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Drugie p³ywackie mistrzostwa
Jak w prawdziwym sporcie nie zabrak³o radoœci zwyciêzców i ³ez przegranych.

Helena i Jerzy Münzger

Niecodzienny jubileusz

Nie dla cyberprzemocy!
Spotkania w bibliotece, prowadzili funkcjonariusze
Wydzia³u ds. Nieletnich i Patologii KMP w Legnicy.

Dekada w s³u¿bie cierpi¹cym
Za³oga chojnowskiej rehabilitacji, to terapeuci z powo³ania
- kompetentni, zaanga¿owani i otwarci na innowacyjne,
skuteczne metody leczenia.

Bronis³awa i Kazimierz Darmoros

18 lutego w chojnowskim Urzêdzie Stanu Cywilnego dwie pary sk³ada³y podziêkowania swoim wspó³ma³¿onkom za wieloletni¹ opiekê,
wsparcie i wspólnie przebyt¹ drogê.

Liderzy Animacji Spo³ecznej (7) - Ko³o Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Chojnowie
Wsparcie, profilaktyka, leczenie, opieka medyczna, edukacja - w tych kilku s³owach mo¿na uj¹æ g³ówn¹ dzia³alnoœæ chojnowskiego Ko³a.
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Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet spe³nienia najskrytszych
marzeñ, zadowolenia w ¿yciu zawodowym i osobistym,
wielu sukcesów i samych radosnych dni wszystkim chojnowiankom
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady
Jan Skowroñski

W sprawie poczty osiedlowej
W ubieg³ym tygodniu otrzymaliœmy od mieszkañców Chojnowa informacje o likwidacji na
ul. Sikorskiego filii oddzia³u pocztowego.
Zaniepokojeni klienci poczty obawiaj¹ siê
odebrania im osiedlowego punktu i koniecznoœci za³atwiania spraw na ul. D¹browskiego.
Obiecaliœmy wyjaœniæ sprawê. Mimo kilkakrotnych prób skontaktowania siê z kierownikiem Regionu Sieci we Wroc³awiu, nie uda³o
nam siê porozmawiaæ i uzyskaæ oficjalnych
informacji. Nieoficjalnie jednak ustaliliœmy,
¿e poczta nie likwiduje filii a przekszta³ca j¹
w agencjê. Byæ mo¿e wi¹zaæ siê to bêdzie ze
zmian¹ lokalizacji (preferowany jest jednak
punkt na osiedlu), ale zakres us³ug nie ulegnie zmianom, a byæ mo¿e nawet siê poszerzy.
Zakres œwiadczonych us³ug wskazany jest
w umowie, a agent pocztowy obowi¹zany jest
œwiadczyæ wszystkie powszechne us³ugi
pocztowe.
Czekamy na emisjê
Min¹³ miesi¹c od wielkiej chojnowskiej rewolucji Magdy Gessler w restauracji „Pod Jeleniem”. 24 lutego ponownie odwiedzi³a Chojnów,
zwyczajem programu, testuj¹c zalecone zmiany
po kilku tygodniach. Zamówi³a kilka dañ
i wyda³a opiniê. Jak¹? O tym dowiemy siê
z programu, którego emisjê producenci zapowiadaj¹ na maj. Z naszych dotychczasowych
informacji wynika, ¿e restauracja po zmianach jakie zasz³y w wystroju i menu cieszy
siê du¿¹ popularnoœci¹. Odwiedzaj¹ j¹ mieszkañcy z Chojnowa i okolicznych miast - Legnicy, Lubina, G³ogowa. Z opinii goœci wynika,
¿e jest smacznie i estetycznie, podzielone zdania dotycz¹ cen. Lokal obok wskazanych przez
Magdê G. dañ, wprowadzi³ te¿ swoje w³asne

Burmistrz Miasta
Jan Serkies

pozostaj¹ce w smakach kuchni myœliwskiej.
Jednym z nich raczy³a siê te¿ pani Gessler.
Podobno smakowa³o… Szczegó³y poznamy
za kilka miesiêcy. O dok³adnej dacie emisji
programu z udzia³em chojnowskiej za³ogi
restauracji i mieszkañców grodu nad Skor¹
z pewnoœci¹ poinformujemy.
Gratulacje dla All’Antico
Kolejn¹ niezwykle mi³¹ niespodziankê zgotowa³ nam All’Antico. Grupa dzia³aj¹ca na co
dzieñ w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu
i Rekreacji pod kierunkiem Piotra Koziara
ponownie wziê³a udzia³ w presti¿owym
Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Muzyki
Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu i ponownie
wróci³a do Chojnowa z nagrodami.
Panowie po raz wtóry zostali zdobywcami
Srebrnej „Harfy Eola”. Przyznano im tak¿e
nagrodê rzeczow¹ w postaci cennego fletu
basowego firmy Mollenhauer. Chojnowianie
otrzymali równie¿ nagrodê promocyjn¹ - udzia³
w kursie i zwolnienie z kosztów dydaktycznych, a Mateusza Bojdê za wyró¿niaj¹c¹ realizacjê partii basso continuo wyró¿niono nagrod¹ specjaln¹.
Serdecznie gratulujemy kolejnego ogromnego
sukcesu!
***
Kilka dni wczeœniej 18 lutego Zespó³ Muzyki
Dawnej All’Antico wyst¹pi³ z koncertem we
wnêtrzach Muzeum Regionalnego w Chojnowie.
Wype³niona szczelnie sala im. dr. Zygmunta
Ry¿ewskiego najlepiej chyba œwiadczy³a o tym,
¿e zainteresowanie t¹ niszow¹, zdawa³oby
siê, form¹ muzykowania, stale roœnie. Koncert
by³ okazj¹ do podziêkowañ dla sponsorów,
a po jego zakoñczeniu - dziêki uprzejmoœci
dyrektora placówki, pana Jerzego Janusa równie¿ szans¹ na szybk¹ fotograficzn¹ sesjê
w zabytkowych wnêtrzach.

