 m2, na
pl. Dworcowym 4. Wiadomoœæ: tel. 887-586-295.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, 42m2, w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.
Sprzedam mieszkanie o pow. 27m2, do remontu
w starym budownictwie. Istnieje mo¿liwoœæ
powiêkszenia powierzchni mieszkalnej. Wiadomoœæ: tel. 530-145-284.
Sprzedam mieszkanie we wsi Groble o pow.
74m2, Ip. wraz z dzia³k¹. Mieszkanie sk³ada
siê z 3 pokoi, kuchni, ³azienki, piwnicy, strychu,
komórki, gara¿u. W mieszkaniu wymieniono
okna, centralne ogrzewanie. Wiadomoœæ:
tel. 692-050-560, 608-537-654.
Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie
3.pokojowe, 2 piwnice, strych, okna i drzwi
wymienione, c.o. gazowe. Cena 180 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach,
10 ar, prostok¹tna, „0” wyci¹gniête, pozwolenie na budowê, projekt domu, energia elektryczna, studnia. Cena 60 tys. z³. Wiadomoœæ:
tel. 601-197-421.

Inne
UWAGA! Zaginê³y 2 albumy ze zdjêciami
rodzinnymi dwóch pokoleñ, œlubne i inne, Pan
Tadeusz i puste albumy w czasie przeprowadzki
z Chojnowa do innego miasta. Uczciwego
znalazce proszê o zwrot. WYSOKA NAGRODA.
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 77 436-11-35.

Notariusz
El¿bieta Anna Wilowska
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

Sprzedam gara¿, ul. Legnicka (obok pijalni piwa),
cena 16.000 PLN. Wiadomoœæ: tel.: 602-253-500.
Wynajmê gara¿ do prowadzenia dzia³alnoœci
i pod gara¿owanie, Koœciuszki 28. Wiadomoœæ:
tel. 795-471-577
Z dniem 12 wrzeœnia 2012r. Zak³ad pogrzebowy
Józefa Chudziaka zosta³ przeniesiony z cmentarza
na ul. Z³otoryjsk¹ 10D naprzeciw cmentarza.
Telefony: (76) 818-76-89; 601-146-831; 887-986-687.

DO WYNAJÊCIA
w atrakcyjnym miejscu Chojnowa
powierzchnie
hurtowo-magazynowo-produkcyjne
od 100 do 2700 m2,
wszystkie media, zadaszone rampy,
solidna,
stabilna umowa najmu.

Wiadomoœæ: tel. 606 744 998.

14

GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/776

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

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê nastêpuj¹cych nieruchomoœci,
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onych w obrêbie nr 1
i 7 miasta Chojnowa, z przeznaczeniem na u¿ytkowanie rolnicze:

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta -

listopad - grudzieñ 2012

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

2. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 16.12.
3. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
11.11., 23.12.

4. Apteka ,,Stokrotka”: tel. 76 81-96-649
5. Apteka Intermarche:

18.11., 25.12.
02.12., 30.12.

4. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 76 81-88-452
25.11., 26.12.
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
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Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci wymienionych w wykazie, odbêdzie siê
w dniu 29 listopada 2012 r. o godz 11.00 w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 00002121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci (z podaniem numeru
dzia³ki) do dnia 26 listopada 2012 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie
spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg, zobowi¹zany bêdzie do zawarcia umowy w ci¹gu
7 dni od daty przetargu. Szczegó³owe warunki dzier¿awy zostan¹ okreœlone w umowie dzier¿awy.
Czynsz bêdzie waloryzowany co rok, pocz¹wszy od roku 2013, zgodnie ze wskaŸnikiem
inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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