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Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* dobiega koñca remont dachu w Przedszkolu
Miejskim nr 3. Prace obejmowa³y ca³kowit¹
wymianê dachówek, wykonanie izolacji termicznej we³n¹ mineraln¹, za³o¿enie folii dachowej, wymianê ³at. Zakres prac obj¹³ równie¿
wykonanie ocieplenia elewacji w œcianie
zachodniej. W 2013 roku planowane jest
dokoñczenie prac elewacyjnych;
* og³oszono przetarg nieograniczony na budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w ulicy Krótkiej;
* og³oszono przetarg na wymianê sieci wodoci¹gowej w ul. Lubiñskiej. Prace bêd¹ prowadzone przewiertem sterowanym i musz¹ byæ
wykonane przed planowan¹ wymian¹ nawierzchni drogowej przez w³aœciciela drogi
wojewódzkiej.

200 lat Pani Michalino
Dok³adnie 20 listopada 2012 roku minê³a setna rocznica urodzin mieszkanki Chojnowa Pani Michaliny Reichert. W miniony wtorek,
szacowna jubilatka goœci³a w domu
burmistrza Jana Serkiesa, który w imieniu w³adz
samorz¹dowych i mieszkañców Chojnowa
gratulowa³ stulatce wspania³ego jubileuszu.
O tym wydarzeniu i jego bohaterce wiêcej
napiszemy w najbli¿szym numerze Gazety
Chojnowskiej.

Sekcje zapraszaj¹
Sekcja szachowa zaprasza wszystkich chêtnych
na zajêcia, które odbywaj¹ siê w Domu Schrama w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek w godzinach 17-20.
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.

Szesnastu wyszkolonych
Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie
w okresie od 2 lipca 2012r. do 30 listopada 2012r.
realizowa³ projekt systemowy pn. „Szansa na
powrót” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego Program Operacyjny Kapita³
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Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji
spo³ecznej, dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddzia³anie
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej.
Projekt adresowany by³ do osób:
1) korzystaj¹cych z pomocy MOPS w Chojnowie,
2) w wieku 18-45 lat,
3) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
w tym niepe³nosprawnych,
4) zameldowanych lub przebywaj¹cych na
terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
Projekt oferowa³16-stu beneficjentom dzia³ania
aktywizuj¹ce w zakresie:
- terapii psychologicznej i psychospo³ecznej,
- poradnictwa i wsparcia indywidualnego
oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji i umiejêtnoœci spo³eczno-zawodowych,
- kursu „Murarz - tynkarz”,
- kursu komputerowego,
- kursu „Aran¿acja terenów zielonych”.
- kursu „Kelner - barman”.
Dzia³ania realizowane w ramach projektu
maj¹ za zadanie wyposa¿yæ uczestników
w wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie zmian
postaw dotychczas utrudniaj¹cych znalezienie
pracy, zwiêkszenie motywacji do samodzielnych
dzia³añ maj¹cych na celu poprawê sytuacji
¿yciowej i zawodowej.

Sylwester w “Jubilatce”
Jak co roku, najstarszy w naszym mieœcie
lokal czyli kawiarnia “Jubilatka”, zaprasza
wszystkich chêtnych na Bal Sylwestrowy.
Cena biletu - 145z³ od osoby (konsumpcja
i napoje), istnieje mo¿liwoœæ wp³at ratalnych
na imprezê. Szczegó³owe informacje pod nr.
tel. :76-81-88-561. Zapraszamy!

Zawiadomienie
o wszczêciu postêpowania i wyst¹pienie
do organów wspó³dzia³aj¹cych
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póŸn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z póŸn. zm.), Burmistrz Miasta zawiadamia,
¿e w dniu 02.11.2012 r. zosta³o wszczête na
¿¹danie Dariusza Sywak, firma „D.S.”
Sywak Dariusz, Chojnów, ul. Zielona 2
postêpowanie w sprawie wydania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê przedsiêwziêcia pn. „Stacja
demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji” w miejscowoœci Chojnów na
dzia³kach nr 38/1 i 38/2 obrêb 2.
Planowane przedsiêwziêcie podlega postêpowaniu o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Organem
w³aœciwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Chojnowa.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z póŸn. zm.) decyzjê o œrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjê w/w przedsiêwziêcia wydaje siê po uzyskaniu opinii
regionalnego dyrektora ochrony oraz pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
W zwi¹zku z powy¿szym rozstrzygniêcie
sprawy nast¹pi niezw³ocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodnieñ oraz opinii pomocniczych.
Zawiadomienie to zosta³o podane do publicznej wiadomoœci poprzez zamieszczenie
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
oraz w miejscu planowanego przedsiêwziêcia.
Zgodnie z art. 10 Kpa w ka¿dym stadium
postêpowania strony mog¹ zapoznaæ siê
z materia³em dowodowym zgromadzonym
w przedmiotowej sprawie, jak równie¿ wypowiedzieæ siê co do zebranych dowodów
i materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ
w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój 12, II piêtro, tel. 76 8186 680
wew. 110, poniedzia³ek - czwartek w godz.
7.30 - 15.30, we wtorki w godz. 7.30
- 16.30 i w pi¹tek w godz. 8.00 - 14.30)
w terminie 21 dni od daty og³oszenia niniejszego zawiadomienia.
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Grali w Belwederze, Stoczni Gdañskiej - 1 grudnia zagraj¹ w Chojnowie
Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II, Fundacja Smak Sukcesu i MOKSiR maj¹ przyjemnoœæ
zaprosiæ wszystkich mieszkañców Chojnowa na spotkanie z poezj¹ Jacka Kaczmarskiego.
Koncert piosenek legendarnego barda Solidarnoœci odbêdzie siê 1 grudnia (sobota) o godz. 17.00
w sali kinowej MOKSiR. Zagra Trio £ódzko-Chojnowskie, zespó³, w którego sk³adzie
wystêpuje chojnowianin - Tomasz Susmêd. Trio, znane ju¿ chojnowianom, wœród mi³oœników
twórczoœci Kaczmarskiego uznawane jest za jeden z najlepszych w kraju zespo³ów wykonuj¹cych jego
pieœni, s¹ laureatami presti¿owych olsztyñskich spotkañ “Œpiewajmy poezjê”, grali miêdzy
innymi na zaproszenie Prezydenta RP w Belwederze, w Stoczni Gdañskiej, Sejmie
i w wielu innych presti¿owych miejscach.

Kalendarz imprez - grudzieñ
01.12.2012r. Koncert Piosenek Jacka
Karczmarskiego - impreza biletowana (10 z³)
MOKSiR;
6.12.2012 Miko³ajki dla dzieci - MOKSiR;
Miejska Biblioteka Publiczna;
8.12.2012 Turniej koszykówki OPEN - Hala
sportowa SP4;
14.12.2012 Konkurs szopek - fina³ - MOKSiR;
15.12.2012 Zajêcia Bo¿onarodzeniowe Miejska Biblioteka Publiczna;
15.12.2012 Jarmark Adwentowy - Rynek;
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20.12.2012 Koncert Kolêd Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego - Miejska Biblioteka Publiczna;
grudzieñ Koncert noworoczny - Muzeum
Regionalne;
grudzieñ „M³odzi Tworz¹ Sztukê: Natura’’ wystawa prac plastycznych II edycji programu
edukacyjno-kulturalnego - Miejska Biblioteka
Publiczna;
grudzieñ 2012-styczeñ 2013 “Ozdoby
choinkowe z³otoryjskiej firmy VITBIS” - wystawa
- Muzeum Regionalne.

