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Ze SKORANT¥ na falach muzyki
Nie tylko zaciêcie muzyczne i artystyczna dusza pozwalaj¹ cz³onkom
chóru i ich muzycznemu mentorowi w realizacji pasji muzycznej.

Gala Kresowa w Chojnowie
By³o piêknie, by³o swojsko, by³o … TA JOJ!!!

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Pawe³ Wróbel

VI Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
Uczestnicy Pracowni Wokalnej Agnieszki Justyny
Szumi³o zakoñczyli cykl koncertów.

Koncert dla Laury w MOKSiR

Ju¿ nie przedszkolaki - teraz Pierwszaki
94. by³ych przedszkolaków do³¹czy³o do grona oficjalnych uczniów dwóch chojnowskich podstawówek.
Uroczyste Pasowanie na Ucznia maj¹ ju¿ za sob¹, a przed nimi wiele lat wspania³ej, edukacyjnej przygody.
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Nowy inwestor
w Dolzamecie
Sukcesem zakoñczy³y siê rozmowy burmistrza miasta Jana Serkiesa ze spó³k¹
BMC Poland, która chce zainwestowaæ
w naszym mieœcie 175 mln z³. Firma jest
zainteresowana zakupem nieruchomoœci
Dolzametu i uruchomieniem produkcji
czêœci do samochodów dla odbiorców
polskich i zagranicznych. Do wyboru tej
lokalizacji BMC zachêci³a infrastruktura,
zaplecze kadrowe, po³o¿enie miasta i mo¿liwoœæ wykorzystania zak³adowej infrastruktury oraz urz¹dzeñ.
Negocjowane warunki zwolnienia z podatku od nieruchomoœci szybko znalaz³y
swój fina³. 27 paŸdziernika na nadzwyczajnej sesji zwo³anej przez burmistrza,
w³adze miasta przeg³osowa³y Uchwa³ê
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci stanowi¹cego regionaln¹
pomoc inwestycyjn¹.
Pozyskanie tak znacz¹cego inwestora
jest ogromn¹ szans¹ na zwiêkszenie
dynamiki rozwoju gospodarczego regionu. Spó³ka BMC Poland Sp. z o.o.
deklaruje docelowo zatrudnienie 320 osób.
Zapewnia tak¿e, ¿e zatrudni dotychczasowych pracowników Dolzametu, którzy, jak wskazuje firma, ze wzglêdu na
prowadzon¹ przez spó³kê dzia³alnoœæ gospodarcz¹, posiadaj¹ wystarczaj¹ce kompetencje i doœwiadczenie do tego, by œwiadczyæ pracê na rzecz inwestora. Przedsiêbiorstwo zarêcza, ¿e podejmie wszelkie starania zmierzaj¹ce do pozyskania
pracowników Dolzametu w jak najkrótszym terminie pozwalaj¹c na kontynuacjê œwiadczenia pracy przez pracowników bez zbêdnych przerw.
Nowo otwarty zak³ad produkcyjny bêdzie atrakcyjnym miejscem pracy, umo¿liwi mieszkañcom podjêcie zatrudnienia
oraz przyczyni siê do aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej. Szczególnie wa¿ne jest
to, ¿e w du¿ym zak³adzie produkcyjnym
zatrudnienie bêd¹ mogli znaleŸæ pracownicy o ró¿nym poziomie kwalifikacji.

Konkurs dla poetów
Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zapraszaj¹ do uczestnictwa w IV Chojnowskim Konkursie Poetyckim. W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ mieszkañcy miasta i gminy Chojnów w wieku od 15 lat.
Regulamin konkursu na stronie
http://biblioteka.chojnow.eu/index.php?s
trona=569
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BURMISTRZ CHOJNOWA
ZAPRASZA

Koncert na Dzieñ
Niepodleg³oœci
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie serdecznie zaprasza na koncert
uczniów z okazji Odzyskania Niepodleg³oœci. Koncert odbêdzie siê 8 listopada 2016 r. w sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej o godz.
16.00, pl. Zamkowy 2.
Serdecznie zapraszamy.

Uniewa¿nione - niewa¿ne
W zwi¹zku z przypadkami pos³ugiwania
siê dowodami osobistymi, które zosta³y
zg³oszone jako utracone, a nastêpnie
odnalezione informujemy, ¿e uniewa¿nionym dowodem nie mo¿na siê pos³ugiwaæ. Dowód osobisty zg³oszony jako
utracony jest nieodwracalnie uniewa¿nianyw Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostêp reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r.
o dowodach osobistych. Ponadto informacja o utracie i uniewa¿nieniu dowodu
jest niezw³ocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a tak¿e
wykazu uniewa¿nionych dowodów osobistych.
Pos³ugiwanie siê dowodem osobistym
zg³oszonym jako utracony mo¿e wiêc

powodowaæ negatywne konsekwencje
dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynnoœci
prawnych na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty uniewa¿niony na skutek
zg³oszenia utraty nie nosi fizycznych
znamion uniewa¿nienia (np. odciêcia rogu), przez co sprawiaæ mo¿e wra¿enie
dokumentu wa¿nego, niemniej dokument
ten nie s³u¿y ju¿ do potwierdzania to¿samoœcii przekraczania granic pañstw,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ww.
ustawy o dowodach osobistych.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn.
zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
* w dniach od 24.10.2016 r. do
14.11.2016 r.:
- wykazu w sprawie przeznaczenia do
oddania we wspó³u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej
numerem geodezyjnym 454/4, po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa,
na rzecz wspó³u¿ytkowników wieczy-
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stych dzia³ki przyleg³ej na poprawê jej
zagospodarowania - Zarz¹dzenie Nr
129/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 paŸdziernika 2016 r.

Powiatowy Zespó³ Szkó³
w Chojnowie
oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
zapraszaj¹ na

* w dniach od 24.10.2016 r. do
14.11.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci niezabudowanej przeznaczonej do sprzeda¿y
w drodze przetargu nieograniczonego
oznaczonej numerem geodezyjnym
132/3 po³o¿onej przy ul. Legnickiej
w obrêbie 4 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Nr 130/2016 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 24.10.2016 r.
* w dniach od 24.10.2016 r. do
14.11.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanych gara¿ami przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego oznaczonych numerami geodezyjnymi 46/13 i 46/14
po³o¿onych przy ul. D¹browskiego
w obrêbie 4 miasta Chojnowa Zarz¹dzenie Nr 131/2016 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 24.10.2016 r.
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 05.12.2016 r.
* w dniach od 26.10.2016 r. do
16.11.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 271/3
i 271/4 w obr. 4 miasta Chojnowa, ul.
Grodzka (Zarz¹dzenie Nr 132/2016
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26
paŸdziernika 2016 r.)
* w dniach od 26.10.2016 r. do
16.11.2016 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 437/10
w obr. 4 miasta Chojnowa, ul. Baczyñskiego (Zarz¹dzenie Nr 133/2016
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25
paŸdziernika 2016 r.)

Uwaga Gildianie!
Listopadowe spotkanie Gildii Artystów
Chojnowa odbêdzie siê w poniedzia³ek
7.11. o godzinie 1800 w restauracji "KuŸnia". Tematem wiod¹cym ma byæ "Jesieñ". Zapraszamy!!

GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/868

wystawê z okazji Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci
W ramach obchodzonego Tygodnia
Patriotyzmu w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie, uczniowie zaprezentuj¹ w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawê prac pod tytu³em
"Wywalczona Niepodleg³oœæ".
Ekspozycjê bêdzie mo¿na ogl¹daæ
od 2 listopada do 23 listopada.
Oficjalne otwarcie wystawy odbêdzie
siê 7 listopada o godzinie 13.45
Serdecznie zapraszamy

Kalendarz imprez w mieœcie

Listopad
07 listopad - wernisa¿ wystawy z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci
11 listopad - uroczyste obchody Dnia Niepodleg³oœci (patrz plakat str 2)
11 listopad - I Chojnowski Bieg Tkacza (patrz plakat str 2)
12 listopad - Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi
19 listopad - wyk³ad prof. Stanis³awa Rosika dotycz¹cy Chrztu Polski
23 listopad - Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
listopad - Minera³y Dolnego Œl¹ska - wystawa
listopad - Jan Putyra. Malarstwo - rysunek; wystawa

(MBP)
(MOKSiR)
(PZS)
(Muzeum)
(MBP)
(Muzeum)
(Muzeum)

Grudzieñ
17 grudzieñ , godz. 11:00 - 13:00 - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Bo¿onarodzeniowe"
(MBP)
grudzieñ - Jarmark Gwiazdkowy
grudzieñ - "Najnowsze nabytki Muzeum Regionalnego, dary i przekazy"
- wystawa podsumowuj¹ca pracê muzeum na przestrzeni kilku ostatnich lat
(Muzeum)

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR - 512-680-388
Miejska Biblioteka Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
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Koncert dla Laury

Gala Kresowa w Chojnowie
Za spraw¹ Stowarzyszenia Kulturalnego
"Krajobrazy" w Legnicy, Oœrodka Kultury i Sztuki we Wroc³awiu oraz w³adz
Chojnowa, mieszkañcy grodu nad
Skor¹ mogli kolejny raz uczestniczyæ
w piêknym Koncercie Kresowym
- w tym roku pod has³em "Polsko moja".
W ramach 15. Legnickich Dni Kultury
Kresowej mieszkañcy Chojnowa mieli
okazjê ponownie spotkaæ siê z kultur¹
i sztuk¹ tworzon¹ przez Polaków i ich
przyjació³ na by³ych obszarach Rzeczpospolitej.