PIT-y w Urzêdzie
Pocz¹wszy od 7 marca w ka¿d¹
kolejn¹ œrodê, a¿ do koñca kwietnia,
w Urzêdzie Miejskim, wzorem lat
poprzednich, uruchomiony zostanie
punkt przyjmowania druków roczn e g o z e z n a n ia p o d atk o w eg o .
W pokoju nr 3 (parter), od godziny
8 .0 0 do godz. 15.00 pracownik
Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowa³ i jednoczeœnie sprawdza³
prawid³owoœæ wype³nionych dokumentów.
Druki PIT s¹ dostêpne do pobrania
w Urzêdzie Miejskim, w pokoju nr 5
(parter) w godzinach urzêdowania.

Pieskie sprawy
Zima odchodzi. Œniegi stopnia³y, s³onko czêœciej
nam œwieci, podnosi siê temperatura. Te zwiastuny nadchodz¹cej wiosny co roku ujawniaj¹
przykry problem - psie odchody. Sprawa bulwersuje wielu, ale ka¿dy przyzna, ¿e jest to
jeden z tych problemów, z którym trudno sobie
poradziæ. Jeœli w³aœciciele psów nie bêd¹
w pe³ni odpowiedzialni, a odpowiednie s³u¿by
zdecydowanie konsekwentne, k³opot pozostanie. Za³atwianie siê psów w miejscach publicznych jest nie lada problemem zarówno dla
mieszkañców jak i dla policji. W³aœciciele
czworonogów niezwykle rzadko zwracaj¹ uwagê
na miejsca w jakich ich pupile za³atwiaj¹ swoje
potrzeby i równie rzadko uwa¿aj¹ za swój
obowi¹zek sprz¹tanie psich ekstrementów.
Wydaje siê, ¿e posiadacze psów nie zdaj¹ sobie
sprawy, ¿e s¹ odpowiedzialni za zanieczyszczanie
miasta, a wystarczy poœwiêciæ jedynie chwilê
na odpowiedni wybór miejsca lub sprz¹tniêcie psich odchodów. Nie wolno zapominaæ,
¿e psia sprawa, to nie tylko kwestia estetyki,
ale i zdrowia. Nie dopilnowane psy czêsto
za³atwiaj¹ siê w miejscach, gdzie wiosn¹
i latem bawi¹ siê dzieci. Rzadko o tym myœlimy,
ale maj¹c tak¹ œwiadomoœæ, z pewnoœci¹
¿aden z w³aœcicieli psów nie pozwoli³by na
zabawê swojemu dziecku w piaskownicy,
w której jakiœ czas temu siusia³ piesek.
Warto te¿ dodaæ, ku przestrodze, ¿e za za³atwianie siê psów w miejscach publicznych
gro¿¹ mandaty, gdy¿ jest to wykroczenie.
Dlatego warto o tym pamiêtaæ i na przysz³oœæ
lepiej wybieraæ miejsca na psi¹ toaletê, mo¿e
siê bowiem okazaæ, ¿e bêdzie to najdro¿sza
toalet¹, za jak¹ kiedykolwiek przysz³o nam
p³aciæ. Pomyœlmy te¿ o przyrodzie i wizerunku
naszego otoczenia - ka¿dy z nas przecie¿ chce
mieszkaæ w czystym, bezpiecznym i przyjemnym miejscu - w³aœciciele psów z pewnoœci¹ te¿.
Obowi¹zkowa konserwacja
urz¹dzeñ melioracyjnych
Starosta Legnicki przypomina o obowi¹zku
utrzymywania i konserwacji urz¹dzeñ melioracji
szczegó³owych. Wraz z koñcem zimy postêpuj¹ce ocieplenie oraz wiosenne opady deszczu
powodowaæ bêd¹ roztopy œniegu. Wyprzedzaj¹c
liczne zg³oszenia i interwencje mieszkañców