BURMISTRZ
MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
przy ul. W. Polskiego 9a
w Chojnowie, na najem lokali
u¿ytkowych:
1. Magazynu, gara¿u o powierzchni
- 28,90 m2.
2. Pomieszczenia magazynowe w budynku
biurowym szt. 2 o powierzchni ³¹cznej
- 30,40 m2 (15,60 m2 i 14,80 m2)
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu
najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
magazynu, gara¿u wynosi 3,50 z³.
+ podatek VAT 23%.
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 listopada
2012r. o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby
fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto
Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 30 listopada 2012r.do godz. 9,45.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, 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 najmu,
najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od
26.11.2012r. do 29.11.2012r. w godz.
8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹
w Urzêdzie Miejskim, pokój nr 13A
II piêtro. 76 8 186 681.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 13 tut. Urzêdu tel. 76 8 186 681.
Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl
Burmistrz Miasta Chojnowa
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Dla Niepodleg³ej

94

lata temu, Polska, po 123 latach niewoli, odzyska³a niepodleg³oœæ. Suwerennoœæ kraju, dla ka¿dej nacji jest wartoœci¹
najwy¿sz¹. Ludzie oddaj¹ za ni¹ ¿ycie, poœwiêcaj¹ najbli¿szych, walcz¹ o wolnoœæ s³owa i myœli.

Œwiêto odzyskania niepodleg³oœci w Chojnowie by³o obchodzone
wyj¹tkowo ró¿norodnie. Organizatorami kilku wydarzeñ by³a g³ównie
spo³ecznoœæ Powiatowego Zespo³u Szkó³, Gimnazjum nr 1, uczniowie
Ogniska Muzycznego i w³adze samorz¹dowe.

Jeszcze tego samego dnia adepci Spo³ecznego Ogniska Muzycznego
im. Oskara Kolberga, zaprosili swoich bliskich i mieszkañców Chojnowa
na koncert. Dla nich, prezentacja zdobytych umiejêtnoœci, dzielenie
siê w³asn¹ pasj¹, chêæ wspólnego œwiêtowania, to najlepsza forma
oddania szacunku niepodleg³ej OjczyŸnie.

11 listopada, przywita³ œwiêtuj¹cych radosnym s³oñcem i przyjemn¹
temperatur¹. Przechodniów zaœ, na ulicach miasta, wita³a m³odzie¿ uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2, obdarowuj¹c ka¿dego
okolicznoœciowymi naklejkami.

Ju¿ 9 listopada m³odzie¿ Powiatowego Zespo³u Szkó³ zebra³a siê przy
Ognisku Patriotyzmu. Drug¹ edycjê tego oryginalnego spotkania,

Uroczystoœci, tradycyjnie rozpoczêto pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.
W³adze miejskie, gminne, powiatowe, przedstawiciele Zwi¹zku
Kombatantów i Sybiraków, zwi¹zków zawodowych, oddaj¹c czeœæ
przodkom poleg³ym na polu chwa³y „Za wolnoœæ Wasz¹ i Nasz¹”
z³o¿yli kwiaty pod symbolicznym obeliskiem.

podobnie jak w roku ubieg³ym, wype³ni³y znane pieœni - narodowe,
¿o³nierskie, u³añskie i patriotyczne. Przy trzaskaj¹cym ogniu, zapachu
palonego drzewa, mia³y one niecodzienny wydŸwiêk, a echo pieœni
nios³o siê w dalek¹ przestrzeñ. Spotkaniu towarzyszy³a przejmuj¹ca
wystawa - „Lubin-82”. Fotografie Krzysztofa Raczkowiaka, przepe³nione
emocjami, mimo, ¿e milcz¹, to jednak krzycz¹. Tê wystawê warto
obejrzeæ.

4

St¹d, mieszkañcy Chojnowa przeszli do koœcio³a pw. œw. ap. Piotra i Paw³a
na Mszê œw. To by³a wyj¹tkowa Eucharystia. Odprawiana w intencji
Ojczyzny by³a jednoczeœnie uroczystym zakoñczeniem prowadzonych
od tygodnia w naszym mieœcie misji œwiêtych.
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Dla Niepodleg³ej
prezentacjê multimedialn¹ przygotowan¹ przez ucznia Bart³omieja
Pastuchowa, w przejmuj¹cy sposób obrazuj¹c¹ dramatyczne losy Polski
i Polaków.
W „Tygodniu Patriotyzmu” znalaz³ siê te¿ koncert piosenki Jacka
Karczmarskiego. Twórczoœæ nie¿yj¹cego ju¿ barda, to klasyczne,
artystyczne protest songi kojarzone g³ównie z ideami pierwszej Solidarnoœci i g³osem antykomunistycznej opozycji. Dla wspó³czesnej
m³odzie¿y, Kaczmarski, to symbol niekonwencjonalnej walki
z uciskiem i nieprzeciêtny artysta. M³odzie¿ Gimnazjum nr 1
i Powiatowego Zespo³u Szkó³, przygotowana przez Tomasza Susmêda
- nauczyciela muzyki, fana twórczoœci Karczmarskiego i cz³onka
grupy Trio £ódzko-Chojnowskie, z wielk¹ wra¿liwoœci¹ przekaza³a
s³uchaczom przes³ania twórcy.
Obchody Dnia Niepodleg³oœci zakoñczy³a akademia przygotowana
przez uczniów liceum ogólnokszta³c¹cego. S³owno-muzyczny spektakl, by³ ujêt¹ w krótkie scenki, histori¹ wieloletniej walki Polaków
o niezale¿noœæ i godnoœæ - tak za czasów zaborów jak i komunizmu.
Dzieñ Niepodleg³oœci siê skoñczy³, ale œwiêto wolnej Ojczyzny trwa³o
w Chojnowie jeszcze przez kilka kolejnych dni.
14 listopada w auli przy ul. Witosa uczniowie wierszem i piosenk¹
czcili pamiêæ przodków, którzy podarowali przysz³ym pokoleniom
pokój i wolnoœæ. Uczestnicy konkursu „Ojczyzna moja” zorganizowanego w ramach „Tygodnia Patriotyzmu” wzruszali w³asn¹ interpretacj¹ utworów znanych i mniej znanych poetów, porywali wykonaniem pieœni patriotycznych. Jury oceniaj¹ce te wykonania d³ugo
ustala³o werdykt. W tym czasie publicznoœæ ogl¹da³a wspania³¹

Miejskie œwiêtowanie zakoñczy³ Turniej Szachowy „O Puchar
Polskiej Miedzi”, w którym udzia³ wziê³o blisko 90 szachistów z ca³ej
Polski (o szczegó³ach rozgrywek piszemy na str. 13).
Historia wielokrotnie dowiod³a, ¿e w chwilach zagro¿enia w Polakach
budzi siê wielki patriotyzm, heroizm i narodowa solidarnoœæ. W czasach
pokoju jednak rzadko doceniamy swobodê, okazujemy dumê z w³asnego pochodzenia, rzadko celebrujemy wa¿ne narodowe daty. Dlaczego?
Na to pytanie ka¿dy musi odpowiedzieæ sobie sam.
eg

Laureaci konkursu „Ojczyzna moja”
W kategorii “Wiersz”:
1 miejsce - Sara Lewandowska “Cela”
2 miejsce - Damian Wdowiñski “Ojczyzna Szopena”
2 miejsce - Jakub Romaniak “Reduta Ordona”
3 miejsce - Katarzyna Olbrych “Tramwaje”
3 miejsce - Joanna Theresiak “Katyñ”
W kategorii “Piosenka”
1 miejsce - Joanna Sikora “Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”
2 miejsce - Sonia Schon “Ostatni List”
3 miejsce - Patryk Boryniec - “Deszcz Jesienny”
3 miejsce - Paulina Zatwarnicka - “Powrócisz tu”
Wyró¿nienie - Ewelina Gancarczyk i Anna Janczyñska “Mury”
Nagroda ksi¹¿kowa - Sylwia Œwiat³owska “Rota”
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Czas beztroskiej zabawy za nami
- jesteœmy ju¿ uczniami
18 paŸdziernika w SP4 odby³a siê uroczystoœæ "Pasowania na ucznia". W tak wa¿nym
dla pierwszaków dniu do szko³y licznie przybyli rodzice, aby byæ œwiadkami niezwyk³ego
wydarzenia w ¿yciu swoich pociech.