Lwowskie piosenki, tañce z Bia³orusi,
znane melodie z Ukrainy, zapamiêtane
teksty sprzed lat - ten klimat wielu chojnowianom jest bliski. Koncerty tego typu
zawsze wzruszaj¹, przywo³uj¹ wspomnienia, przenosz¹ w inny, miniony, ale
wci¹¿ ¿ywy œwiat.
Dni Kultury Kresowej zapocz¹tkowane
piêtnaœcie lat temu, maj¹ na celu utrzymanie wiêzi pomiêdzy historycznymi
mieszkañcami Kresów a obywatelami
Polski w granicach poja³tañskich. Ich inicjatorem i koordynatorem jest Tadeusz
Samborski - by³y senator, obecny marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego
i wieloletni prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Krajobrazy".

Od kilku ju¿ lat Dni Kultury Kresowej
w Legnicy swoim zasiêgiem obejmuj¹
tak¿e powiat. St¹d mo¿liwoœæ obcowania
z nimi tak¿e w naszym mieœcie.
Jubileuszowy koncert w Chojnowie mia³
miejsce 21 paŸdziernika w Miejskim
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Szeœcioletnia Laura, w czerwcu tego roku uleg³a powa¿nemu wypadkowi. Czaszka dziewczynki zosta³a uszkodzona,
a czêœæ funkcji neurologicznych zaburzona. Pomóc mo¿e implant za 50 tysiêcy
z³otych i rehabilitacja. Koszty leczenia
dla rodziny m³odziutkiej mieszkanki
pobliskiego Lubiatowa s¹ ogromne.

Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
Rozpocz¹³ go krótki, ale niezwykle treœciwy w swym przekazie multimedialny
wyk³ad Tomasza Kuby Koz³owskiego historyka, znawcy kwestii kresowych.
"Poci¹g ze Lwowa - Wypêdzenie Polaków z Kresów 1945-1946" - tytu³ prelekcji mówi sam za siebie.

Wystêpy na scenie, mimo ¿e nostalgiczne, przypomnia³y o barwnych, weso³ych i beztroskich chwilach Polaków
przed czterdziestym pi¹tym. Kolejne
prezentacje, z wdziêkiem zapowiada³a
aktorka, która goœci³a w Chojnowie ju¿
nie raz - Aurelia Sobczak. Artystów
oklaskiwa³a publicznoœæ, dla której ta
kultura ma osobisty wydŸwiêk. Nikt
zatem nie mia³ problemu, by wtórowaæ

wykonawcom, w³¹czaæ siê do wspólnego
œpiewu, a na koniec nawet daæ porwaæ
siê do tañca.
By³o piêknie, by³o swojsko,
by³o … TA JOJ!!!
eg

Myœl, ¿e pieni¹dze decyduj¹ o zdrowiu
czy ¿yciu cz³owieka zawsze wzbudzaj¹
emocje. Ujêta dramatyczn¹ sytuacj¹
dziewczynki chojnowianka Karolina
Serkies zdecydowa³a pomóc organizuj¹c
na rzecz Laury Kopacz koncert charytatywny. Na jej apel do tej inicjatywy
chêtnie w³¹czyli siê nasi lokalni wokaliœci
- Jakub Koziar, Ma³gorzata Szklarz, Karolina Koñka i legnicka formacja taneczna SOS. Koncertow¹ "wisienk¹" by³ wystêp zespó³u Photony, któremu, w zastêpstwie sta³ej wokalistki, g³osu ¿eñskiego
u¿yczy³a znana w lokalnym œrodowisku
z nietuzinkowego g³osu, organizatorka
ca³ego wydarzenia Karolina Serkies.

Scena MOKSiR 28 paŸdziernika rozbrzmiewa³a ró¿nymi gatunkami muzycznymi dla Laury. Dla Laury i publicznoœci, która mimo i¿ nieliczna, to hojna. Dziêki zrozumieniu trudnej sytuacji
i wra¿liwoœci darczyñców, uda³o siê zebraæ ponad 1500 z³. Czêœæ tej kwoty zasili³a licytacja p³yt Photonów, które sprzeda³y siê za 120 i 305 z³!!! Pieni¹dze ju¿
trafi³y do benificjentki i pomog¹ sfinansowaæ operacjê, która czeka ma³¹ Laurê
w styczniu.
eg
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Ze SKORANT¥ na falach muzyki
Antyczni filozofowie - Pitagoras i Arystoteles stwierdzili: "Muzyka budzi
w sercu pragnienie dobrych czynów"
oraz "Wp³ywa na uszlachetnienie obyczajów". Z pewnoœci¹ te sentencje przyœwiecaj¹ cz³onkom chojnowskiego chóru
Skoranta, który niedawno obchodzi³
swoje - dziewi¹te ju¿ urodziny!!!
W ostatnim czasie na zaproszenie Prezesa Oddzia³u Dolnoœl¹skiego Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkiestr - Andrzeja
Drozdowicza - nasi chórzyœci wziêli udzia³
w "Jesiennych Spotkaniach Chóralnych".
Wraz z piêcioma innymi chórami z Wroc³awia, Lubina i NowogrodŸca mieli okazjê zaprezentowaæ siê w koœciele pod

wezwaniem Józefa Oblubieñca NMP
w Olszynie. Wykonane z pasj¹ i du¿¹
dawk¹ emocji utwory spotka³y siê z ciep³ym przyjêciem s³uchaczy, którzy licznie wype³nili mury œwi¹tyni.
Tydzieñ póŸniej, dziêki uprzejmoœci proboszcza chojnowskiej Parafii Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii
Panny - ksiêdza Miros³awa Makowskiego, w Ma³ym Koœciele odby³ siê
Jubileuszowy Koncert z okazji 9. rocznicy powstania Chóru Skoranta. Chórzyœci
zaprezentowali repertuar, nad którym
wraz ze swoim dyrygentem - Piotrem
Koziarem - ciê¿ko pracowali przez dwa
ostatnie lata. Wyst¹pili równie¿ soliœci:

Gra¿yna Klucznik, Monika Krzywda
i Anna Pauch.
Nie tylko zaciêcie muzyczne i artystyczna dusza pozwalaj¹ cz³onkom chóru
Skoranta i ich muzycznemu mentorowi
w realizacji pasji muzycznej. Nieocenione wsparcie Burmistrza Miasta Chojnowa, Dyrektora Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pozwoli³y do tej pory na 9 lat funkcjonowania. Upór i determinacja Pani Krystyny
Czapskiej, która niegdyœ wymarzy³a sobie miejski, chojnowski chór powi¹zane
z obowi¹zkowoœci¹, pasj¹ jego cz³onków
rokuj¹ kolejne wspania³e lata funkcjonowania Skoranty.
(M.S.)

VI Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹
VI edycja "Jesieni …" swój inauguracyjny koncert mia³a w salach Muzeum
Regionalnego 8 paŸdziernika. Wystapi³
wówczas jeden z najm³odszy w kraju
zespó³ muzyki dawnej - Grego³y z Giebu³towa i kwartet Tiboryus. Tydzieñ
póŸniej w koœciele pw. Œw. Aposto³ów

Legnicy i Wroc³awia - zakoñczyli tegoroczny cykl koncertów w ramach VI Chojnowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹.
Godzinny wystêp m³odych adeptów wokalnej sztuki uzupe³ni³y profesjonalne
œpiewaczki - Magdalena Józefów i Agnieszka Justyna Szumi³o.
eg

Piotra i Paw³a koncertowa³y Serenissima
Res Publica z Wroc³awia oraz doskonale
znany naszym mieszkañcom All'Antico
z³o¿ony zarówno z chojnowian, jak
i goœci z Wroc³awia. O tych wydarzeniach ju¿ pisaliœmy.
22 paŸdziernika mi³oœnicy tego muzycznego gatunku spotkali siê ponownie
w Muzeum Regionalnym. Wybrzmia³y
tu pieœni i kanony XV-XVII w. oraz arie
i arietty w³oskiego baroku. Wykonawcy,
w epokowych strojach, œpiewem i tañcem przypomnieli klimat dworskich rozrywek i ówczesnych sakralnych utworów. Uczestnicy Pracowni Wokalnej
Agnieszki Justyny Szumi³o - z Chojnowa,
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Ju¿ nie przedszkolaki - teraz Pierwszaki
94. by³ych przedszkolaków do³¹czy³o do grona oficjalnych uczniów dwóch chojnowskich podstawówek.
Uroczyste Pasowanie na Ucznia maj¹ ju¿ za sob¹, a przed nimi wiele lat wspania³ej, edukacyjnej przygody.

Duma nas wielka rozpiera,
bo pomijaj¹c wzglêdy wszelakie,
pamiêtaæ trzeba ,
¿e raz tylko w ¿yciu
stajesz siê stu procentowym
pierwszakiem.
***
Kajtek na plecy w³o¿y³ tornister
i ju¿ siê czuje niczym minister.
G³owê zadziera œmia³o do góry,
który siê zmierzy ze mn¹?
No, który?