2

GAZETA CHOJNOWSKA NR 5/761

C
Ch
ho
o jj n
no
ow
ws
sk
k ii e
e
dotycz¹ce niedro¿nych rowów i zwi¹zanych z tym
zalañ, starosta apeluje do wszystkich w³aœcicieli,
zarz¹dców i u¿ytkowników gruntów, na których
zlokalizowane s¹ urz¹dzenia melioracyjne o przeprowadzanie ich obowi¹zkowej konserwacji
umo¿liwiaj¹cej swobodny przep³yw wód. Przypominamy, ¿e roboty konserwacyjne urz¹dzeñ melioracyjnych powinny byæ wykonane
dwukrotnie w ci¹gu roku i obejmowaæ: wykoszenie rowów i bie¿¹ce usuniêcie zakrzaczeñ,
gruntowne, odmulenie dna rowów, oczyszczenie przepustów, studzienek drenarskich, naprawy systemów drenarskich. Obowi¹zek
utrzymywania we w³aœciwym stanie urz¹dzeñ
wodnych spoczywa na w³aœcicielu lub u¿ytkowniku gruntu odnosz¹cym z tych urz¹dzeñ
korzyœci. Urz¹dzenia melioracji wodnych
szczegó³owych to miêdzy innymi: rowy, przepusty i ruroci¹gi drenarskie. Konserwacja
powinna byæ wykonywana na ca³ej d³ugoœci
urz¹dzenia. Udro¿nienie tylko czêœci (np.
górnej) rowu lub ruroci¹gu nie spowoduje
dro¿noœci, kiedy to dolny odcinek nie odprowadzi wody. Bardzo istotne jest utrzymanie
we w³aœciwym stanie dolnych odcinków rowów
i ruroci¹gów drenarskich. Zgodnie z ustaw¹
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005
nr 229, póz. 1954 j.t.) niewykonanie konserwacji
mo¿e byæ podstaw¹ do wszczêcia postêpowania egzekucyjnego. Skutkiem takiego postêpowania mo¿e byæ na³o¿enie grzywny na w³aœciciela
gruntu, na którym znajduje siê urz¹dzenie lub
wykonania zastêpczego konserwacji na jego
koszt. Co wiêcej - nie przeprowadzanie konserwacji urz¹dzeñ melioracyjnych mo¿e spowodowaæ cofniêcie dotacji ze œrodków Unii
Europejskiej, a tak¿e stanowiæ podstawê
roszczeñ odszkodowawczych ze strony osób,
które na skutek niew³aœciwego utrzymania
urz¹dzeñ melioracyjnych zosta³y poszkodowane.
Zbiórka elektroœmieci
Kolejn¹ akcjê zbierania elektroœmieci zaplanowano na 24 marca. Tego dnia na terenie by³ej
stra¿y po¿arnej przy ul. D¹browskiego 15 oraz
na placu przed kot³owni¹ WPEC przy ul. Kiliñskiego oddaæ bêdzie mo¿na zu¿yty, niesprawny
sprzêt elektroniczny. Punkty czynne bêd¹ od
godz. 9.00 do godz. 15.00. Nie trzeba jednak
czekaæ a¿ do marca. W ka¿dy dzieñ powszedni,
w godz. od 7.00 do 15.00. na terenie bazy
zak³adu oczyszczania miasta Chojnowskiego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej przyjmowane s¹ wszelkiego rodzaju elektroœmieci.
Przypominamy przy okazji, ¿e za wyrzucenie
np. telewizora do przydomowego kontenera
grozi kara grzywny - nawet do 5000 z³. Warto
te¿ mieæ œwiadomoœæ jak bardzo urz¹dzenia
szkodz¹ naszemu œrodowisku. Zawieraj¹ m.in.
rtêæ, kadm i o³ów. Sprzêt rozk³adaj¹cy siê na
wysypisku, czy innym przypadkowym miejscu
uwalnia truj¹ce zwi¹zki do gleby, st¹d trafiaj¹
one do wód i powietrza, a potem kumuluj¹ siê
w roœlinach i organizmach zwierz¹t. Elektroœmieci
zawieraj¹ te¿ wiele cennych metali, takich jak
z³oto, srebro, miedŸ, aluminium. Materia³y
odzyskane w wyniku recyklingu mog¹ zostaæ
ponownie zastosowane w nowych urz¹dzeniach.
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Absolwenci Szko³y przy ul. Wojska Polskiego!!!!!
W paŸdzierniku 2012 roku szko³a przy ul. Wojska Polskiego bêdzie obchodzi³a
swój jubileusz - 50 lecie szko³y. W zwi¹zku z tym Komitet Organizacyjny
Obchodów zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do Absolwentów szko³y o pomoc
w zbieraniu materia³ów - Ÿróde³ historycznych na temat szko³y.
Jeœli macie Pañstwo zdjêcia szkolne, tarcze, informacje na temat pocz¹tków
szko³y lub inne pami¹tki zwi¹zane z histori¹ szko³y prosimy o kontakt z bibliotek¹
szkoln¹ lub sekretariatem przy ul. Wojska Polskiego - tel. 76 819-65-20.
Materia³y w bardzo krótkim czasie zostan¹ Pañstwu oddane.
Komitet Organizacyjny