My siê szko³y nie boimy,
Choæ i praca czeka nas.
Œmia³o do niej dziœ wkroczymy,
Bo nauki nadszed³ czas.

obowi¹zków szkolnych. Ka¿dy uczeñ otrzyma³ od dyrekcji szko³y pami¹tkowy dyplom.
Po tylu wra¿eniach na dzieci czeka³a mi³a niespodzianka. Rodzice przygotowali dla swoich
pociech "ro¿ki obfitoœci" ze s³odkoœciami,
a Rada Rodziców przekaza³a ka¿dej klasie
sprzêt sportowy. Wszystkie dzieci by³y zadowolone i dumne, ¿e zosta³y w³¹czone do
spo³ecznoœci szkolnej.

Nauczymy siê te¿ liczyæ
I poznamy ca³y œwiat.
Bêdzie czas i na zabawêKa¿dy wiêc jest dzisiaj rad.

*******************

Nauczymy siê literek ,
Potem czytaæ, pisaæ te¿
I bêdziemy mogli sami
Ju¿ przeczytaæ ka¿dy wiersz.
Przy sztandarze Szko³y Pani Dyrektor czyta³a
tekst œlubowania, a dzieci z przejêciem i powag¹ powtarza³y: œlubujê. Uczniowie przedstawili program s³owno-muzyczny, w którym
zaprezentowali swoje umiejêtnoœci artystyczne, które dotyczy³y przyjaŸni i nowych

56.siedmiolatków, 14 listopada oficjalnie
do³¹czy³o do uczniowskiej braci SP3. Uroczystoœæ pasowania odby³a siê w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Rozpoczê³y j¹ popisy starszych kolegów, którzy
tañcem, œpiewem i akrobatyk¹, przywitali
nowych uczniów w szkolnej spo³ecznoœci.
Pierwszoklasiœci w podziêce przygotowali
w³asny program artystyczny - ka¿dy z nich
wyrecytowa³ krótki wierszyk, by³ te¿ pokaz
debiutuj¹cej akrobatki. Ten popis dowiód³, ¿e
"trójkê" zasili³y szeregi nowych, m³odych,
utalentowanych, mieszkañców Chojnowa.
Powa¿na przysiêga pierwszoklasisty i oficjalne pasowanie symbolicznym o³ówkiem
przypieczêtowa³y akt nadania tytu³u ucznia
Szko³y Podstawowej nr 3.
Wszystkim pierwszoklasistom gratulujemy
i ¿yczymy wspania³ych wyników w nauce,

Co s³ychaæ w Przedszkolu nr 1

Pasowanie
na Przedszkolaka 2012
7 listopada odby³o siê w naszym przedszkolu
uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci
z najm³odszej grupy wiekowej przygotowa³y
z tej okazji krótki program artystyczny - by³y tañce,

wiersze i piosenki. Po wystêpach Pani Dyrektor
pasowa³a Maluchy na prawdziwych przedszkolaków. Na pami¹tkê tego wa¿nego wydarzenia
ka¿dy przedszkolak z³o¿y³ swój „podpis” odcisk palca w przedszkolnej kronice i otrzyma³ dyplom oraz s³odk¹ niespodziankê.

Gimnazjaliœci
przedszkolakom

Tak przez ca³y roczek szkolny
Uczyæ siê bêdziemy,
Chocia¿ trud to jest mozolny,
Wiedzê zdobêdziemy.

sukcesów sportowych i realizacji w licznych
kó³kach zainteresowañ - w chojnowskich
szko³ach mo¿liwoœci jest wiele.
eg

Przedstawienie
pt.: "Twoje abecad³o"
13 listopada przedszkolaki obejrza³y przedstawienie pt.: „Twoje abecad³o” w wykonaniu „Teatru z Humoru” z Wa³brzycha.
Aktorzy w niezwykle zabawny i ciekawy
sposób przekazali szereg wzorców i wartoœci,
o których powinniœmy pamiêtaæ przez ca³e
nasze ¿ycie.

Uczniowie z Gimnazjum Nr 2 wraz z nauczycielk¹ p. Ma³gorzat¹ Potacza³¹ sprawili naszym
dzieciom wielk¹ niespodziankê - zaprezentowali przedstawienie pt.:”Recykling odpadów”.
Starsi koledzy zorganizowali tak¿e wspóln¹
zabawê, w trakcie której dzieci - podzielone
na grupy - segregowa³y œmieci. Dziêki temu
mi³emu spotkaniu przedszkolaki mog³y poznaæ
oraz utrwaliæ ju¿ znane zasady zachowañ
ekologicznych.
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Chojnów na mapie Najwiêkszej Trasy Literackiej w Polsce!

Rock & Read Festival

C

hoæ za oknem tego dnia by³a listopadowa plucha, to w Miejskiej
Bibliotece Publicznej wrza³o - temperatura dochodzi³a do 100 oC.
A to dlatego, ¿e fani fantastyki nareszcie mogli poznaæ Jakuba
Æwieka, tegorocznego laureata Nagrody im. Janusza A. Zajdla.
Do sali edukacyjnej wkroczy³ ten znany twórca przygód Lokiego, jak
przysta³o na zagorza³ego rockmena, w iœcie rockowym stylu. Co
prawda, jak sam przyzna³, mia³ byæ jeszcze i œpiew, ale jego Dzielna
Dru¿yna, która przyby³a wraz z nim, po ods³uchaniu jego przedpremierowych popisów wokalnych, kategorycznie zabroni³a mu œpiewaæ,
pod groŸb¹ wysadzenia go w szczerym polu.
Na samym ju¿ pocz¹tku nasz goœæ przyzna³ siê, ¿e nie lubi ekstremalnych
sportów. I chocia¿ przejazd kolejk¹ górsk¹ przyprawia go o ból g³owy,
to nie ma nic przeciwko ekstremalnemu ¿yciu. Ot, na przyk³ad teraz w ci¹gu 20 dni odwiedza 20 miast, Chojnów jest jednym z nich.
W ka¿dym ma spotkanie autorskie, oczywiœcie promuje swoje najnowsze
ksi¹¿ki, ale tak¿e stara siê propagowaæ czytelnictwo, zw³aszcza wœród
m³odych. Jakub Æwiek uwa¿a, ¿e czytanie jest pomocne w byciu cool.
Wzorem te¿ zespo³ów rockowych porusza siê camperem po Polsce,
czyli jednym s³owem, Rock & Read Festival!
Opowiada³ te¿ o sobie i ods³oni³ tajemnice warsztatu pisarskiego.
Swoj¹ przygodê z fantastyk¹ rozpocz¹³ od przeczytania, jako dziesiêciolatek, cyklu „Conan”. Potem by³y filmy i gry utrzymane w podobnej
konwencji. Pod ich wp³ywem napisa³ pierwsze opowiadania. I jak
przysta³o na osobê, która lubi wszystko co ekstremalne, debiutowa³
ju¿ w 2005 roku zbiorem opowiadañ o Lokim. Otrzyma³ wtedy pierwsz¹
nominacjê do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Takie tempo utrzymuje
do dziœ. Rokrocznie wydaje now¹ ksi¹¿kê i ju¿ piêciokrotnie by³
nominowany do tej presti¿owej nagrody. Ale podobno do 4 razy sztuka.
Rok 2012, przyniós³ mu szczêœcie.
Autor stwierdzi³, ¿e pomys³y po prostu otaczaj¹ go i trzeba pisaæ. Natomiast
czekanie na wenê, to usprawiedliwienie dla leniuchów. Wystarczy siê
zastanowiæ, co by by³o gdyby... wilko³ak ugryz³ krzes³o. Absurd! Lecz
dla pisarza, to œwietny pomys³ na ksi¹¿kê. Wyjaœnia³ te¿, ¿e wbrew
obiegowej opinii, fantastyka to wymagaj¹cy gatunek literacki. Mo¿na
bardzo szybko pope³niæ fataln¹ w skutkach pomy³kê. Dlatego dobry
fantasta nierzadko konsultuje siê z matematykami, astrofizykami
i innymi fachowcami. Przy pisaniu, jak podkreœla³, bardzo wa¿ne jest
staranne poszukiwanie i selekcjonowanie informacji w Internecie. Inn¹
znacz¹c¹ zasad¹ jest przestrzeganie logiki narracji z ¿elazn¹ konsekwencj¹ i jeœli z akcji wynika, ¿e bohater ma zgin¹æ, to musi tak byæ.
Na pytanie jednego z czytelników, dlaczego zaj¹³ siê fantastyk¹,
stwierdzi³, ¿e jest to najpojemniejszy gatunek literacki. Mo¿na napisaæ
romans, krymina³, a nawet powieœæ historyczn¹ i to wszystko zmieœciæ
w konwencji fantastyki. Nawet te ksi¹¿ki, o których siê mówi, ¿e s¹
przesi¹kniête realizmem magicznym, to nic innego - jego zdaniem jak powieœæ fantastyczna.
Jednym z marzeñ autora jest sfilmowanie cyklu o Lokim. W roli g³ównej
najchêtniej widzia³by Charliego Hunnama. Jest przekonany, ¿e i film,
i re¿yser, i aktor oraz Jakub Æwiek, jako scenarzysta otrzymaj¹
najbardziej po¿¹dan¹ statuetkê œwiata - Oskara.