Pierwszaki ze Szko³y Podstawowej nr 3 swoje œwiêto mia³y w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji. Zanim dost¹pi³y zaszczytu pasowania, ich starsi koledzy zaprezentowali
artystyczne umiejêtnoœci nabyte w szkole. Wyst¹pi³y akrobatki z Piramidy, czirliderki, zespó³
taneczny, zespó³ wokalny i recytatorzy z klasy IVa. W rewan¿u pierwszaki te¿ pokaza³y na
scenie jak wiele zd¹¿y³y nauczyæ siê w niespe³na dwa miesi¹ce. Wspania³e piosenki
i zabawne wierszyki oklaskiwa³a nie tylko uczniowska braæ, ale tak¿e najbli¿si wystêpuj¹cych. Donios³ym momentem by³o œlubowanie, w trakcie którego uczniowie przyrzekli
miêdzy innymi byæ dobrym uczniem, dbaæ o dobre imiê swojej szko³y, byæ ¿yczliwym dla
innych…
Potem nast¹pi³ akt pasowania. Dokonali go burmistrz Jan Serkies i dyrektor szko³y Mariusz
Szklarz. Symboliczny o³ówek z³o¿ony na ramieniu i formu³ka mianowania na ucznia
dope³ni³y formalnego Pasowania. Potem by³y jeszcze prezenty od Rady Rodziców, gratulacje
i ¿yczenia.

***
Na lekcji uczniowie
nie mówi¹ chórem,
Gdy chcesz coœ powiedzieæ,
podnieœ rêkê w górê.
Ka¿dy uczeñ oraz nauczyciel SP4 dok³ada wszelkich starañ, by pierwszoklasiœci poczuli siê
Nie ha³asuj na przerwie!
w szkole jako pe³noprawni i mile widziani cz³onkowie spo³ecznoœci szkolnej. Pierwszym
Ka¿dy ci powie,
krokiem w budowaniu tej œwiadomoœci jest uroczyste Pasowanie na Ucznia, które odby³o siê
¿e ha³as niszczy nerwy i zdrowie.
21 paŸdziernika. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie, rodzice, wychowawcy oraz
bohaterowie wieczoru - pierwszaki, którzy ju¿ na samym pocz¹tku zaskoczyli wszystkich
***
eleganckim polonezem. Wartoœæ artystyczn¹ prezentacji najm³odszych uczniów wzbogaci³y
liczne, piêknie recytowane wierszyki oraz piosenki. Poza czêœci¹ artystyczn¹, pierwszaki
My ju¿ umiemy du¿o, panie
wykaza³y siê równie¿ wiedz¹ z zakresu bezpieczeñstwa, informacji o swojej szkole oraz
dyrektorze
o ojczyŸnie.
- Wiemy, ¿e Ba³tyk
Z ka¿dym wystêpem zbli¿aliœmy siê do punktu kulminacyjnego uroczystoœci, a wiêc
to polskie morze
œlubowania pierwszoklasistów oraz pasowania przez dyrektor szko³y p. Beatê MilerA Polska to ojczyzna nasza
Kornick¹, wicedyrektor p. Annê Denisiak oraz burmistrza miasta Chojnowa p. Jana Serkiesa.
piêkna i wszystkim bliska
Samozadowolenie najm³odszych, duma wychowawców i rodziców oraz uœmiechy zaproszoJej god³em jest Orze³ Bia³y
nych goœci œwiadcz¹ o sukcesie uroczystego wst¹pienia pierwszaków w poczet uczniów SP4.
w czerwonym tle b³yszczy ca³y
Flaga te¿ bia³o - czerwona
przez wieki krwi¹ naznaczona
To, ¿e stolic¹ jest nam Warszawa
wspomnieæ te¿ nam wypada
Zaœ Wis³a - najwiêksza polska
rzeka swym piêknem nas urzeka.
***
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Dla zdecydowanej wiêkszoœci z nas rower, to g³ównie œrodek transportu lub
okazjonalna rozrywka. Doje¿d¿amy
nim do pracy, wieziemy dziecko do
przedszkola, jedziemy na dzia³kê lub
w plener na kilkugodzinn¹ wycieczkê.
Zdecydowanie mniej jest takich, którzy pokonuj¹ kilometry systematycznie, dla zdrowia. Jednostki natomiast traktuj¹ rower jako jedyne, wy³¹czne i najprzyjemniejsze urz¹dzenie
mobilne. Wœród tych nielicznych jest
Pawe³ Wróbel, który przemierzy³ tysi¹ce kilometrów na jednoœladzie,
a w planach ma kolejne.

Gazeta Chojnowska - Kto nauczy³
Pana jazdy na rowerze?
Pawe³ Wróbel - Pierwszym moim jednoœladem by³a hulajnoga. Pamiêtam, ¿e
mia³a szerokie, czerwone opony. Na rower wsiad³em, kiedy mia³em chyba 10 lat.
JeŸdziæ uczy³ mnie starszy brat. Wsadzi³
mnie na swoj¹ niedu¿¹ wyœcigówkê. To
nie by³ najlepszy model do nauki jazdy,
ale poradzi³em sobie. By³em dumny z siebie, brat ze mnie chyba te¿, bo podarowa³ mi ten rower. S³u¿y³ mi jeszcze d³ugie lata.
G.Ch. - Od tamtej pory rower sta³ siê
Pana pasj¹?
P.W. - Mo¿e nie tak od razu, ale rzeczywiœcie, odk¹d nabra³em wprawy w jeŸdzie, czêsto wsiada³em na "Huragana"
i jeŸdzi³em po okolicy. Przerobi³em go na
rower turystyczny. Sta³ siê wygodniejszy
i chyba wtedy zaczê³y siê moje planowane wyprawy. Na pocz¹tek Boles³awiec, potem kolejne miasta, kolejne trasy...
G.Ch. - No w³aœnie, jakimi szlakami
mo¿e siê Pan pochwaliæ?
P.W. - D³ugo mo¿na by mówiæ. Zwiedzam Polskê od kilkudziesiêciu lat. Dolny Œl¹sk to naturalnie najczêœciej odwiedzany region, czêsto biorê te¿ azymut na
Wielkopolskê, ale objecha³em tak¿e nasz¹ po³udniow¹ granicê odwiedzaj¹c
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przy okazji Czechy, czêœæ zachodniej poznaj¹c kilka miejsc w Niemczech, œcianê
wschodni¹, ca³e wybrze¿e (dodam, ¿e
nad nasze morze te¿ dojecha³em rowerem). Dzienny kilometrowy limit jest
bardzo ró¿ny - zale¿y od pogody i od
mojego samopoczucia. Najd³u¿szy dystans jaki pokona³em jednego dnia to 251
kilometrów. Moim zamiarem nie jest jednak pobijanie tego typu rekordów. Ka¿da
wyprawa ma na celu poznawanie nowych
miejsc, nie zaœ odhaczanie przejechanych
kilometrów. Jadê wolnym tempem, czêsto
zatrzymujê siê, by utrwaliæ aparatem widoki czy architekturê, albo po prostu,
¿eby poobcowaæ z piêkn¹ natur¹.
Od wielu lat biorê tak¿e udzia³ w cyklicznych imprezach rowerowych. Co roku,
od 12 lat biorê udzia³ w Paradzie Rowerów w Jeleniej Górze (doje¿d¿am tam
oczywiœcie na jednoœladzie). Od lat siedmiu uczestniczê tak¿e w Uphill Race
Œnie¿ka - wjeŸdzie rowerem na Œnie¿kê.
Z ka¿dym rokiem przesuwam siê w górê
na liœcie klasyfikacyjnej.
G.Ch. - Dlaczego jazda na rowerze
sprawia Panu tyle przyjemnoœci?
P.W. - Zacznê od tego, ¿e ju¿ samo planowanie kolejnej trasy jest ekscytuj¹ce. Jest
tyle wspania³ych miejsc, które chcia³bym
zobaczyæ, ¿e trudno nawet podj¹æ decyzjê, co bêdzie nastêpnym razem. Kiedy
ju¿ siê zdecydujê niecierpliwie czekam
na wyjazd, a potem to ju¿ sama rozkosz.
Odkrywanie, zdobywanie, obcowanie, poznawanie - wielka, wspania³a przygoda.
Ludzie, krajobrazy, obiekty, pomniki przyrody - Polska jest przepiêknym krajem,
a Polacy na ogó³ ¿yczliwi i szczerzy. Oczywiœcie wszystkie te przyjemnoœci okupione
s¹ hektolitrami potu, zdarzaj¹ siê kontuzje i nieprzewidziane awarie, ale to te¿ ma
swój smaczek. Pokonujê w³asne s³aboœci,
uczê siê sobie z nimi radziæ, obserwujê
postêpy i czujê ogromn¹ satysfakcjê,
kiedy wszystko siê udaje. Pokonywanie
d³ugich dystansów, walka z tras¹, obcowanie z przyrod¹, nocowanie na dziko
z dala od cywilizacji jest czymœ poci¹gaj¹cym, czymœ do czego chce siê wracaæ.
G.Ch. - Wra¿eniami z wypraw dzieli siê
Pan z innymi.
P.W. - Tak. To dla mnie ogromna przyjemnoœæ móc opowiedzieæ innym o miejscach, które nie zawsze pamiêta siê z geografii. Pokazaæ uroki naszego kraju i byæ
mo¿e zachêciæ do ich odwiedzenia. Dwa

takie spotkania odby³y siê w naszej miejskiej bibliotece, jedna prelekcja mia³a miejsce w Legnicy. Nie jestem dobrym mówc¹,
ale co niedopowiem to "dopoka¿ê" na
zdjêciach, a one s¹ niezwykle wymowne.