Wszyscy s³uchali tych rewelacji z zapartym tchem i jeœli na sali by³
ktoœ, kto nie by³ fanem fantastyki, to w³aœnie tego dnia mia³ szansê
nim zostaæ. Na spotkaniu mo¿na by³o zaraziæ siê fantastyk¹, jak bakcylem, który ju¿ sam nie opuœci organizmu ludzkiego. I zmusza on do
maniakalnego czytania ksi¹¿ek naszego autora i innych fantastów.
A my, klubowicze Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki £GARZ i M³odzie¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki oraz wszyscy chojnowscy fani literatury niezwyk³ej ¿yczymy Jakubowi Æwiekowi - Nebula, Locusa,
World Fantasy Awards i innych wa¿nych statuetek oraz wszystkiego,
wszystkiego najlepszego!
Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ i MDKK
przy MBP w Chojnowie

Mistrzowie 100 pól
21.10.2012 r. w Zespole Szkó³ w Ciechowie (gmina Œroda Œl¹ska)
odby³y siê Rozgrywki Warcab 100-polowych - elimacje strefy 3 i 4, w
ramach XIII Dolnoslaskich Igrzysk. W rozgrywkach wspaniale spisali
siê reprezentanci Chojnowa - uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4.
Kategoria „ORLIK” dziewczêta; kategoria „ORLIK” - ch³opcy
I miejsce - Hanna Chopkowicz
II miejsce – Nikola Biernacka; II miejsce - Micha³ Chopkowicz
III miejsce – Julia Ka³wak; III miejsce – Patryk Kamieñ
Najm³odsza uczestniczka – Wiktoria Rybczyñska
Kategoria „M³odzik”- ch³opcy
I miejsce - Wojciech Niemczyk
II miejsce - Patryk Orz³owski
III miejsce – Kacper Jaworski
IV miejsce – Jakub Kamieñ
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Zawodnicy, którzy zajêli miejsca 1-3 otrzymali medale, za miejsca 1-4:
dyplomy oraz prawo udzia³u w Finale Dolnoœl¹skim w Bielawie.
Wszystkim zawodnikom dziêkujê za sportowego ducha walki i ¿yczê
dalszych sukcesów!
Bo¿ena Szarek
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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 „przedsiêbiorczych-przedsiêbiorców”, którzy udowadniaj¹,
¿e chcieæ to móc.

W sieci
XANTOS Internet Services Pawe³ Kurczak

Emilia Grzeœkowiak - Czym zajmuje siê firma Xantos?
Pawe³ Kurczak - Firma XANTOS rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 11 paŸdziernika 2005 roku. Zajmujemy siê przede wszystkim œwiadczeniem
us³ug telekomunikacyjnych (dostêp do Internetu) oraz projektowaniem
i wykonawstwem sieci LAN/WAN i monitoringu cctv/ip. Nasza siedziba
znajduje siê przy ul. Kolejowej 3 (w by³ym hotelu LECH) w Chojnowie.
Obecnie zatrudniamy 2 pracowników.
E.G. - Jak rozwija³a siê przez ten okres?
P.K. - Bior¹c pod uwagê, ¿e kiedy zak³ada³em w³asn¹ dzia³alnoœæ mia³em
raptem 20 lat, pocz¹tkowo traktowa³em to bardziej jako hobby, sposób
na rozwój i naukê. Zalet¹ takiego podejœcia niew¹tpliwie by³a wysoka
jakoœæ oferowanych us³ug. Interesujê siê nowymi technologiami, wiêc
d¹¿y³em do tego, aby us³ugi, które oferujemy by³y œwiadczone na wysokim
poziomie. Od pocz¹tku pracujemy na urz¹dzeniach renomowanych
producentów. Pocz¹tki by³y trudne. Taka dzia³alnoœæ wymaga bardzo du¿ych
nak³adów finansowych. Zakup operatorskiego ³¹cza szerokopasmowego
w Chojnowie by³ niemo¿liwy. Byliœmy zmuszeni do wybudowania
wysokoprzepustoœciowego ³¹cza radiowego pomiêdzy Legnic¹
a Chojnowem. Uda³o siê. Pod koniec 2008 roku zdecydowaliœmy siê
na zakup podobnej sieci, która dzia³a³a w rejonie Boles³awca. Jakoœæ
œwiadczonych przez nas us³ug by³a na tyle satysfakcjonuj¹ca, ¿e na
pocz¹tku 2009 roku przejêliœmy kolejn¹ firmê dzia³aj¹c¹ na tym terenie.
Dziêki temu na chwilê obecn¹ nasza sieæ ma rozpiêtoœæ oko³o 1000 km2,
a nasza baza liczy oko³o 1100 klientów. Od 2010 roku, œwiadczymy
tak¿e us³ugi projektowania i wykonawstwa systemów monitoringu.
E.G. - Dlaczego taka bran¿a?
P.K. - Komputery, sieci, nowe technologie zawsze by³y moj¹ pasj¹. Kiedy
dostrzeg³em potrzebê rynku lokalnego, stara³em siê budowaæ firmê,
która tê lukê wype³ni.
E.G. - Jakie atuty ma sieæ bezprzewodowa?
P.K. - Atutów jest kilka. Miêdzy innymi szybsza realizacja przy budowaniu
nowych wêz³ów w porównaniu do sieci kablowych oraz mo¿liwoœæ
realizowania po³¹czeñ na du¿e odleg³oœci bez wykorzystywania infrastruktury kanalizacyjnej.
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E.G. - Internet (skrótowiec od
ang. inter-network, dos³ownie
"miêdzy-sieæ") - ogólnoœwiatowa
sieæ komputerowa, okreœlana
równie¿ jako sieæ sieci. W sensie
logicznym, Internet to przestrzeñ
adresowa zrealizowana przy
wykorzystaniu protoko³u komunikacyjnego IP, dzia³aj¹ca
w oparciu o specjalistyczny sprzêt
sieciowy oraz istniej¹c¹ ju¿ infrastrukturê telekomunikacyjn¹.
Tak brzmi definicja Internetu.
Czym sieæ jest dla Pana?
P.K. - Hmm, to pytanie nale¿y do
tych trudnych :)
Myœlê, ¿e sieæ jest przede wszystkim bogat¹ baz¹ informacji, w której
mo¿na odnaleŸæ odpowiedŸ na prawie ka¿de pytanie, niezale¿nie od
jego stopnia trudnoœci i dziedziny. Umo¿liwia szybki kontakt z ka¿dym
zak¹tkiem œwiata oraz przekazywanie za poœrednictwem komputera,
telefonu czy tabletu informacji w postaci tekstów, grafiki, zdjêæ,
filmów, dŸwiêku.... Daje nieograniczone mo¿liwoœci.
E.G. - Czy Chojnów, to dobre miejsce na robienie biznesu?
P.K. - Myœlê, ¿e tak. Prowadzê firmê ju¿ 7 lat, to jest odpowiedŸ.
E.G. - Plany na przysz³oœæ?
P.K. - Przede wszystkim utrzymanie wysokiej jakoœci oferowanych us³ug.
Dalszy rozwój naszej sieci, wprowadzenie us³ug telewizji cyfrowej,
internetu mobilnego, budowa sieci œwiat³owodowej oraz wprowadzenie tego wszystkiego co w przysz³oœci bêdzie mo¿liwe, poniewa¿ nowe
mo¿liwoœci pojawiaj¹ siê bardzo szybko i nasza przysz³oœæ szybko siê
zmienia.
E.G. - Czy Internet to ca³y Pana œwiat?
P.K. - Z pewnoœci¹ komputery, nowe technologie, sieæ, zajmuj¹ mi
gros czasu, ale nie ka¿d¹ chwilê spêdzam za biurkiem. Jestem fanem
pi³ki no¿nej i uprawiam wspinaczkê górsk¹.
E.G. - Wierzê, ¿e nie mówimy tu o wirualnym zainteresowaniu.
Dziêkujê za rozmowê.
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Tragedia w parku
12 listopada w Parku Œródmiejskim, w korycie Skorej, na wysokoœci mostu przy ul. Wolnoœci
znaleziono zw³oki mê¿czyzny.
Jak poinformowa³ nas funkcjonariusz chojnowskiej policji, cia³o
odnaleŸli policjanci patroluj¹cy
teren Parku Œródmiejskiego i okolic.
Natychmiast podjêto czynnoœci.
Wkrótce na miejsce przyjecha³a
grupa dochodzeniowo-œledcza
KP Chojnów i pogotowie. Lekarz
stwierdzi³ zgon, zw³oki przewie-

ziono do prosektorium i oddano
do dyspozycji prokuraturze.
W tym czasie policja prowadzi³a
dochodzenie. Ustalono personalia
65.letniego mieszkañca Chojnowa,
badano okolicznoœci zdarzenia.
Na tym etapie nie ustalono dzia³ania osób trzecich. Prawdopodobnie mê¿czyzna bêd¹cy pod
wp³ywem alkoholu, wpad³ do rzeki i uton¹³. Szczegó³y bada obecnie prokuratura.
eg

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny, ograniczony do mieszkañców
budynku nr 7, 7a i 7b przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie,
na najem lokalu u¿ytkowego:
1. Gara¿u zlokalizowanego przy ul. Kiliñskiego 7 o pow. 26,73 m2.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej netto, gara¿u wynosi 3,50 z³. + podatek VAT 23%
Wadium - 50,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 listopada 2012r. o godz 10.00
w sali nr 11 znajduj¹cej siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do
kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. do godz. 9.45.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, 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 najmu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 26.11.2012r. do 29.11.2012 r.
w godz. 8.00 - 14.00. Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie,
ul. Drzyma³y 30 tel. 76 8 188 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu
tel. 76 8 186 681. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Dzielnicowy Roku
31 paŸdziernika zakoñczy³ siê, organizowany przez
Komendê Miejsk¹ Policji w Legnicy „Plebiscyt na najlepszego dzielnicowego roku 2012 w Chojnowie”.
G³osuj¹cy chojnowianie, za wzorowego funkcjonariusza
uznali m³. asp. Piotra Demiañczuka - dzielnicowego
z 11.letnim sta¿em, wielokrotnie ju¿ nagradzanego.
Emilia Grzeœkowiak - W ubieg³ym roku, mniej wiêcej o tej samej porze, umawialiœmy siê na
wywiad. Zdoby³ Pan wówczas
tytu³ Najlepszego Dzielnicowego
po raz pierwszy. Tegoroczne
wyró¿nienie potwierdzi³o s³uszny
wybór poprzednim razem.
Ciekawi mnie co, Pana zdaniem, kryje siê pod sformu³owaniem najlepszy dzielnicowy?
m³. asp. Piotr Demiañczuk W pierwszej kolejnoœci chcia³em
pogratulowaæ moim kolegom,
którzy podobnie jak ja zostali
wybrani na najlepszych dzielnicowych. Co kryje siê pod sformu³owaniem najlepszy dzielnicowy?
Ciê¿ko powiedzieæ. Myœlê, ¿e epitetów opisuj¹cych ten tytu³ jest
kilka, ale z mojego punktu widzenia to chyba sta³y kontakt ze
spo³eczeñstwem bez wzglêdu na
wiek, poziom spo³eczny oraz
przekonania.
E.G. - Czy takie spo³eczne poparcie zmienia w jakiœ sposób
stosunek do s³u¿by?
P.D. - W moim przypadku tak.
Otrzymany tytu³ daje du¿¹ satysfakcjê oraz mobilizuje do jeszcze
wiêkszego zaanga¿owania w swoj¹ pracê.

nasi¹knie tym na staroœæ tr¹ci” uwa¿am, ¿e dzia³ania prewencyjne maj¹ bardzo du¿e znaczenia dla spo³eczeñstwa. Poza tym
chcia³bym jeszcze wiêcej czasu
poœwiêciæ mieszkañcom swojej
dzielnicy oraz ich problemom.
E.G. - Za rok zapewne kolejny
plebiscyt i … kolejny tytu³?
P.D. - Nie wybiegam a¿ tak daleko
w przysz³oœæ. Na kolejny tytu³ te¿
bym nie liczy³ jest wielu dzielnicowych i ka¿dy mo¿e otrzymaæ
tytu³ najlepszego dzielnicowego
czego serdecznie wszystkim ¿yczê.
E.G. - Dziêkuj¹c za rozmowê,
gratulujê spo³ecznego zaufania
i ponownego tytu³u.

E.G. - Czy w Pana zawodowej
dzia³alnoœci jest coœ, czemu, Pana
zdaniem, nale¿a³oby poœwiêciæ
wiêcej uwagi?
P.D. - Praca z dzieæmi to dzia³alnoœæ, której poœwiêcam siê
najwiêcej i nadal chcia³bym to
kontynuowaæ. W myœl przys³owia “czym skorupka za m³odu

Burmistrz Miasta Chojnowa
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8 listopada - Dzieñ
Zdrowego Œniadania
Ju¿ po raz drugi uczniowie z klas I-III Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Œniadanie Daje Moc”.
Celem tego programu by³o uœwiadomienie dzieciom,
¿e œniadanie jest bardzo wa¿nym posi³kiem , poniewa¿ daje energiê do nauki i zabawy na ca³y dzieñ.
W tym dniu przy ³adnie udekorowanych sto³ach,
na których by³y bu³ki z mas³em i serem, bu³ki
s³odkie, p¹czki, jab³ka, banany, jogurty i soczki
dzieci wspólnie spo¿ywa³y œniadanie. Smakowa³o
wyœmienicie, tym bardziej, ¿e niektóre klasy
by³y ju¿ po zajêciach na basenie.

UCHWA£A NR XXIII/101/12
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 paŸdziernika 2012 r.
w sprawie podzia³u miasta Chojnowa na okrêgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu w wyborach
do Rady Miejskiej Chojnowa
(podstawa prawna.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Dokonuje podzia³u miasta Chojnowa na 15 jednomandatowych okrêgów wyborczych,
ustala ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych w poszczególnych okrêgach
zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwa³ê przekazuje siê Wojewodzie Dolnoœl¹skiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego, na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i w "Gazecie Chojnowskiej".
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i ma zastosowanie do wyborów zarz¹dzonych po
zakoñczeniu kadencji Rady Miejskiej Chojnowa wy³onionej w wyborach na lata 2010-2014.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIII/101/12 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 paŸdziernika 2012r.