G.Ch. - Rower to nie jedyna Pana pasja?
P.W. - Wyprawy rowerowe maj¹ tê dodatni¹ cechê, ¿e mo¿na dojechaæ tam,
gdzie innym œrodkiem lokomocji siê nie
dojedzie, ale i na rowerze te¿ nie wszêdzie siê dotrze. Dlatego miejsca mniej dostêpne przemierzam pieszo - uwielbiam
piesze, górskie wêdrówki. Lubiê te¿ wêdkowanie. Wêdrówki utrwalam aparatem
fotograficznym i odkry³em niedawno, ¿e
wielk¹ przyjemnoœæ sprawia mi robienie
zdjêæ natury makro. Wszystkie te moje
pasje, na szczêœcie, mo¿na swobodnie ³¹czyæ, wiêc nie ma problemu z dzieleniem
czasu miêdzy nie.

G.Ch. - Rowerowe marzenie?
P.W. - Hmm, nie jestem marzycielem. Mam
raczej plany ni¿ marzenia. Chcia³bym
wybraæ siê na wyprawê dooko³a Polski,
potem szlakiem wzd³u¿ Wis³y, Odry, Warty.
No a takim marzeniem (jednak mam marzenie) jest organizowanie cyklicznych
wypraw rowerowych dla moich wspó³mieszkañców. Wspaniale by³oby, gdyby
chojnowianie zechcieli wyjœæ z domów,
wsi¹œæ na rowery i z perspektywy jednoœlada poznaæ okolice naszego regionu.
Zapewniam, ¿e nie by³by to stracony czas.
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Dyskusja o Wielkiej Wojnie - tym razem w Bawarii oraz Anglii
Co tam robiliœmy? Jak wygl¹da³a kolejna
ods³ona projektu Erasmus+, realizowanego w PZS w Chojnowie? Jak ugoœcili
nas nasi rówieœnicy? Jak smakuj¹ bawarskie i angielskie przysmaki? Te i inne ciekawostki znajdziecie w poni¿szym artykule.
M³odzie¿ z PZS w Chojnowie wyjecha³a
do miejscowoœci Schwäbisch Gmund i Wallasey. Wycieczki to kolejne dzia³ania w ramach projektu Erasmus+ pt. “1914-2014 Wielka Wojna po 100 latach w ogl¹dzie
m³odych Europejczyków”. Po wyjazdach
do Rumunii, W³och i Francji, przyszed³
czas na Niemcy, a potem Angliê. Przed nami
jeszcze jedna mobilnoœæ do Portugali oraz
ponowne spotkanie wszystkich grup w Polsce w Chojnowie.
Wyprawa do Niemiec rozpoczê³a siê w niedzielny poranek 8 maja. Po drodze wst¹piliœmy do Norymbergii, gdzie zwiedziliœmy
przepiêkny ogród cesarski i rynek, mogliœmy tak¿e zasmakowaæ tradycyjnych bawarskich kie³basek, które, naszym zdaniem, nie mog¹ równaæ siê z polskimi wyrobami. Na miejscu zostaliœmy serdecznie
przywitani przez nauczycieli oraz rodziny,
u których mieliœmy spêdziæ najbli¿szych
kilka dni. Nastêpnego dnia w szkole
Schiller-Realschule odby³o siê uroczyste
powitanie uczestników projektu. Kolejnymi punktami programu by³y wizyta w Rathaus i przywitanie przez mera miasta oraz
gra miejska, przygotowana przez niemieck¹ m³odzie¿. Po po³udniu uczniowie prezentowali wyniki swoich badañ i prac projektowych. We wtorek zaplanowano wycieczkê do Stuttgartu. M³odzie¿ odwiedzi³a
muzeum historyczne, w którym w dwóch
grupach analizowaliœmy teksty Ÿród³owe.

Efektem prac by³y wnioski, i¿ na tych terenach w okresie wojny panowa³ g³ód i du¿a
œmiertelnoœæ ludnoœci cywilnej, szczególnie dzieci. Najbardziej wyczekiwanym punktem dnia by³a niew¹tpliwie wizyta w Muzeum Mercedesa. Od œrody rozpoczê³a siê
praca nad ksi¹¿kami kucharskimi, które
mia³y zawieraæ wojenne przepisy z ka¿dego kraju, a tak¿e zdjêcia uczestników. Dodatkowo, w ramach warsztatów, uczniowie
piekli precle i rogaliki. Reszta dnia zosta³a
przeznaczona na lepsze poznanie siê z rodzinami.
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W czwartek zostaliœmy zaproszeni na przyjêcie po¿egnalne. Na pocz¹tku podziêkowano wszystkim obecnym za zaanga¿owanie i uczestnictwo w projekcie, a nastêpnie wrêczono prezenty. Na kolacji nie zabrak³o przysmaków i tradycyjnych dañ.
Atrakcj¹ wieczoru by³y wystêpy artystyczne poszczególnych krajów. Grupa z Chojnowa zaœpiewa³a piosenki “Sz³a dzieweczka do laseczka” i “Jesteœ szalona”.

W pi¹tek z samego rana nast¹pi³o po¿egnanie z rodzinami. W drodze powrotnej
zaplanowano zwiedzanie Ratyzbony. Mieliœmy okazjê zobaczyæ uroczysty pochód
z okazji Zielonych Œwi¹t, w którym uczestniczyli mieszkañcy miasta i regionu, ubrani w swoje tradycyjne ludowe stroje.
W paŸdzierniku inni uczniowie PZS w Chojnowie odwiedzili Liverpool, miasto pi³ki
no¿nej i Beatlesów. Przyjechaliœmy do
Liverpoolu o jeden dzieñ wczeœniej i wyje¿d¿aliœmy o jeden dzieñ póŸniej ni¿ pozosta³e szko³y. Mieliœmy okazjê "poszwendaæ"
siê po mieœcie, poczuæ jego atmosferê bez
poœpiechu zwiedzania w du¿ej grupie. Ula,
Kacper, Asia i Igor mieszkali w angielskich rodzinach i byli z tego bardzo zadowoleni.
Wizytê w goszcz¹cej nas szkole w Wallasey rozpoczêliœmy od prezentacji przygotowanych wystaw oraz wystêpów artystycznych. Nasz zespó³ zaprezentowa³ dwie
wersje piosenki “Przybyli u³ani pod okienko”. Zorganizowano dla nas wycieczkê do
Liverpoolu. W jej programie by³o zarówno
zwiedzanie miasta, jak i Central Library,
czyli biblioteki, oraz World Museum Liverpool. Oba te miejsca by³y jednoczeœnie
kszta³c¹ce i interesuj¹ce. Biblioteka wprawi³a nas w zachwyt po³¹czeniem klasycznego piêkna i nowoczesnoœci. Miasto
s³ynie tak¿e ze znanej na ca³ym œwiecie

grupy rockowej The Beatles, a tak¿e
dwóch klubów pi³karskich: Liverpool F.C.
i Everton F.C. W trakcie wycieczki byliœmy na dwóch stadionach: LFC, który
zwiedziliœmy w ostatnim dniu wizyty i Old
Trafford w Manchesterze. Na stadionie Manchesteru United na murawê wychodziliœmy
przy fanfarach, które zawsze towarzysz¹
"czerwonym diab³om" przed rozpoczêciem
meczu. Na zakoñczenie obydwu wycieczek
zrobiliœmy sobie zdjêcie z pucharami Ligi
Mistrzów.
W Manchesterze zwiedziliœmy równie¿ muzeum wojny, w którym mogliœmy przeœledziæ zagadnienia zwi¹zane z walk¹ i wojn¹,
pocz¹wszy od 1914 roku, po czasy wspó³czesne. Przed rozpoczêciem zwiedzania otrzymaliœmy zadania do wykonania. Ogl¹daj¹c
wystawy, szukaliœmy odpowiedzi na przygotowane pytania.
Nastêpnego dnia mogliœmy sprawdziæ swoje umiejêtnoœci plastyczne i kulinarne.
Pracowaliœmy w parze z uczniami angielskimi. Ka¿da dwójka otrzyma³a inny fragment ca³ego obrazu, a potem nasze prace
zosta³y z³¹czone w jedn¹ wielk¹ ca³oœæ!
Kolejne zajêcia odby³y w kuchni. Uczyliœmy siê piec popularne angielskie ciasteczka, podawane do "popo³udniowej herbaty". Kiedy ciastka by³y gotowe, udaliœmy siê do sto³ówki, by spróbowaæ naszych wypieków i wypiæ ow¹ tradycyjn¹
"popo³udniow¹ herbatê". Wieczorem
spotkaliœmy siê ponownie w szkolnej sto³ówce na po¿egnalnej kolacji. Mogliœmy
spróbowaæ angielskiej potrawy z ziemniakami, warzywami, miêsem i chlebem.