Dziêkujê wychowawcom klas i rodzicom za
przygotowanie tego posi³ku.
Osobne podziêkowania nale¿¹ siê p. Stanis³awowi Kryszczukowi, p. Andrzejowi Kupczykowi
i p. Bogdanowi Styrkowiec za bezp³atne
przekazanie dzieciom s³odkiego pieczywa.
Pedagog szkolny:
Helena Malak- Fotiadis

10

GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/777

Obchody Tygodnia Kariery Zawodowej w PZS
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie po raz pierwszy przyst¹pi³ do
ogólnopolskich obchodów Tygodnia Kariery. W ramach obchodów
zosta³o zorganizowane spotkanie, które podzielone by³o na dwie czêœci,
pierwsza mia³a charakter prezentacji œcie¿ki kariery osób reprezentuj¹cych zawody: geologa, stra¿aka, przedsiêbiorcy i pracownika socjalnego. Druga czêœæ to warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie
trzecich klas ogólnokszta³c¹cych. Uczniowie wype³niali testy okreœlaj¹ce
ich zainteresowania, u³atwiaj¹ce wybór szko³y i zawodu. Ankieta
sk³onnoœci zawodowej, któr¹ otrzymali w dalszej czêœci zajêæ, bada³a
tendencje do zajmowania siê okreœlonym rodzajem dzia³alnoœci.
Zawód geologa i swoj¹ œcie¿kê kariery zawodowej przedstawi³ uczestnikom spotkania pan Wojciech Drzewicki, doktor geologii, adiunkt
w Instytucie Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Us³yszeliœmy wiele ciekawostek na temat pracy geologa, zami³owania
do przyrody i podró¿y . Zaproszony goœæ opowiedzia³, o studiach na
tym kierunku, specjalizacjach oraz perspektywach zawodowych. Pan
Drzewicki popar³ swoj¹ wypowiedŸ ciekaw¹ prezentacj¹ multimedialn¹,
ze zdjêciami z ró¿nych zak¹tków œwiata, gdzie prowadzi³ badania.
Zawód stra¿aka reprezentowa³ kapitan Pawe³ D¹browa, pracuj¹cy
w Jednostce Ratunkowo-Gaœniczej w Z³otoryi. Uczniowie z zainteresowaniem wys³uchali relacji o drogach dojœcia do zawodu stra¿aka, o jego
specyfice i mo¿liwoœciach rozwoju. Przekaza³ równie¿ m³odzie¿y cenn¹
wskazówkê, o tym, ¿e poprzez determinacjê i pracê mo¿na zrealizowaæ
marzenia.

Pani El¿bieta Babiarz, pracownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Legnicy przybli¿y³a nam specyfikê zawodu pracownika socjalnego
opowiadaj¹c o swojej œcie¿ce kariery zawodowej i obszarach dzia³alnoœci
oœrodka.
Swoj¹ barwn¹ i bogat¹ œcie¿kê rozwoju zawodowego przedstawi³a
nam równie¿ pani El¿bieta Graban, z wykszta³cenia magister pielêgniarstwa, a obecnie przedsiêbiorca. Pani Graban opowiedzia³a o „plusach
i minusach pracy na w³asny rachunek”, zachêca³a m³odzie¿ do ci¹g³ego
rozwoju i szukania najbardziej satysfakcjonuj¹cego dla ka¿dego
zawodu.
Podsumowaniem spotkania by³o motto:
„Trzem ludziom, wykonuj¹cym te same czynnoœci na placu budowy,
zadano to samo pytanie: co robi¹?
- Jak to co?- oburzy³ siê pierwszy.- T³ukê kamienie.
- Jak to co ?...Zarabiam na ¿ycie - zdziwi³ siê drugi.
Równie¿ ten trzeci okaza³ lekkie zaskoczenie bana³em pytania. - Jak to
co?....Budujê katedrê.”
(cyt.za artyku³em „Katedra zbudowana na szeœciu filarach” autorstwa
Paw³a Tomczyka, opublikowanej w „Mojej karierze” z dnia7XI2001 r.)
Budowania katedr w ¿yciu zawodowym ¿yczyli wszystkim uczestnikom spotkania organizatorzy:
Prowadz¹ce spotkania:
Lucyna Olszewska oraz Renata Hermanowicz

Kolejny sukces tancerzy z WTZ
26 paŸdziernika mieliœmy przyjemnoœæ braæ udzia³ w IV Dolnoœl¹skim Turnieju Tañca Osób Niepe³nosprawnych, który odby³ siê
w jaworskim Domu Weselnym „Pod ulubionym Jaworem”. Tegoroczny
turniej odwiedzi³o ok. 18. placówek, które wystêpowa³y w trzech kategoriach: soliœci, para oraz grupa. Rywalizacja by³a wiêc zaciêta,
choreografie poszczególnych wystêpów by³y niesamowite a ka¿dy
pokazywa³ co potrafi najlepiej.
Nasza placówka - Warsztat Terapii Zajêciowej z Chojnowa przygotowa³ dwa tañce w kategorii wystêpu grupowego. Pierwszy taniec
grupa zatañczy³a do utworu Afric’a Simone’a „Hafanana” zaœ
drugiemu wystêpowi towarzyszy³ utwór Michaela Teló „ Nossa, nossa”.
Grupa taneczna sk³ada³a siê z 6 osób: Agnieszki Bieniek, Magdy
Jadach, Basi Siwak, Martyny Hojczyk, Kamili Szuka³o oraz Eryka
Ziembikiewicza. Zatañczyli oni energicznie i radoœnie staraj¹c siê jak
najlepiej wypaœæ. Ciê¿ka wielotygodniowa praca op³aci³a siê, a szczêœcie
dopisa³o. Nasza grupa zajê³a I miejsce w kategorii wystêpu grupowego.
Niezmierzona by³a radoœæ uczestników, terapeutów i kierownika, ale
przede wszystkim Sandry, która poœwiêca³a swój czas ju¿ od wakacji
ucz¹c grupê kroków tanecznych. Serdecznie dziêkujemy ka¿demu kto
przyczyni³ siê do sukcesu tancerzy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
A mo¿e kiedyœ odwa¿ymy siê na Got to dance, tylko taniec... kto wie?
uczestnicy

GAZETA CHOJNOWSKA NR 21/777

11

Chwytaj wios³o
16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej organizatorzy I Otwartego
sp³ywu po Skorze “O b³êkitn¹ wstêgê Skory”, czyli ekipa z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, spotkali siê z uczestnikami na otwarciu wystawy
fotograficznej pn. „Chwytaj wios³o”, dokumentuj¹cej to przedsiêwziêcie.
Obecnym uczestnikom wrêczono certyfikaty potwierdzaj¹ce udzia³
w sp³ywie oraz podziêkowania przyjacio³om, bez których ta impreza nie
odby³aby siê. Spotkanie by³o okazj¹ przypomnienia sobie tego ekscytuj¹cego wydarzenia dziêki zdjêciom oraz prezentacjom przygotowanym
przez m³odych uczestników. Nie obesz³o siê bez wspomnieñ pierwszego
sp³ywu, którego inicjatorem by³ pionier kajakarstwa w Chojnowie,
Jerzy Kucharski. Bêd¹c sprawc¹ i nosicielem bakcyla kajakarstwa obdarowa³ ekipê z Gimnazjum nr 1 pami¹tkow¹ pieczêci¹, czyni¹c ich jednoczeœnie stra¿nikami tej pieczêci, a w zamian zobowi¹za³ do szerzenia
wspomnianego bakcyla wœród m³odzie¿y i nie tylko.
Dziêkujemy Pani Barbarze Landzberg, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej i jej wspó³pracownicom, za udostêpnienie sali i pomoc
w organizacji spotkania.
Bona Szaban

Pi³ka no¿na
trafieniami. Akcje i bramki - godne kamery telewizyjnej. W tej rundzie, by³
to ostatni mecz naszej dru¿yny na stadionie przy Witosa.
18 listopada (niedziela) pozosta³o do rozegrania, zaleg³e spotkanie
z Soko³em Krzywa. Ostatni mecz tej rundy odby³ siê na wyjeŸdzie.
Jeœli ktoœ dr¿a³ o wynik to niepotrzebnie. Gospodarze z Krzywej, nie
podo³ali umiejêtnoœciom pi³karskim podopiecznych trenera Rabandy.
Na do widzenia - Chojnowianka, celnie trafi³a a¿ cztery razy. A Sokó³ nic.
Chojnów liderem!