Wyjazdy by³y szans¹ na "szlifowanie" jêzyka,
poznanie kultury obydwu krajów oraz zawarcia interesuj¹cych nowych znajomoœci,
szczególnie z goszcz¹cymi nas rodzinami.
Wspaniale wspominamy spêdzony tam
czas i z pewnoœci¹, gdyby nadarzy³a siê
taka mo¿liwoœæ, chêtnie odwiedzilibyœmy
tamte rejony jeszcze raz. Przed nami jeszcze du¿o dzia³añ i nowy projekt w ramach
ERASMUSA+, pt. "£¹czmy nasze serca
bez granic". Tym razem zajmiemy siê wielokulturowoœci¹ i tolerancj¹. cdn...
Manuela, Asia, Igor, Kacper,
Ada, Angelika i Ula
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Z nowym rokiem nowym krokiem w "Trójce"
Relacje o tym, co dzieje siê w Szkole Podstawowej nr 3 rozpoczniemy od informacji o wielkim wyró¿nieniu, jakie otrzyma³a placówka. Wyró¿nieniem tym jest
certyfikat "Szko³a Dbaj¹ca o Bezpieczeñstwo". W uroczystoœci wrêczenia
dokumentu wziê³a udzia³ koordynatorka
programu - p. Helena Malak-Fotiadis
oraz dyrektor szko³y p. Mariusz Szklarz.
Podsumowanie konkursu i wrêczenie
wyró¿nieñ odby³o siê w Urzêdzie Wojewódzkim we Wroc³awiu. Uroczystoœæ
uœwietni³ sw¹ obecnoœci¹ Dolnoœl¹ski
Kurator Oœwiaty pan Roman Kowalczyk.

Od pocz¹tku roku szkolnego
2016/2017 zarówno uczniowie jak
i nauczyciele z ochot¹ ruszyli do pracy.
Zachêt¹ do dzia³añ by³ nowy sprzêt elek-

SP 4 news
Dobra passa
warcabistów!
29 paŸdziernika w Ciechowie odby³y siê
Rozgrywki w Warcabach Stupolowych eliminacje strefowe, gdzie nasi uczniowie
reprezentowali powiat legnicki. Po raz
kolejny zawodnicy wykazali siê niesamowitymi umiejêtnoœciami taktycznymi
i osi¹gnêli ogromny sukces, tym samym
kwalifikuj¹c siê do fina³u dolnoœl¹skiego.

W kategorii "Orlik" wœród dziewcz¹t
I miejsce zajê³a Julia Grzech, zaœ
wœród ch³opców ca³e podium nale¿a³o do
uczniów SP4 - I miejsce Micha³
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troniczny i wysprz¹tane, odnowione,
doposa¿one pomieszczenia. Nasi uczniowie pod opiek¹ pani Ewy Wiêcek
i Marii Lis z wielkim zainteresowaniem
przyst¹pili do prac zwi¹zanych z akcj¹
"Narodowe czytanie - Quo vadis".
Kulminacyjny punkt akcji mia³ miejsce
na chojnowskim rynku. To tutaj odby³o
siê spotkanie uczestników i goœci oraz
organizatorów na czele z Burmistrzem
Miasta Chojnowa Janem Serkiesem. Za
najciekawszy strój z epoki wyró¿nieni
zostali nasi uczniowie - Marceli Ku³acz
i Julia Woronowicz.
Zwiêkszeniu bezpieczeñstwa uczniów s³u¿y³y dwa spotkania: pierwsze
przeprowadzone zosta³o przez stra¿aków
z 3. Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie,
drugie przez funkcjonariuszy Komendy
Policji w Chojnowie.
Nasi wychowankowie dbaj¹
o czystoœæ nie tylko na terenie placówki,
ale i poza ni¹. W ramach akcji Sprz¹tanie
Œwiata pod opiek¹ p. Bernardy Borkowskiej i p. Mariusza Nawrockiego uczniwie wziêli udzia³ w corocznej akcji Sprz¹tania Œwiata. W tym roku uczniowie
zatroszczyli siê o czystoœæ wokó³ szko³y.

Korzystaj¹c z piêknej wrzeœniowej pogody wiele podró¿owaliœmy. Nasi
uczniowie z klas drugich odwiedzili Muzeum i Gród Œredniowieczny w BrzeŸniku. Dziêki wycieczce mieli mo¿liwoœæ
przeniesienia siê nie tylko w miejscu, ale
i w czasie. W Ranczu Grapa w Nowych
£¹kach podziwiali ró¿ne zwiêtarza i zbli¿aj¹c¹ siê jesieñ.
e.w i m.l

Gurgul, II miejsce Piotr Kulawiak, III
miejsce Micha³ Jankowski.
W kategorii "M³odzik" III miejsce
zajê³a Julia Wiœniewska, a IV Anna
Tersa. Ogromne gratulacje nale¿¹ siê
wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunce p. Bo¿enie Szarek. Trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy!

kolorowanek ze zwierz¹tkami. Ogromne
zaanga¿owanie uczniów oraz rodziców
pozwoli³o na zebranie niesamowitej
kwoty 2016 z³ oraz wielu kilogramów
karmy. Ca³oœæ przekazana zosta³a do r¹k
prezesa fundacji "Stacyjka Maltusia"
p. Aleksandrze Czechowskiej, która odwiedzi³a nasz¹ szko³ê z czworono¿nym pupilem. Spotkanie mo¿na okreœliæ dwoma
s³owa - poruszaj¹ce i pouczaj¹ce.

Sukces akcji
"Daj z³ociaka na zwierzaka"
21 paŸdziernika zakoñczy³a siê szkolna
akcja "Daj z³ociaka na zwierzaka" organizowana przez klasy IVb i VIa wraz
z wychowawcami p. B. S³otwiñsk¹ oraz
p. S. Kaszowsk¹. W ramach akcji przeprowadzono szereg przedsiêwziêæ, m. in.
malowanie twarzy, loteriê fantow¹, sprzeda¿ pysznych wypieków, popcornu oraz

Prymusy z Czwórki w powiatowym
etapie konkursu zDolny Œl¹zaczek!
Uczniowie SP4 mog¹ pochwaliæ siê
ogromn¹ wiedz¹ zarówno z zakresu jêzyka angielskiego jak i innych dziedzin, co
udowodnili podczas szkolnych etapów
Interdyscyplinarnego Konkursu zDolny
Œl¹zaczek oraz Dolnoœl¹skiego Konkursu
Jêzyka Angielskiego zDolny Œl¹zaczek.
Troje uczestników zakwalifikowa³o siê
do powiatowego etapu. Ma³ym ekspertem z jêzyka angielskiego okaza³ siê Miko³aj Wo³oszyn, natomiast popis wiedzy
z ró¿nych dyscyplin zaprezentowali Eliza
Laskowska i Hubert Kupczyñski.
Oby tak dalej!
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Bluesrockowe chwile
Pi¹tek i sobota 21 i 22 paŸdziernika - te
dni zaserwowa³y solidn¹ dawkê bluesa.
Nasza ekipa postanowi³a wykorzystaæ
nadarzaj¹c¹ siê sposobnoœæ, by trochê
poœwiêtowaæ. Przy okazji te¿ porównaæ,
jak takie imprezy odbierane s¹ w Legnicy i Chojnowie.
W grodzie nad Kaczaw¹, w LCK, 30. urodziny obchodzi³a legendarna formacja
“Obstawa Prezydenta” (O.P.), w ramach
Legnica Blues Day. Nieraz koncertowali w naszym mieœcie s¹ zatem dobrze
znani chojnowianom. Do jubileuszowego koncertu zosta³o te¿ zaproszone
“Nocne Boogie”. Jak na tak¹ imprezê,
Sala Mena¿owa nadawa³a siê idealnie.
Elegancko przy stolikach, fani, przyjaciele i najbli¿si byli œwiadkami tego historycznego wydarzenia. Przed koncertem krótk¹ prelekcjê wyg³osi³ znany legnicki dziennikarz i chodz¹ca encyklopedia kulturalna - Mieczys³aw Pytel.

Czy ktoœ pamiêta takie legnickie grupy
jak: “Okularnicy”, “Strefa Destrukcji”
czy “Zielono-Czarni” (tam udziela³ siê
ojciec S³awka Sobieskiego z O.P. - Jan).

wa³ki, czym tylko zwiêkszyli apetyt na
kolejnego wykonawcê. Mo¿e by tak zaprosiæ to trio do "Jubilatki" na "Wieczorek Muzyczny"? A potem zagrali szanowni jubilaci. Z oryginalnego sk³adu
zostali: S³awomir Sobieski - gitara
i Andrzej Malcher - bas. Pos³uchaliœmy
przekrojowego materia³u ¿ywio³owo
przyjêtego przez publikê. £za siê w oku
zakrêci³a na wspomnienie starych, dobrych czasów. “Obstawa” nie spoczywa
na laurach. Przygotowuje now¹ p³ytê.
Pe³ni wra¿eñ po takim koncercie zaczêliœmy odliczaæ chwile do chojnowskiego "Wieczorku Muzycznego" w kawiarni "Jubilatka".

Tam w roli g³ównej zaprezentowa³a siê
nasza rodzima “Faza Blues”. To najnowszy rozdzia³ w historii rocka Chojnowa. Zespó³ prze¿y³ ju¿ wzloty i upadki. Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e istnieje, koncertuje, odbywa próby w MOKSiR. Standardy polskiego bluesa,
przeplatane w³asnymi kompozycjami,
wartko umila³y czas widowni, która tego
dnia zdecydowa³a siê przyjœæ do kawiarni. Z frekwêcj¹ mog³o byæ jednak
trochê lepiej.
Spokojnie mo¿na wysnuæ tezê, ¿e wspólny koncert “Fazy Blues” i “Nocne
Boogie”, móg³by kiedyœ dojœæ do skutku.
To by³oby dopiero wydarzenie! Ciekawe
czy doczekamy siê chocia¿ demao
naszych bluesrockowców?