Czasami mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jedenastka trenera Rabandy gra
w zimne kalkulacje. Podczas pojedynku z drug¹ dru¿yn¹ Czarnych
Rokitek, spodziewaliœmy siê ³atwego zwyciêstwa. Tymczasem, nasi
s¹siedzi zza miêdzy ju¿ w 3 minucie spotkania objêli prowadzenie.
Konsternacja na trybunach trwa³a naprawdê d³ugo. Ambicji Czarnym, nie
mo¿na odmówiæ. Natomiast, chojnowskie kalkulacje najprawdopodobniej
polega³y na zabieganiu Rokitek. Boisko nasze, parametry ma godne ekstraklasy. Na poziomie ni¿szych lig, pi³karze wysiadaj¹ kondycyjnie. Czy
taki by³ plan po niespodziewanej stracie bramki? Niekorzystny dla
Chojnowianki wynik, utrzymywa³ siê bowiem a¿ do 65 minuty gry.
Wtedy, niczym wytrawny bokser, dwa razy Marcin Kardela, skarci³ goœci

SZKO£A
BRYD¯A SPORTOWEGO
W CHOJNOWIE?
Chojnów ma bogat¹ tradycjê w tej dyscyplinie sportu. Od wielu lat gramy tu
w bryd¿a towarzyskiego i sportowego na turniejach ró¿nych szczebli
i w ligach. Obecnie odbywaj¹ siê turnieje z okazji Dni Chojnowa oraz
memoria³owe. Bryd¿yœci chojnowscy graj¹ raz w tygodniu w MOKSiR.
Ponadto uczestnicz¹ w rozgrywkach IV ligi Mistrzostw Polski. Prê¿ne
oœrodki bryd¿owe w naszym bliskim s¹siedztwie to:
1. Gmina Mi³kowice; I i II miejsce w IV lidze, klasa
bryd¿owa w Szkole Podstawowej.
2. Boles³awiec; M³odzie¿owy Klub Bryd¿owy z aktualn¹
Wice-Mistrzyni¹ Polski Juniorów, II i IV liga pañstwowa.
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KS Chojnowianka Chojnów- Czarni Rokitki II
Sokó³ Krzywa- KS Chojnowianka Chojnów

2:1 (0:1);
0:4 (0:2).

Grupa II
1. Chojnowianka Ch.
2. Skora Jadwisin
3. Victoria Parchów
4. D¹b Stwo. Siedliska
5. Olimpia Olszanica
6. Iskra Ksiêginice
7. Czarni II Rokitki
8. Orze³ Zagrodno
9. Fenix Pielgrzymka
10. Iskra NiedŸwiedzice
11. Wilkowianka Wilków
12. Sokó³ Krzywa
13. Czarni Mi³kowice
14. Relaks Szklary Dolne
15. Konrad Konradówka

49-14
44-24
37-13
37-22
36-25
27-30
27-33
24-29
28-40
37-40
30-35
28-31
28-49
27-48
26-52

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

35
32
31
28
24
20
20
19
18
17
16
15
13
10
3

pm

3.
4.

Legnica; II i IV liga.
Wroc³aw; z aktualnymi Mistrzami Akademickimi Œwiata,
Mistrzami Olimpijskimi, Œwiata, Europy, Polski Seniorów
Bryd¿ jest gr¹ logiczn¹ æwicz¹c¹ umys³, ucz¹c¹ myœlenia, organizacji
pracy umys³owej, przewidywania, odwagi w podejmowaniu decyzji
i tolerancji. Utrzymuje w dobrej kondycji umys³owej w wieku
starszym.
Dlatego zapraszamy do Szko³y, dzieci (od kl. IV Szko³y Podstawowej),
m³odzie¿, rodziców z dzieæmi, dziadków z wnukami, ca³e rodziny.
Szczególnie mile widziane panie i studenci Uniwersytetu III Wieku.
Informacja bezpoœrednia i bardziej szczegó³owa z obserwacj¹ graj¹cych
w ka¿dy czwartek od godz. 16.00 w Domu Schrama (Dom Chemika)
w p. nr 2 na parterze.
BRYD¯ WIZYTÓWK¥ CHOJNOWA?!
S¹ na to wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce warunki. Wykorzystajmy je WSPÓLNIE!
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Rozgrywki szachowe w Powiatowym Zespole Szkó³

Szach i mat w PZS!
Szachy - rodzina strategicznych gier planszowych, rozgrywanych przez
dwóch graczy na 64 - polowej szachownicy za pomoc¹ zestawu bierek
(pionków i figur). Tak brzmi s³ownikowa i oficjalna definicja. Ale nie
oddaje ona gor¹cej atmosfery zmagañ zawodników podczas II Turnieju
Szachowego o Puchar Polskiej Miedzi, który odby³ siê 17 listopada 2012
roku w hali organizatora - Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie.
Chojnów przez kilkanaœcie godzin by³ prawdziw¹ stolic¹ szachów.
Organizatorzy, zachêceni sukcesem poprzedniego przedsiêwziêcia
(wziê³o w nim udzia³ 110 zawodników - wœród nich arcymistrzowie
Polski oraz gracze z Niemiec i Ukrainy), postanowili kontynuowaæ tê
szczytn¹ inicjatywê. Turniej nie tylko propaguje grê w szachy wœród
uczniów i mieszkañców miasta, ale tak¿e wpisuje siê w szereg interesuj¹cych spotkañ tego typu, na których pojawiaj¹ siê zawodnicy z ca³ej
Polski i innych krajów Europy. Jest ciekaw¹ propozycj¹ spêdzania
wolnego czasu i udowadnia, ¿e niedu¿e spo³ecznoœci, takie jak
Chojnów, s¹ energicznymi organizatorami wielu niezwyk³ych imprez.
Ale to nie wszystko, bo Turniej „wy³awia” ró¿norodne talenty. Kto
wie, mo¿e wœród tegorocznych uczestników znalaz³ siê przysz³y szachowy
mistrz na miarê Garrija Kasparowa?
Turniej szachowy to prawdziwa nauka zasad demokracji - ka¿dy mo¿e
wzi¹æ udzia³ w rozgrywkach, 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 by³y jednodniowym turniejem szachów szybkich,
kategorii OPEN, granym systemem szwajcarskim - 9 rund, 15 min na
zawodnika. £¹czna pula nagród wynios³a 5000 z³, przewidziano
równie¿ nagrody rzeczowe w ró¿norodnych kategoriach. By³o wiêc
o co walczyæ!
Warto wspomnieæ, ¿e data Turnieju - 17 listopada - nie by³a przypadkowa.
Rozgrywki stanowi³y bowiem zamkniêcie obchodów Tygodnia
Patriotyzmu, obchodzonego w PZS.
Podobnie jak w poprzednim roku frekwencja dopisa³a - do konkurencji
szachowych stanê³o 89 zawodników. Nie zabrak³o ciekawostek naprzeciwko siebie siedzieli zawodnicy, miedzy którymi ró¿nica wieku
wynosi³a kilkadziesi¹t lat.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê przedstawiciele w³adz powiatu
i miasta, placówek kulturalnych i edukacyjnych. Zainteresowanie rozgrywkami wykaza³y tak¿e media.
Turniej otworzy³ dyrektor Powiatowego Zespo³u Szkó³, pan Mariusz
Kowalczyk. Podziêkowa³ zawodnikom oraz kibicom za przybycie,
¿ycz¹c udanych i odkrywczych zmagañ i wielu wra¿eñ. Serdeczne
podziêkowania skierowano w stronê sponsorów, bo bez ich wsparcia
tego typu impreza nie mog³aby siê odbyæ.
I tak, kilkanaœcie minut po dziesi¹tej, w hali PZS skupieni i zmobilizowani
zawodnicy przyst¹pili do szachowych pojedynków. Zanim to jednak
nast¹pi³o, arbiter Turnieju, pan Rafa³ Siwik, przypomnia³ harmonogram
i regulamin rozgrywek oraz wyjaœni³ zasady rozstrzygania kwestii
spornych. Teraz nadszed³ czas na pierwszy ruch szachistów.
Tego typu imprezy s¹ nie tylko sprawdzianem szachowych umiejêtnoœci, ale tak¿e okazj¹ do spotkañ towarzyskich. Wielu zawodników
spotyka siê bowiem regularnie na zawodach, mo¿na wiêc odnowiæ
i umocniæ kole¿eñskie wiêzy. Przy kawie lub herbacie toczono o¿ywione
rozmowy, które jednak nie zak³óca³y ciszy panuj¹cej w hali. Tak,
ciszy, gdy¿ podczas rozgrywek nie s³ychaæ typowych sportowych
pokrzykiwañ i g³oœnego aplauzu. Planowanie, namys³, skupienie na
twarzach - oto, co uderza obserwatorów.
Turniej zakoñczy³ siê oko³o godziny 16. Jeszcze kilka minut nerwowego
oczekiwania i mo¿na by³o og³osiæ wyniki:
JUNIORZY
I miejsce (nagroda 300 pln i puchar) - Kacper Grela (KSz Polonia Wroc³aw)
II miejsce (200 pln i puchar) - Krzysztof £ukasiewicz (Legnica)
III miejsce (100 pln i puchar) - Mateusz Ma³ecki (ASSz MiedŸ Legnica)
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W kategorii „Najlepsza zawodniczka” (500 pln i puchar) zwyciê¿y³a
Anna £ukasiewicz (Legnica)
KLASYFIKACJA ZWYCIÊZCÓW
I miejsce (nagroda 760 pln i puchar) - Kamil Stachowiak (KSz Polonia
Wroc³aw)
II miejsce (nagroda 650 pln i puchar) - £ukasz Cyborowski (LKS Wrzos
Miêdzyborów)
III miejsce (nagroda 550 pln i puchar) - Piotr Brodowski (KSz Odrodzenie
Ko¿uchów)
IV miejsce (nagroda 400 pln) - Pawe³ Jaracz (¯TMS Baszta ¯nin)
V miejsce (nagroda 300 pln) - Piotr £opusiewicz( ASSz MiedŸ Legnica)
Vi miejsce (nagroda 200 pln) - Krzysztof Jasik (Wroc³aw)
W kategorii „Zawodnicy z rankingiem ELO poni¿ej 2100” nagrody zdobyli:
I miejsce (200 pln) - Seweryn Stok³osa (MDK „Dany” Chojnów),
II miejsce (100 pln) - Piotr Meller (MDK „Dany” Chojnów), natomiast
w grupie „Zawodnicy z rankingiem ELO poni¿ej 1800” triumfowali:
I miejsce (150 pln) - Wies³aw Radzicki (MDK „Dany” Chojnów),
II miejsce (100pln) - Jan Zatylny (BKS Boles³awiec).
Przewidziano tak¿e upominki dla najm³odszych uczestników Turnieju,
którymi okazali siê Marcel Bijak (Chojnów), Mateusz Drapiewski
(GOKiS Legnickie Pole) i Uhonorowano tak¿e najstarszego zawodnika,
pana Zbigniewa KaŸmierskiego (Boles³awiec). Wœród wszystkich
zawodników rozlosowano nagrody rzeczowe. Trzema szczêœliwcami
okazali siê Marcel Bijak, Mateusz Drapiewski i Jan Sabuk (Legnica).
Najlepszym zawodnikiem PZS w Chojnowie okaza³ siê Wojciech
Piotrowski, uczeñ klasy IIIa LO, zaœ najlepszym zawodnikiem sekcji
MDK „Dany” - Seweryn Stok³osa.

W imieniu organizatorów Turnieju
gor¹co dziêkujemy wszystkim, których wsparcie
umo¿liwi³o przeprowadzenie imprezy.
Dziêkujemy sponsorom, których grono tworz¹:
Fundacja Polska MiedŸ - KGHM, Adam Grabowiecki, Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Piotr Block, Apis Sp.z.o.o., Zbigniew
Iwanicki, Bamaspol, Jan Wêgrzyn, Firma PHU, Tadeusz Bijak, Karol
Bijak, Foto-Studio, Marta i Andrzej Kupczykowie, Piekarnia, Jakub
Halikowski, Zbigniew Halikowski, Visual - Studio Reklamowe,
Mieczys³aw Placety, Metal - Cynk Sp.z.o.o, Stanis³aw Kryszczuk,
Piekarnia, Sylwia i Edward Œwiat³owie, Agro-Œwit, Czes³aw
Pi¹tek, Ksi¹dz Adam Terlecki, Aleksandra Przybylska
Wszystkim naszym goœciom serdecznie dziêkujemy za przybycie
i okazane wsparcie. Dziêkujemy równie¿ przedstawicielom mediów:
Gazety Chojnowskiej, Konkretów, Radia Plus, portali informacyjnych Chojnowa i Legnicy.
Mamy nadziejê, ¿e w œwiecie szachowych turniejów bêdziemy
cieszyæ siê Pañstwa sympati¹ i zaufaniem i zechcecie nas
odwiedziæ w przysz³ym roku.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy PZS w Chojnowie
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Z Sprzedam dom o pow. mieszkalnej 146m2²
z du¿ym ogrodem i gara¿em. Chojnów, ul. Paderewskiego. Cena 450 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 728-968-763.
Z Sprzedam dom jednorodzinny na Osiedlu
Wyspiañskiego, w ca³oœci 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.
ZSprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie w Chojnowie o pow. 73m2,
Ip., 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno,
balkon. Nowe okna, panele pod³ogowe, kafelki.
Zadbane i s³oneczne, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 76 81-88-640 lub 698-501-784.
Z Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze 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.
Z Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe o pow.
57m 2, na pl. Dworcowym 4. Wiadomoœæ:
tel. 887-586-295.
ZSprzedam mieszkanie o pow. 36,3m2 (1 du¿y
pokój, kuchnia, ³azienka, balkon), w IV piê-

trowym bloku przy ul. Samorz¹dowej w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 692-361-464.
Z Sprzedam mieszkanie umeblowane w bloku
spó³dzielczym o pow. 37,1m2. Pokój, kuchnia,
przedpokój, ³azienka, balkon, IIp., ul. Paderewskiego 18a/11. Wiadomoœæ tel.: 696-363-691.
Z Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, 42m2, w centrum
Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 889-602-165.
ZZamieniê gospodarkê (Stary £om - Os³a 124,
2 ha, dom, stodo³a, gara¿) na mieszkanie
2-pokojowe z kuchni¹ na parterze lub I piêtrze.
Wiadomoœæ: tel. 668- 357-339.

Inne
Z 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
znalazcê proszê o zwrot. WYSOKA NAGRODA.
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 77 436-11-35.

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

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

Nowo otwarte bistro

Z12 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.

na ulicy Chmielnej 9
zaprasza
na ucztê
dla oka i podniebienia!

Z Sprzedam mebel o d³. 2,70m i ró¿nych
wysokoœciach. Podœwietlenie. Kolor ciemny
orzech. Stan b. dobry. Cena 500 z³. Okazja!
Wiadomoœæ: tel. 515-326-596 lub 76-81-88-192.

Przytulne wnêtrze, ciekawe
menu, nowy chef oferuje:

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.
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Wa¿ne numery telefonów

Niez³y M³yn

* Dania z grilla, Sa³atki,
* Galettes (naleœniki na s³ono),
* Crapes (naleœniki na s³odko),
* Pizze, Kanapki na ciep³o.
Organizujemy imprezy
okolicznoœciowe i firmowe.
Wypo¿yczamy porcelanê
sto³ow¹.
Œwiadczymy us³ugi
cateringowe.
PrzyjdŸ i przekonaj siê sam!

Telefon kontatowy:

536 29 74 79
Zapraszamy!!!
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta

- listopad - grudzieñ 2012
1. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301:

09.12.,

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski
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