Pamiêæ wiêc zosta³a odœwie¿ona i w koñcu na scenie pojawi³o siê “Nocne Boogie”.
Powstali na pocz¹tku lat 90-tych. Furorê
zrobili podczas festiwalu w Jarocinie.
W sk³adzie mieli czarnoskórego wokalistê - Georgesa, œwietnie œpiewa³ po polsku, a i barwny mia³ ¿yciorys. Obecnie
sk³ad jest nieco inny, ale repertuar bardzo ciekawy. Zagrali stare i nowe ka-
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Chojnowski zespó³ zagra³ w sk³adzie:
Jaros³aw Kwaœniak - œpiew i gitara,
Zdzis³aw Kosiorowski - gitara, Ireneusz
Matys - gitara basowa, Jakub Matys klawisze, Waldemar Winkler - perkusja.

Dokument niezwyk³y
W pocz¹tkach œwiatowej kinematografii
objazdowe kina dla mieszkañców niewielkich miejscowoœci by³y ogromn¹
atrakcj¹. Wraz z rozwojem techniki i miejskiej infrastruktury, niemal ka¿de miasto
za punkt honoru stawia³o sobie wybudowanie kina. Objazdowe kino straci³o
racjê bytu.
W dobie Internetu i telewizji kablowej,
multipleksy zdecydowanie ograniczy³y
masowe wyjœcia do kina. To paradoksalnie spowodowa³o, ¿e od¿y³a idea Kin
Objazdowych. Forma jednak uleg³a pewnej modyfikacji. Takie przedsiêwziêcie
wziê³a na swoje barki jedna z licznych
fundacji - Fundacja East Side. Dziêki
niej 29 paŸdziernika w ramach 14 Objazdowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Watch Dogs" w chojnowskim
MOKSiR, w kinie "Kultura" mieliœmy
do czynienia z niezwykle interesuj¹cymi
dokumentami. Tegoroczna edycja festiwalu poœwiêcona by³a prawom cz³owieka.
Pokazano trzy obrazy.
"Bez wyjœcia - historia Rehtaek Parsons.
To opowieœæ o kanadyjskiej nastolatce,
zgwa³conej podczas imprezy. Zaszczuta
przez spo³eczeñstwo i wymiar sprawiedliwoœci, pope³nia samobójstwo.
"Czeczenia - wojna bez œladu" - jak
wygl¹da obecnie pañstwo po dwóch
wojnach. Czy ludnoœæ i kraj d³ugo jeszcze bêdzie "leczyæ siê z ran?".
"Salam" - dokument o uchodŸcach
syryjskich widzianych oczami zachodnich filmowców.
Ka¿d¹ projekcjê poprzedza³a krótka
prelekcja koordynatorki projektu Katarzyny Musia³.
Trzy niezwykle poruszaj¹ce produkcje
budz¹ce wiele emocji i wywo³uj¹ce
refleksje. Nam nasunê³a siê jedna - XXI
wiek cechuje wojna i pokój, dobrobyt
i bieda, znieczulica i sprawiedliwoœæ,
a wszystko to kreuje cz³owiek!
pm

pm
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Œwiêto Dyni w ¿³obku
,,Znacie dyniê nasi mili, nikt jej przecie¿ nie pomyli.
To warzywo dobrze znane, przez dzieciaki uwielbiane."

Dynia to bardzo zdrowe, urodziwe i smaczne warzywo - przekona³y siê o tym dzieci z naszego ¿³obka w pi¹tek 28 paŸdziernika,
w czasie obchodów ŒWIÊTA DYNI.
Wœród dzieci ubranych na pomarañczowo, a nawet przebranych w dyniowe stroje, mo¿na by³o poczuæ siê jak na
dyniowej grz¹dce.
Dyniowe dekoracje, wykonane przez Tygryski oraz smaczne
dyniowe placuszki podane dzieciom na obiad pozwoli³y
odkryæ wiele zalet tego niedocenionego warzywa, a przede
wszystkim da³y okazjê do fantastycznej wspólnej zabawy.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

Æwicz swój mózg ! Jak skutecznie uczyæ siê i zapamiêtywaæ
Coraz wiêcej i czêœciej mówi siê o tym,
¿e równie wa¿ne jak dbanie o cia³o
(odpowiednia dieta, æwiczenia), jest
dbanie o mózg. Dotyczy to ludzi w ka¿dym wieku. W chwili narodzin nasz
mózg zbudowany jest ze stu miliardów
aktywnych komórek. Dla uczenia siê,
przyswajania nowej wiedzy wa¿ne s¹
po³¹czenia miêdzy tymi komórkami
zwane synapsami. Im wiêcej takich
po³¹czeñ, tym ³atwiej siê uczymy. Im
wiêcej siê uczymy, tym wiêcej w naszym
mózgu tworzy siê takich po³¹czeñ...
Co " lubi" nasz mózg? Wa¿nym wsparciem dla niego jest odpowiednia iloœæ
snu, dieta oraz aktywnoœæ fizyczna i umys³owa. Jeœli mówimy o diecie, to dla mózgu dobre s¹ m. in.: orzechy, owoce jagodowe, awokado, broku³y, zielona herbata, gorzka czekolada... Mózg lubi rebusy,
krzy¿owki ró¿nego rodzaju, sudoku,
naukê jêzyków obcych...
Jeszcze jedna istotna rzecz - skuteczniej
uczymy siê, gdy w ten proces zaanga¿ujemy obie pó³kule mózgowe. Lewa
pó³kula odpowiedzialna jest za jêzyk
mówiony i pisany, logikê, zdolnoœci
matematyczne, analityczne i naukowe.
Prawa natomiast za rozpoznawanie
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kolorów, rytmów, prawid³owoœci, kszta³tów i ich wzajemnych zale¿noœci. W niej
swoje Ÿród³o ma intuicja, poczucie humoru i wyobraŸnia. Jeœli prócz s³ów
i liczb wykorzystamy kolor, rytm, wyobraŸniê i emocje - nauczymy siê
nowych rzeczy ³atwiej. Szybciej uczymy
siê s³ów piosenek ni¿ wierszy czy prozy,
bo lewa pó³kula przetwarza s³owa, a prawa muzykê.
Mo¿emy "zmusiæ" mózg do lepszej
wspó³pracy miêdzy pó³kulami tak¿e
dziêki æwiczeniom fizycznym. Taka
gimnastyka nazywa siê kinezjologi¹
edukacyjn¹ i zosta³a opracowana przez
amerykañskiego psychologa Paula Dennisona. To m. in.: "leniwa ósemka",
"s³oñ", æwiczenia naprzemienne. Jeœli
Ciê to zainteresowa³o - poszukaj wiêcej
informacji i æwicz.
Gdy ju¿ nauczyliœmy siê czegoœ nowego,
to jak skutecznie i na d³ugo to zapamiêtaæ? Powtórki s¹ konieczne! Najlepiej
opracowaæ swój indywidualny cykl powtórzeñ, metod¹ prób i b³êdów... Jedni
potrzebuj¹ wiêcej, inni mniej powtórzeñ,
jedni wol¹ powtarzaæ materia³ rano, inni
wieczorem. Sami wiemy najlepiej, co dla
nas dobre.

S¹ te¿ specjalne techniki u³atwiaj¹ce
zapamiêtywanie (mnemotechniki). Jedn¹
z tych technik jest "³añcuchowa metoda
zapamiêtywania"- prosta i skuteczna.
Jednoczeœnie jest ona podstawowa w stosunku do innych. Na czym polega? Na
kojarzeniu poszczególnych elementów
ze sob¹ na zasadzie ³¹czenia ich. Wymyœlamy i wyobra¿amy sobie historiê,
³¹cz¹c kolejne elementy. Im wiêcej
w tym ruchu, kolorów kszta³tów i emocji - tym lepiej. Spróbujcie - najlepiej ze
swoimi dzieæmi - wypisaæ dziesiêæ s³ów
do zapamiêtania i stworzyæ z nich zwariowan¹, œmieszn¹ historiê. Zapamiêtacie te
s³owa na d³ugo i w odpowiedniej kolejnoœci. Inn¹ metod¹ jest metoda " haków". Jej podstaw¹ jest tworzenie skojarzeñ do dziesiêciu podstawowych cyfr
i liczb. Ale to ju¿ materia³ na kolejny
artyku³, a najlepiej na przeæwiczenie...
Judyta ¯o³ubak
Pedagog Powiatowej Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej
w Chojnowie
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WO£YÑ
04/05.11.2016 godz. 18:00
Akcja filmu "Wo³yñ" rozpoczyna siê wiosn¹ 1939
roku w ma³ej wiosce zamieszka³ej przez Ukraiñców, Polaków i ¯ydów. Zosia G³owacka ma 17 lat
i jest zakochana w swoim rówieœniku, Ukraiñcu
Petrze. Ojciec postanawia jednak wydaæ j¹ za bogatego polskiego gospodarza Macieja Skibê, wdowca z dwójk¹ dzieci. Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe ¿ycie wioski odmienia najpierw okupacja
sowiecka, a póŸniej niemiecki atak na ZSRR. Zosia
staje siê œwiadkiem, a nastêpnie uczestniczk¹ tragicznych wydarzeñ wywo³anych wzrastaj¹c¹ fal¹
ukraiñskiego nacjonalizmu.
Kulminacja ataków nadchodzi latem 1943 roku. Poœród morza nienawiœci Zosia próbuje ocaliæ siebie i swoje dzieci.

Miejska Biblioteka
Publiczna poleca
Dzia³ dla Doros³ych
"100 miejsc we Francji, które ka¿da
kobieta powinna odwiedziæ"
Marcia DeSantctis

100 pomys³ów na wakacje we Francji.
Bestseller dziennika "The New York
Times".
Od ekskluzywnych butików po pchle targi, flagowych zabytków z topu listy
UNESCO po ukryte, nielicznym tylko
znane muzea, kameralnych koncertów
w starych paryskich koœcio³ach po gwarne œwi¹teczne jarmarki w Alzacji, talasoterapii w Saint-Malo po kursy gotowania w Lyonie, samotnych spacerów
wzd³u¿ klifów Étretat po wycieczki rowerowe wokó³ zamków nad Loar¹...
Poœród setek przewodników o Francji ten
jest absolutnie wyj¹tkowy. Z myœl¹ o kobietach przygotowa³a go zakochana we
Francji, zapalona globtroterka Marcia
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DeSanctis. To 100 oryginalnych pomys³ów na zwiedzanie, zakupy, edukacjê
i relaks. Zapieraj¹cy dech w piersiach
rajd po miejscach pamiêci, winnicach,
najpiêkniejszych ogrodach, lawendowych polach, kawiarniach i restauracjach, du¿ych miastach i najdalszych
zak¹tkach. Francja jest taka piêkna, a ka¿da pora roku oferuje nowe atrakcje.
365 dni w roku to za ma³o, by odkryæ
wszystkie jej powaby i uroki, ale ju¿
jeden dzieñ wystarczy, by straciæ dla niej
g³owê. Bon voyage!
"Adwokat"
Randy Singer
Na procesie Jezusa z Nazaretu Teofil,
b³yskotliwy m³ody assessor pochodz¹cy
z wy¿szych sfer Rzymu, stoi za Poncjuszem Pi³atem i podszeptuje mu, by zaprponowa³ uwolnienie Barabasza. Ta strtegia obraca siê przeciwko pods¹dnemu.
Teofil na zawsze zapamiêtuje widok
niewinnego cz³owieka, niesprawiedliwie
skazanego na mêkê najgorszej z mo¿liwych kar œmierci - ukrzy¿owania. Gdy
Teofil wraca do Rzymu, musi siê
sprawdziæ jako jeden z prawników Cesarstwa Rzymskiego. Przetrzymuje
niebezpieczne knowania procesów
o zdradê i podjêt¹ przez okrutnego tyrana
próbê pogr¹¿enia kobiety, któr¹ kocha.
Jednak jego d¹¿enie do zemsty pozostawia zmazê zarówno na imperium, jak
i na jego niespokojnej duszy. W koñcu
musi siê zmierzyæ z najbardziej os³awionym z cezarów, broni¹c Paw³a s¹-

dzonego przez niepoczytalnego Nerona.
Czy Teofil bêdzie umia³ przeprowadziæ
obronê i uchroniæ przed egzekucj¹ kolejnego niewinnego cz³owieka?
Dzia³ dla dzieci

“Draka z Muzeum
Agata Loth-Ignaciak, Bartek Ignaciak
"- Mogê wejœæ, gdzie chcê, nawet do skarbca. Albo do Muzeum. Noc¹. Jeœli tylko
bêdê mia³ ochotê! - przechwala siê Janek."
…i od tego wszystko siê zaczê³o.
Muzeum Narodowe w Warszawie staje
siê sceneri¹ sensacyjnych przygód Stefka, Janka i ich dziadka. Bracia zaintrygowani przeczytan¹ w gazecie histori¹
w³amywaczy postanawiaj¹ pójœæ w ich
œlady. Zak³adaj¹ siê z kolegami, ¿e
zdo³aj¹ zakraœæ siê do Muzeum, wynios¹
z niego dzie³o sztuki, a ca³¹ aferê opisz¹
gazety. Sensacyjna akcja Draki w Muzeum przeplata siê z fascynuj¹c¹ opowieœci¹ o sztuce. Wszystkich zaskocz¹
zdarzenia, których nie przewidzieli.
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Wygrana na wyjeŸdzie
Od kilku kolejek meczów w legnickiej
lidze okrêgowej, wyniki Chojnowianki
Chojnów uk³adaj¹ siê w pewn¹ prawid³owoœæ - u siebie przegrane na wyjeŸdzie - wygrane. Tak na przemian. Kibice nie mogli zobaczyæ na Miejskim
Stadionie, zwyciêstwa swojej dru¿yny.
Prze³om nast¹pi³ w sobotnie, s³oneczne
popo³udnie - 22 paŸdziernika. Rywalem
by³ Górnik Z³otoryja. Górnicy to trzecia
dru¿yna w tabeli. Byli wiêc faworytem
tego spotkania. Wydaje siê jednak, ¿e do
tego pojedynku goœcie przyst¹pili bez
¿adnej koncepcji. W przeciwieñstwie do
bia³o-niebieskich. Chcieli ten mecz wygraæ. Z³otoryjanie, zanim siê spostrzegli
do przerwy przegrywali ju¿ 3:0!

Kadra WTZ Chojnów na "KKN MiedŸ Legnica Cup"
Polska kadra pi³ki no¿nej pod wodz¹
Adama Nawa³ki awansowa³a z miejsca
78 na 15 w rankingu FIFA, a takie
poczynania zobowi¹zuj¹, dlatego te¿
WTZ coraz czêœciej udziela siê w w/w
dyscyplinie sportowej. I ju¿ 18 paŸdziernika równo o godzinie 10:00 rozpocz¹³ siê "I Turniej Halowej Pi³ki
No¿nej dla Osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹" zorganizowany
przez Klub Kibiców Niepe³nosprawnych MiedŸ Legnica…
Milicz, Opolnica, Szarocin, Legnica i My
- chojnowianie mieliœmy przyjemnoœæ
braæ udzia³ w tych jak¿e aktywizuj¹cych
zarówno fizycznie jak i integracyjnie
rozgrywkach. Nasze miasto reprezentowali: Kamila Szuka³o, Rafa³ Szulc,
Józef Tomiak, Eryk Ziembikiewicz,
Pawe³ Dobrowolski, Bartosz Roztoczyñski oraz Krzysztof Bieniek. Z naszej
Kadry jesteœmy dumni widz¹c ich zaanga¿owanie, oraz pot i wytrwa³oœæ, bo

ma³o kto w przeci¹gu 4 godzin rozegra³by 4 spotkania po 20 min szczególne uznanie nale¿y siê Kamili,
która jako jedna z dwóch kobiet by³a
uczestniczk¹ tego turnieju.
W swoich zmaganiach chojnowski
WTZ strzeli³ 3 bramki - Rafa³ Szulc x3.
Dodatkowo na koniec widowiska nasz
uczestnik zosta³ wyró¿niony jako "Twarz
Turnieju".
Bardzo dziêkujemy za zaproszenie i wyœmienit¹ zabawê, doœwiadczenia i wspomnienia - miejmy nadziejê - do zobaczenia za rok!

fot. chojnow.pl

Do bramki goœci trafiali kolejno: Zatwarnicki, Jedrusiak (karny) i Kosiñski.
W drugiej ods³onie tego meczu, Chojnowianka kontrolowa³a obraz gry. Górnikom, uda³o siê jednak zdobyæ honorow¹ bramkê.
Po tym zwyciêstwie Chojnowianka
Chojnów zajmuje 11 miejsce, z dorobkiem 12 punktów.
KS Chojnowianka Chojnów
- Górnik Z³otoryja 3:1
W jedenastej kolejce spotkañ Chojnowiance przysz³o zmierzyæ siê z Konfeksem Legnica. Dru¿yna ta nie schodzi
nigdy poni¿ej pewnego poziomu gry.
Zawsze w tabeli trzyma kontakt z czo³ówk¹ lub chce liderowaæ. Po zwyciêstwie nad Górnikiem Z³otoryja 3:1 ten
wyjazdowy pojedynek z oczywistych
wzglêdów budzi³ wielkie emocje. Mi³o
jest nam donieœæ, ¿e w tym meczu pad³
zwyciêski remis 1:1. Cieszy ten wynik
jak i 10 pozycja naszej dru¿yny w tabeli.
W sobotê 5 listopada na Stadionie Miejskim bia³o-niebiescy bêd¹ podejmowaæ
ósm¹ dru¿ynê - Kaczawê Bieniowice.
Trzymamy kciuki za Chojnowiankê.
Konfeks Legnica
- Chojnowianka Chojnów 1:1

Nowe zasady wstêpu na
basen w godzinach
przedpo³udniowych.

Od pocz¹tku listopada 2016r. ,
klienci komercyjni Miejskiej
P³ywalni nie bêd¹ mogli korzystaæ
z basenu w godzinach szkolnych
tj. od poniedzia³ku do pi¹tku od
godziny 8:00 do 15:00.
Chêtnych w tych dniach zapraszamy od 7:00 do 8:00 (ostatnie
wejœcie 7:30) lub od 15:00 do
22:00 (ostatnie wejœcie 20:45).

pm
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Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom w stanie surowym: Kolonia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.
Sprzedam dom w zabudowie bliŸniaczej
o pow. u¿ytkowej 126m2, dzia³ka 3,75 ara,
w atrakcyjnej okolicy Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel:535-419-677.
Do sprzedania domy piêtrowe w zabudowie szeregowej o pow. 140m2 z gara¿ami, na dzia³kach ok. 4 arów. Parter:
klatka schodowa - schody zabiegowe, gara¿, garderoba, pomieszczenie gosp.
(mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej). Piêtro: salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc osobno, do zagospodarowania poddasze. Stan deweloperski.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w Chojnowie. Wyj¹tkowa lokalizacja nieruchomoœci, presti¿owa okolica
nowopowsta³ych domków jednorodzinnych, blisko terenów zielonych, bardzo
dobry dojazd do centrum. Gor¹co polecamy! Budynek w stanie deweloperskim na
p³ycie fundamentowej z podwójnym
ociepleniem oraz systemem rekuperacji
i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy
z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o powierzchni u¿ytkowej 100,35m 2, usytuowany na dzia³ce o pow. 1083m2 wybudowany w nowoczesnej, energooszczêdnej i ekologicznej technologii keramzytowej. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania
dodatkowych prac! - cena do uzgodnienia. Uk³ad funkcjonalny (na obecnym
etapie istnieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji). Termin realizacji: 2016 rok.
Zapraszamy do prezentacji. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398.
Do sprzedania nowy energooszczêdny
dom w presti¿owej lokalizacji - Kruszyn
w odleg³oœci 1 km od Boles³awca. Budynek w stanie deweloperskim na p³ycie
fundamentowej z podwójnym ociepleniem oraz systemem rekuperacji i ogrzewaniem pod³ogowym, parterowy z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza, o powie-
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rzchni u¿ytkowej 100,35m2, (przedpokój,
salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc,
kot³ownia\spi¿arnia) usytuowany na
dzia³ce o pow. 834m 2 , wybudowany
w nowoczesnej, energooszczêdnej i ekologicznej technologii keramzytowej. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania dodatkowych prac! - cena do uzgodnienia. Termin realizacji: 2016 rok. Zapraszamy do
prezentacji.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 64m2
przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc
osobno, balkon+piwnica. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398, 788-318-564.
Do sprzedania mieszkanie w nowej kamienicy w Chojnowie przy ul. D¹browskiego o pow. 40m2 wykoñczone pod klucz.
Mieszkanie z balkonem o funkcjonalnym
uk³adzie pomieszczeñ, mieœci siê w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym
budynku z wind¹. W budynki znajduje
siê 8 stanowisk parkingowych i 15 komórek lokatorskich. Atrakcyjna lokalizacja ok. 200m od centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398, 788-318-564.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie ul. Witosa, pow. 42m2 (pokój, kuchnia, ³azienka i przedpokój). Niski czynsz.
Ogrzewanie gazowe. Przynale¿y piwnica, strych i komórka. Cena 80 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 665-062-444.
Sprzedam mieszkanie du¿e, s³oneczne,
3 pokoje, kuchnia, balkon, ³azienka,
garderoba. £adna lokalizacja.
Wiadomoœæ: 607-286-335.
Sprzedam mieszkanie w okolicach Chojnowa, parter domu mieszkalnego podpiwniczonego, pow. 48m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka i przedpokój + piwnica,
komórka, gara¿ i ogród. Cena: 82 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 691-477-292 lub 785660-232.
Sprzedam mieszkanie w Okmianach przy
g³ównej trasie. Mieszkanie mieœci siê na
parterze, sk³ada siê z 2 pokoi, kuchni i ³a-

zienki. Cena 95 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 667-797-626.
Polecamy now¹ inwestycjê dewelopersk¹ w centrum miasta usytuowan¹ przy
zbiegu ul. Królowej Jadwigi i Konarskiego obok Du¿ego Koœcio³a. 4-kondygnacyjna kamienica bêdzie mieœciæ 9
mieszkañ od 36m 2 do 90m 2 w tym na
ostatniej kondygnacji bêd¹ mieszkania
dwupoziomowe o ciekawej architekturze
nowoczeœnie zaprojektowane. Budynek
bêdzie z wind¹ i kot³owni¹. Na parterze
bêd¹ znajdowaæ siê lokale handlowous³ugowe z przeznaczeniem na gabinety
lekarskie. Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji
mieszkañ.
Wiadomoœæ: Biuro ul. D¹browskiego
32A, tel 888-651-398 lub 535-372-753.
www.domzkeramzytu.pl
Kupiê mieszkanie w Chojnowie na parterze. Wiadomoœæ: tel. 881-410-100.

Praca
Poszukujemy podwykonawców oraz pojedyncze osoby do prac budowlanych tj.
prace zwi¹zane z wykoñczeniem wnêtrz,
dachy, elewacje, Mo¿liwoœæ zatrudnienia
oraz pomocy przy za³o¿eniu w³asnej firmy.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.
Promedica24 zatrudni opiekunkiopiekunów osób starszych. Nie znasz
jêzyka niemieckiego? Organizujemy
ekspresowe kursy od podstaw!
Wiadomoœæ tel: 509-892-301.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomiœæ: tel. 600-124-919.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie o powierzchni 12,14,15,27 ara.
Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Inne
Pilnie sprzedam gara¿ w budowie szeregowej przy ul. Parkowej w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 607-922-406.
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Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie - 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80

Firma Corrugated Board
Sp.z o.o. Polkowice

poszukuje
PRACOWNIKA PRODUKCJI
Obowi¹zki: obs³uga maszyn i urz¹dzeñ; praca przy produkcji tektury falistej. Wymagania: rozwiniête umiejêtnoœci manualne, praktyczna znajomoœæ monta¿u mechanicznego, dyspozycyjnoœæ, chêæ do pracy, zaanga¿owanie. Oferujemy: stabilne zatrudnienie, praca w systemie 3 zmianowym.
CV proszê wysy³aæ na: praca@alken.pl
w temacie emaila napisaæ nazwê
stanowiska".

Firma Corrugated Board
Sp.z o.o. Polkowice
poszukuje
MAGAZYNIERA
Oferujemy: umowê o prace, sta³e wynagrodzenie, praca od pon - pt, w godz.
6-14-22. Wymagamy: uprawnienia na
prowadzenie wózków wid³owych, za
anga¿owanie i chêæ do pracy, praca dla
mê¿czyzn.
CV proszê wysy³aæ na: praca@alken.pl
W temacie emaila
napisaæ nazwê stanowiska

"Spó³dzielnia Mieszkaniowa "M³odoœæ" w Chojnowie ul. Paderewskiego 12,
tel. 76/8188308 , tel/fax 76/8188681, og³asza przetarg nieograniczony na:
uzyskanie prawa odrêbnej w³asnoœci i sprzeda¿y
lokali mieszkalnych po³o¿onych:
1. w Chojnowie przy ul. Sikorskiego 11C/4 (I piêtro) pow. u¿ytkowa 63,90 m2,
sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 101.016,75z³ (s³ownie: sto jeden tysiêcy
szesnaœcie z³otych 75/100 gr.). Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (cztery
tysi¹ce zlotych).
2. w Chojnowie przy ul. £okietka 3D/10 (IV piêtro) pow. u¿ytkowa 52,30m2,
sk³adaj¹cego siê z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki , wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 75.783,00 z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t
piêæ tysiêcy siedemset osiemdziesi¹t trzy z³otych) Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych)
3. w Chojnowie przy ul. Kiliñskiego 26A/10 (IV piêtro) pow. u¿ytkowa 64,80 m2,
sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 102.983,25(s³ownie: sto dwa tysi¹ce dziewiêæset osiemdziesi¹t trzy z³., 25/100 gr.) Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³
(s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych)
4. w Chojnowie przy ul. £okietka 1A/3 (I piêtro) pow. u¿ytkowa 62,70 m2,
sk³adaj¹cego siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki, wc.
Cena wywo³awcza mieszkania wynosi 118.832,00 z³ (s³ownie: sto osiemnaœcie
tysiêcy osiemset trzydzieœci dwa z³). Wymagane wadium w wysokoœci 4000 z³.
(s³ownie: cztery tysi¹ce z³otych).

666-887-999

Przetarg na w/w lokale mieszkalne odbêdzie siê w dniu 15.11.2016r. (szczegó³y
w specyfikacjach).
Specyfikacjê istotnych warunków przetargu w cenie 20 z³ z VAT, mo¿na zakupiæ
i odebraæ w Kasie Sp-ni lub w pokoju nr 9 (I piêtro), specyfikacji nie wysy³amy.
Przetarg mo¿e zostaæ uniewa¿niony bez podania przyczyn".
“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego
gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,
http://www.chojnow.eu
Zrzeszony w Forum Mediów okalnych w Krakowie,
nak³ad: 700 eg.
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Chojnowskie Dzieciaki

Gala Kresowa w Chojnowie

Milenka Gruchot - 2,5 lat
Lubi rysowaæ kredkami podœpiewuj¹c sobie przy tym.
W telewizji ogl¹da przede
wszystkim "Teletubisie", "Bolka i Lolka" oraz "Reksia".

VI Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹