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 1 po³o¿onego
w budynku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A-C, w klatce
B, w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca
przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal
mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej. Dla lokalu nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 4 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
29 marca 2012 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu
zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie,
¿e lokal bêdzie nabywany z maj¹tku odrêbnego, a podmioty wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz
pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ
mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie
mniej ni¿ 1.150,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001
4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 25 stycznia 2012 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 5-29.03.2012 r. w godz. 10.00 do 14.00 - klucze dostêpne s¹
w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30
- tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-680.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Dekada w s³u¿bie cierpi¹cym
„Wrraz z liikwiidacj¹ Zesp
po³u Op
piekii Zdrrowotnej, zamkniiêto tak¿e
rehabiiliitacjêê przy ul. Grrodzkiiej. Niie trrzeba wyjaœniiaæ, jak
ucii¹¿liiwe by³o w tym okrresiie korrzystaniie z us³ug oœciiennych
p lacówek i na jakii e koszty narr a¿enii bylii p a cjencii .
“Wêêdrrówka ludów” dobiieg³a koñca. Od marrca w Chojnowiie
swoje podwoje, w tych samych pomiieszczeniiach otworrzy³a
nowa Rehabiiliitacja. Niikt jednak z odwiiedzaj¹cych to miiejsce
niie pozna nowego obiiektu.
Generralny remont i przebudowa pomiieszczeñ, to niie jedyne
novum. Najwa¿nii ejsze to sp
p r zêê t i urr z¹dzenii a, którr e
odp
powiiadaj¹ norrmom XX I wiieku”.
Tak przed dekad¹ pisa³a nasza gazeta o uruchomieniu d³ugo oczekiwanych us³ug rehabilitacyjnych. W tym miesi¹cu placówka obchodzi
okr¹g³¹ rocznicê dzia³alnoœci i mo¿emy powtórzyæ zdanie sprzed lat Nikt odwiedzaj¹cy to miejsce nie pozna obiektu.
W przeci¹gu dziesiêciu lat wiele siê tu zmieni³o. Kierownictwo i personel wyczuleni na potrzeby pacjentów bezustannie modyfikuj¹,
unowoczeœniaj¹ i rozwijaj¹ ofertê.
- W 2002 roku rehabilitacja powsta³a dziêki dzia³aniom ówczesnego
kierownika Dariusza Kryñskiego oraz wsparciu wielu mieszkañców
miasta - mówi obecna kierownik Joanna Sakowska. - Mieliœmy
piêkny, nowy sprzêt, na tamte czasy bardzo nowoczesny i spe³niaj¹cy
wszelkie standardy, ale brakowa³o podstawowego wyposa¿enia np.
krzese³ w poczekalni, stolików pod aparaty... Stare, przeznaczone do
likwidacji meble przesz³y zatem lifting. Podkasaliœmy rêkawy i sami je
czyœciliœmy, malowaliœmy, oklejaliœmy.
Ju¿ w pierwszych miesi¹cach dzia³alnoœci rehabilitacja przyjê³a 160
osób. Liczne zabiegi ujawnia³y kolejne potrzeby, z drugiej strony
wskazywa³y na wadliwoœæ niektórych urz¹dzeñ.
- Pocz¹tkowo najwiêcej zmian zasz³o na sali do kinezyterapii. Musieliœmy
j¹ dostosowaæ do potrzeb pacjentów, wœród których najwiêksz¹ grupê
stanowi¹ seniorzy, .osoby z bólami krêgos³up oraz po urazach, po
operacjach ortopedycznych i neurologicznych. Salê gimnastyczn¹
doposa¿yliœmy w trakcje Sanders dla krêgos³upa szyjnego oraz
lêdŸwiowego, urz¹dzenie FISIOTEK do æwiczeñ biernych koñczyny
dolnej zalecan¹ przez lekarzy ortopedów po zabiegach operacyjnych
np. endoprotezy stawu kolanowego, platformê wibracyjn¹ do pobudzania
propriocepcji, urz¹dzenie PRAGMA podarowane przez jego twórcê
polskiego fizjoterapeutê - jest jak mini si³ownia, mini Vektor urz¹dzenie do æwiczeñ koñczyny górnej oraz dolnej, sprzêt drobny - profesjonalne
materace, rower treningowy, ró¿nej wielkoœci pi³ki rehabilitacyjne,
sk³adany stó³ rehabilitacyjny i inne. Wszystko po to, by zastosowaæ
program leczenia na poziomie nowych standardów.
Zmiany wymaga³a te¿ oferta mokrego masa¿u. Wanna do masa¿u
podwodnego nie sprawdza³a siê. Sprzedano j¹, a w zamian zakupiono
urz¹dzenie BOA do masa¿u limfatycznego, aparat IVM, który ³¹czy
masa¿ podciœnieniowy z pr¹dami interferencyjnymi i fotel do wykonywania masa¿u w pozycji siedz¹cej.
Przeciêtny pacjent zapewne nie zdaje sobie sprawy w jak nowoczesnej
placówce pobiera zabiegi. Niewiele rehabilitacji posiada np. DKF
diatermiê do przegrzewania tkanek polem elektrycznym lub magnetycznym wysokiej czêstotliwoœci. Cennym urz¹dzeniem jest te¿ laser
skaner. Có¿ jednak znaczy sprzêt bez ludzi go obs³uguj¹cych. Za³oga
chojnowskiej rehabilitacji, to terapeuci z powo³ania - kompetentni,
zaanga¿owani i otwarci na innowacyjne, skuteczne metody leczenia.
Liczne szkolenia, kursy, specjalistyczne konferencje zdecydowanie
pomagaj¹ w podnoszeniu jakoœci i us³ug i obs³ugi. Terapia manualna
wg Kaltenborna - Evjenta, terapia metod¹ Mc Kenziego, terapia
cranio-sacralna, PNF i inne, to efekt m.in. dokszta³cania siê personelu
i osobistego zaanga¿owania w rozwój. Znakiem rozwoju jest z pewnoœci¹ tak¿e propozycja, która wkrótce znajdzie siê w ofercie - pakiet
zabiegów z zakresu odnowy biologicznej w ramach profilaktyki oraz
pakiet wiosenny dla pañ – zabiegi modeluj¹ce sylwetkê.
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- Bardzo cenimy sobie profesjonalizm i przyjazn¹ atmosferê. Nie bez
znaczenia jest wed³ug nas wygl¹d miejsca, w którym siê spotykamy.
Zmienna kolorystyka pomieszczeñ, kwiaty, du¿e akwarium, estetyczna
poczekalnia, rejestracja na zabiegi - wszystko to ma s³u¿yæ poprawie
samopoczucia, a w konsekwencji sprawnoœci i zdrowiu naszych pacjentów.
W miarê mo¿liwoœci doposa¿amy rehabilitacjê. Cieszy nas niezmiernie
fakt, ¿e mo¿emy liczyæ na wsparcie z zewn¹trz. Pomoc mieszkañców
i w³adz miasta ju¿ nie jeden raz okaza³a siê bezcenna.
Placówka oczywiœcie ma swoje problemy. G³ówny z nich to czas
oczekiwania na zabiegi.
- Naprawdê robimy co mo¿emy. Pracujemy od godz. 8.00 do 18.00.
Dziennie przyjmujemy ok. 80 pacjentów, mimo to kolejka wci¹¿ siê
wyd³u¿a. Kierownik przychodni Boles³aw Jakubiak, co roku negocjuje
z NFZ warunki kontraktu z dobrym skutkiem, ale przekraczamy i to
znacznie limity przyznanych punktów przyjmuj¹c ca³y czas w trybie
natychmiastowym pacjentów po urazach, wypadkach, operacjach.
To standard w naszej s³u¿bie zdrowia, ale to nie czas na tego typu
rozwa¿ania. Rehabilitacja obchodzi 10 lat. Ka¿dy jubileusz, sk³ania do
podsumowañ, wspomnieñ, planów i ¿yczeñ. Jako jedni z pierwszych
(tak nam siê zdaje) gratulujmy rocznicy i ¿yczymy dalszego dynamicznego
rozwoju, wymarzonych kontraktów, spe³nienia zawodowych aspiracji,
dziesiêciu jeszcze takich jubileuszy i oczywiœcie du¿o zdrowia.
eg
Zespó³ rehabilitacji
kierownik Joanna Sakowska - oddana, zaanga¿owana, kreatywna
Danuta Fr¹czek - ch³onna wiedzy, pe³na zapa³u, ambitna
Anna Kubisz - jak Zawisza - obowi¹zkowa i uczynna
Mieczys³aw Korol - pierwszego pacjenta wymasowa³ w 1972 roku.
El¿bieta Opa³ka - usprawnia chojnowian od 1985 roku.
£ukasz Wierzbicki - nieoceniona „z³ota r¹czka”.
Miros³aw Pura - wspiera za³ogê w zastêpstwie pracownika.
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Niecodzienny jubileusz
Z³ote Gody, to uroczystoœæ nie wszystkim ma³¿onkom dana. Wiêkszoœæ tych, którym los da³ szansê,
uroczyœcie pragnie uczciæ 50 lat wspólnego ¿ycia.
18 lutego w chojnowskim Urzêdzie Stanu Cywilnego w obecnoœci kierownik USC Leokadii
Szkolnik i burmistrza Jana Serkiesa oraz najbli¿szej rodziny dwie pary sk³ada³y podziêkowania
swoim wspó³ma³¿onkom za wieloletni¹ opiekê, wsparcie i wspólnie przebyt¹ drogê. Z r¹k burmistrza przyjêli tak¿e nadane im przez prezydenta RP medale za d³ugoletnie po¿ycie.

Helena i Jerzy Münzger

spotka³y. Jurek postanowi³ poprosiæ m³odziutk¹ s¹siadkê do tañca, ale
ta odmówi³a uznaj¹c, ¿e na tego pana przyszed³ czas do domu.
Zaproponowa³a, ¿e go odprowadzi. Zgodzi³ siê. Tak to siê zaczê³o
i trwa ponad pó³ wieku.
- Przez tych 50 wspólnie spêdzonych lat bywa³o ró¿nie - mówi¹ jubilaci.
- To dziêki szacunkowi do siebie, do instytucji ma³¿eñstwa wci¹¿
jesteœmy razem. M³odym dziœ tego brakuje.
Troje dzieci i 6 wnucz¹t, to najbli¿sza rodzina i najcenniejszy skarb.
Pani Helena marzy, by w zdrowiu doczekaæ wesel wnucz¹t i wzi¹æ
w objêcia prawnuka. Pan Jerzy z pewnoœci¹ przy tym bêdzie, bo
zamierza do¿yæ 100 lat.

Przez wiele lat mieszkali po s¹siedzku. Przez wiele lat nie zwracali na
siebie uwagi. Przez wiele lat ¿adne z nich nawet nie myœla³o o tym, ¿e
los po³¹czy ich na zawsze.
Dwudziestoletnia Helena i o trzy lata starszy Jerzy pierwszy raz spojrzeli
sobie w oczy na zabawie. To spojrzenie nie zwiastowa³o jeszcze wielkiej
mi³oœci, ale z pewnoœci¹ by³o jej pocz¹tkiem. Ona w towarzystwie
kole¿anek bawi³a siê na parkiecie, on rozmawia³ z kolegami przy stoliku.
Panowie zwracali na siebie uwagê, nie ona jedna widzia³a, ¿e dysputa
z ka¿d¹ chwil¹ staje siê bardziej nerwowa. O szczegó³ach dziœ nie ma
potrzeby wspominaæ, doœæ, ¿e po jakimœ czasie ich spojrzenia siê

Bronis³awa i Kazimierz Darmoros

„Daj, aæ ja pobruszê, a ty poczywaj”. Te pierwsze zapisane w jêzyku
polskim zdanie pochodz¹ce z Ksi¹g Henrykowskich idealnie pasuje
do genezy znajomoœci pañstwa Darmoros.
Obowi¹zkiem dwunastoletniej Broni by³o m.in. pasanie krów. Podobnemu
zajêciu na michowskich ³¹kach oddawa³ siê niewiele starszy Kazio.
Któregoœ dnia odwa¿y³ siê podejœæ do kole¿anki z tej samej wsi
i poczêstowa³ j¹ dropsem. „WeŸ, dobre - wydusi³. Odpocznij sobie,
a ja popasê nasze krowy - zaproponowa³”. W konsekwencji oboje
raczyli siê wyœmienitymi dropsami, a krowy popasa³y siê same…
Mo¿na domniemaæ, ¿e wydarzenie na pastwisku by³o ze wszech miar
znamienne dla tych dwojga. Bronis³awa rozsmakowana w okr¹g³ych
pastylkach zosta³a po latach farmaceutk¹, Kazimierz troszcz¹cy siê
o byd³o (swoje i nie swoje) upodoba³ sobie zawód weterynarza.
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Jako nastolatkiwie rozstali siê kiedy m³ody Kazimierz dosta³ powo³anie
do wojska. Po dwóch latach wraca³ z myœl¹ za³o¿enia rodziny z Bronis³aw¹ naturalnie. Nie mia³a nic przeciwko. By³a po maturze,
pracowa³a w aptece, nale¿a³o pomyœleæ o rodzinie. Pobrali siê pó³
wieku temu, ale ¿adne z nich nie czuje za sob¹ tylu lat.
- To przelecia³o tak szybko - mówi pan Kazimierz. - Praca i obowi¹zki
domowe wype³nia³y gros czasu. Miesi¹c za miesi¹cem, rok za rokiem…
i dziœ obchodzimy Z³ote Gody. To chyba recepta na zgodne ma³¿eñstwo.
Pani Bronis³awa jako farmaceutka zaleca dodatkowo kompromisy,
prze³amywanie od czasu do czasu rutyny i wybór partnera na zasadzie
uzupe³nieñ.
Ich dum¹ s¹ dwaj synowie i czterech wnuków. ¯ycz¹ sobie przede
wszystkim zdrowia i kolejnych lat w otoczeniu najbli¿szych.

A my obu parom sk³adamy serdeczne gratulacje i wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i wielu jeszcze rodzinnych uroczystoœci.
eg
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Papua Nowa Gwinea
Wyprawa w przesz³oœæ
W Muzeum Regionalnym w Chojnowie do
koñca marca mo¿na obejrzeæ wystawê z wyprawy na Now¹ Gwineê. Wœród jej uczestników
by³ Marian Bochynek, przyrodnik i podró¿nik. W trakcie swoich licznych podró¿y nie
rozstaje siê z aparatem fotograficznym. Jego
zdjêcia parokrotnie prezentowaliœmy na wystawach w naszym muzeum. Tym razem autor
zabiera nas w odleg³y, egzotyczny, ale te¿ niebezpieczny zak¹tek œwiata, na Now¹ Gwineê.
Na wystawie autor pokaza³ trzydzieœci, barwnych fotogramów du¿ego formatu. Wernisa¿
i spotkanie z uczestnikiem wyprawy oraz
prezentacja multimedialna, odby³y siê 17 lutego.

rzek¹ Sepik, najd³u¿sz¹ na ca³ej wyspie Papua.
Tam spotkaliœmy ludzi ¿yj¹cych od neolitu na
niemal niezmienionym poziomie, pos³uguj¹cych
siê kamiennymi narzêdziami, wzniecaj¹cych
ogieñ przez pocieranie dwoma kawa³kami drewna.
Niektórzy z nich pamiêtaj¹ jeszcze smak ludzkiego
miêsa. Zapewnienia o ich chrzeœcijañskim nawróceniu tylko pog³êbiaj¹ nasze obawy. Przera¿aj¹ nas cmentarze z kilkoma grobami we
wsiach licz¹cych ponad setkê mieszkañców,
napotykamy œlady kultu “cargo” i “sangumy”.
W koœcio³ach przypominaj¹cych du¿e szopy
widzimy do³y po poszukiwaniach “tajemnej si³y
bia³ego cz³owieka”, który to przechwytuje

Kino zaprasza
W ciemnoœci
15 marca 2012 r., (czwartek), godz. 19.00.
Cena biletu: 11 z³.

Historia lwowskiego kanalarza Leopolda Sochy,
który w czasie okupacji uratowa³ grupê ¯ydów.
Scenariusz powsta³ na motywach ksi¹¿ki
“W kana³ach Lwowa” Roberta Marshalla.
W kategorii najlepszy film nieanglojêzyczny
walczy³ przed kilkoma dniami o Oscara. Statuetki nie zdoby³, ale wci¹¿ roœnie liczba widzów
tego obrazu, a recenzje krytyków s¹ zachêcaj¹ce.
Uwaga konkurs!
Gazeta Chojnowska wspólnie z dystrybutorem
filmu Kino Orange zaprasza do prostego quizu,
w którym nagrodami s¹ filmy DVD i firmowe
gad¿ety. Zasada jest prosta. Nale¿y odpowiedzieæ na trzy pytania dotycz¹ce filmu Agnieszki
Holland, a odpowiedzi przynieœæ do kina
przed seansem na podpisanej w³asnym imieniem i nazwiskiem kartce.
1. Czyj¹ historie opowiada obraz A. Holland?
(imiê i nazwisko autentycznej bohaterki)
2. W jakich miastach krêcono zdjêcia?
3. Jak d³ugo grupa ¯ydów ukrywa³a siê
w lwowskich kana³ach?
***

Dziennik zakrapiany rumem
15 marca 2012 r.(czwartek), godz. 17.00.
Cena biletu: 11 z³
- Niew¹tpliwie podró¿ w najdziksze, najbardziej
niesprzyjaj¹ce rejony naszej planety sama
w sobie jest celem wystarczaj¹co ambitnym,
to jednak w naszym przypadku mia³a ona
jeszcze cel sportowy jakim by³o pokonanie
najg³êbszej studni jaskiniowej Oceanii “Minye”
(- 417 metrów) - opowiada autor wystawy. Przed wypraw¹ naszego Speleoklubu “BOBRY”
z ¯agania w roku 2008 ludzie dotarli tam
tylko dwa razy, ostatnio w 1985 roku. Minye
( znaczy moja) znajduje siê na wyspie Nowa
Brytania. Aby tam dotrzeæ, przemierzamy
ca³¹ Azjê, Indonezjê i wyspê Papua Nowa
Gwinea. Najpierw samolotami, póŸniej pieszo
przez granicê indonezyjsko-papuask¹, dalej
statkiem, znowu samolotem, ³odzi¹ bananow¹,
a w koñcu pieszo karawan¹ przez d¿unglê.
Przemierzamy równikowe lasy deszczowe, rafy
koralowe Po³udniowego Pacyfiku, spotykamy
czynne wulkany i niezbadane góry. Dla mnie
przyrodnika, za jakiego niew¹tpliwie siê
uwa¿am najwiêkszym doznaniem by³ sp³yw
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przy pomocy swoich czarowników (ksiê¿y)
dobra zsy³ane przez bogów im, Papuasom.
Normalnym jest tu kazirodztwo; funkcjê starzej¹cej siê ¿ony czêsto przejmuje jej najstarsza
córka. Z apetytem zjada siê tu wê¿e, krokodyle, nietoperze wielkoœci lisa, jedyne naturalnie
wystêpuj¹ce tu ssaki, gdy¿ wyspa oddzieli³a
siê od pral¹du w czasach, gdy na Ziemi ich
jeszcze nie by³o. Polujemy na krokodyle, jemy
ich miêso, spotykamy najbardziej jadowite wê¿e,
dzioboro¿ce, papugi, rajskie ptaki, kazuary,
archaiczne skrzyd³oszpony. Czêœciowym zapisem
tych doznañ jest niniejsza wystawa i film,
poœwiêcony pamiêci naszego kolegi Jacka
Wiœniowskiego, zmar³ego w maju 2008 roku
w wyniku choroby nabytej w czasie wyprawy.
Muzeum w sezonie zimowym otwarte
oprócz poniedzia³ków i niedziel od 8.00
do 16.00, w soboty od 11.00- 16.00.
Ceny biletów dla dzieci, m³odzie¿ - 1 z³,
dla doros³ych - 3 z³.
W soboty wstêp wolny.

Têtni¹ca najgorêtszymi rytmami karnawa³u
komedia na rauszu, do której sk¹pane w karaibskim s³oñcu zdjêcia zrealizowa³ Dariusz Wolski
(“Alicja w krainie czarów”, “Piraci z Karaibów”,
“Karmazynowy przyp³yw”). Johnny Depp,
czo³owy pirat Hollywood, mistrz komicznych
ekscesów oraz olœniewaj¹cych transformacji
w filmach Tima Burtona, powraca na Karaiby
w ekranizacji powieœci swojego ulubionego
pisarza Huntera S. Thompsona (“Las Vegas
Parano”) - “Dziennik rumowy”. Re¿yserem
jest Bruce Robinson, twórca jednej z najlepszych
komedii wszech czasów “Withnail i ja”.
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Wielki bój Asów
Doroczna impreza Gimnazjum nr 2 „Œpiewam i tañczê”, mimo swojej
osiemnastej edycji nie traci na popularnoœci. Wydaje siê, ¿e taniec
i œpiew to w³aœnie to co gimnazjaliœci lubi¹ najbardziej. Dowodzi tego
liczba uczestników i wype³niona po brzegi sala kinowa Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
Regulamin jest niezmienny. Klasa typuje uzdolnionych, ci, po przygotowaniach przechodz¹ wstêpny casting, a na asów czeka potem ju¿
tylko scena.
Ilu to ju¿ uczniów, przez te lata prezentowa³o na scenie swoje artystyczne
talenta? Z pewnoœci¹ nikt nie jest w stanie policzyæ. Uzdolnionych
by³y setki. Do tej liczby do³¹cz¹ tegoroczni wykonawcy. Z naszych
wieloletnich obserwacji wynika, ¿e ubywa talentów tanecznych, przybywa wokalnych. Kiedyœ proporcje by³y inne. Na scenie dominowa³y
uk³ady choreograficzne, prezentacje œpiewane by³y nieliczne.

Deprymuj¹cy czas oczekiwania na werdykt skutecznie roz³adowa³
szkolny zespó³ Rock Stars i wystêp £ukasza Sypienia, absolwenta
Gimnazjum nr 2, którego wkrótce zobaczymy na antenie TVP 2
w programie rozrywkowym „Bitwa na g³osy”.
Kategoria wokalna:
1. Ma³gorzata Szklarz
2. Patrycja Malik
3. Karolina Haniecka
Kategoria taneczna:
1. Grupa z klasy II b
2. Grupa z klasy III e
3. Grupa z klasy III a

Fakt ten w ¿aden sposób nie wp³yn¹³ na atrakcyjnoœæ imprezy. Ró¿norodny repertuar, osobiste interpretacje i zabawne formy taneczne
z³o¿y³y siê na kolejne udane show. Uzupe³nia³y je pozakonkursowe
wystêpy kabaretu „Byle do przody”, popisy Brooklynu, atrakcj¹ by³
tak¿e amatorski film profesjonalnie zmontowany przez zespó³ pod
kierunkiem dyrektora Andrzeja Urbana.
„Œpiewam i tañczê” ma formê konkursow¹ st¹d te¿ obecnoœæ na sali
szacownego jury w osobach dyrektora szko³y, nauczycielek œpiewu
i trenerki Brooklynu oraz ca³ej widowni, która wybiera³a swojego laureata.

Nagrodê publicznoœci otrzyma³a klasa III e!
„Œpiewam i tañczê” bawi, uczy
zdrowej rywalizacji, daje szansê
podzielenia siê tym co w duszy
gra, integruje szkoln¹ spo³ecznoœæ - same plusy. Jedynym
minusem jest to, ¿e trwa zbyt krótko i czeka siê na to ca³y rok.
eg

Nie dla cyberprzemocy!
W ramach chojnowskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetuzainicjowanych wspólnie przez wszystkie szko³y i Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ - 21 i 22 lutego odby³y siê spotkania na temat zagro¿eñ
w Internecie. Uczestniczy³y w nich wybrane grupy uczniów ze szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Spotkania, zorganizowane w bibliotece publicznej, prowadzili funkcjonariusze Wydzia³u ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji
w Legnicy: aspirant sztabowy Jan Fornal, m³odszy aspirant Andrzej
Jurkowski oraz sier¿ant Anna Grzeœków. Prowadz¹cy obszernie
omówili cyberprzemoc - czym jest, jakie gro¿¹ konsekwencje prawne
za jej stosowanie, co robiæ w przypadku jej doœwiadczania, jak
zachowaæ siê bêd¹c œwiadkiem cyberprzemocy, jak mo¿na pomóc
krzywdzonym. Zwrócili uwagê na zjawisko stalkingu polegaj¹ce na
celowym i z³oœliwym przeœladowaniu innej osoby i objaœnili jego
formy, zw³aszcza te stosowane wirtualnie. W aspekcie bezpiecznego
zachowania w Internecie poruszyli te¿ m.in. zagadnienie pozornej
anonimowoœci w sieci i ochronê w³asnej prywatnoœci. Sposób przekazywania wiedzy przez prowadz¹cych funkcjonariuszy policji - rzeczowoœæ i komunikatywnoœæ, opieranie siê na przyk³adach, po³¹czenie
wyk³adu z prezentacj¹ multimedialn¹ i filmem - zaktywizowa³ uczestni-
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cz¹cych. Uczniowie nie tylko chêtnie odpowiadali na pytania zadawane
przez policjantów, ale sami równie¿ pytali np. o g³oœn¹ sprawê ACTA,
zabezpieczanie swojego konta internetowego. Okaza³o siê, ¿e dwugodzinne spotkania minê³y naprawdê za szybko. Dobrze, ¿e dziêki
otwartoœci i ¿yczliwoœci legnickiej Komendy Policji bêdzie mo¿na je
kontynuowaæ. W najbli¿szych miesi¹cach policjanci z Wydzia³u ds.
Nieletnich i Patologii odwiedz¹ ka¿d¹ szko³ê w Chojnowie. Bêdzie to
dobra okazja do pog³êbienia kszta³cenia w³aœciwych nawyków i bezpiecznych zachowañ w sieci m³odych chojnowian, uwzglêdniaj¹c
konkretne problemy danej spo³ecznoœci szkolnej.
B.L.
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„Lustra œwiata”
16 lutego 2012r w auli Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie odby³ siê fina³ VII edycji
programu „Szlakiem Epok Literackich” pod
has³em „Lustra Œwiata”.
Spotkanie poœwiêcone by³o pozytywizmowi,
epoce powieœci, która mia³a byæ realistycznym
odbiciem œwiata. Mówi siê, ¿e pozytywizm to
„niepoetycka epoka”, ale to wiersz Adama
Asnyka „Do m³odych” by³ jej programowym
utworem. Poeta pisa³:
„Szukajcie prawdy jasnego p³omienia!
„Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg”.
Konkurs wiedzy o pozytywizmie, cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem uczniów. W eliminacjach, które odby³y siê 12 stycznia bra³o udzia³
90 uczniów. Do fina³u zakwalifikowano
5 dru¿yn. Zespo³y fina³owe prezentowa³y
wysoki poziom przygotowania. Ostatecznie I
miejsce wywalczy³ zespó³ z klasy III Technikum Ekonomicznego w sk³adzie: Magdalena
Prostek, Klaudia Urszulak i Norbert P³ociñski,

II miejsce zdoby³a dru¿yna z klasy IV Technikum Mechanicznego: Maciej Mikoliszyn,
Rafa³ Pok³adek i Mateusz Wiœniewski, a III
miejsce przypad³o zespo³owi z klasy III b
Liceum Ogólnokszta³c¹cego: Natalii Halikowskiej, £ukaszowi Sypieniowi i ¯anecie Kot.
IV i V miejsce przypad³o równie¿ uczniom Liceum
Ogólnokszta³c¹cego: Marcie Burzmiñskiej,
Karolinie Kapuœciñskiej, Ewie Mazurkiewicz
oraz Rafa³owi Haniszewskiemu, Damianowi
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Jankowskiemu i Wojciechowi Mroziñskiemu.
Program „Szlakiem Epok Literackich”
w swoich za³o¿eniach oprócz konkursu wiedzy
o danej epoce literackiej, przewiduje udzia³
uczniów w przegl¹dach literackich i plastycznych.
Przegl¹d twórczoœci literackiej przebiega³
w tym roku pod has³em „Z mojej szuflady”.
Wyró¿niono w nim teksty prozatorskie dwóch
uczniów. Fragmenty ich opowiadañ by³y prezentowane na spotkaniu fina³owym. Zwyciêzcami przegl¹du literackiego zostali: uczeñ
klasy II Technikum Hotelarskiego Robert
Dorotkiewicz i uczeñ III klasy Technikum
Ekonomicznego Norbert P³ociñski. Motywem
przewodnim wyró¿nionych tekstów by³y zachowania ludzkie, które nie do koñca wynikaj¹
z braku dobra, lecz raczej z braku kontroli
nad tym co siê robi i jakie s¹ przes³anki naszego
postêpowania.
Przegl¹d twórczoœci plastycznej przebiega³
pod has³em: „Tak ciê widzê, tak ciê przedstawiam”. Obejmowa³ dwie kategorie: rysunek
i fotografiê. Nagrodzone zdjêcia i prace plastyczne by³y prezentowane w szkolnej auli.
W tegorocznym konkursie plastycznym jury
przyzna³o wyró¿nienie dla Justyny Mazurkiewicz
uczennicy klasy I A LO i Marcina Œwi¹tka
ucznia klasy II B Technikum Mechanicznego.
Najlepsze zdjêcia zaprezentowali: Justyna
Jamry i Maciej Klimkowski, uczniowie klasy
II A Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Chojnowie.
Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy za to, ¿e zechcieli wzi¹æ udzia³ w konkursowych zmaganiach.
Tegoroczny fina³ uœwietni³a wystawa fotograficzna autorstwa Dariusza Matysa. Prace
tego chojnowskiego artysty: portrety, pejza¿e,
osobliwoœci przyrodnicze, to równie¿ zwierciad³a otaczaj¹cego nas œwiata.

Muzyczna bitwa
Ju¿ za chwileczkê, ju¿ za momencik w sobotni wieczór (3 marca) w TVP 2 rusza
druga edycja programu rozrywkowego „Bitwa
na g³osy”. Informowaliœmy ju¿ naszych
czytelników, ¿e podobnie jak w pierwszej
edycji, kiedy kibicowaliœmy chojnowiance
Jadwidze Macewicz, tak i tym razem mamy
w programie naszego reprezentanta. £ukasz
Sypieñ - uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Chojnowie swoim talentem wokalnym
bêdzie wspiera³ dru¿ynê Kamila Bednarka propagatora ranga i reggae, laureata drugiego
miejsca „Mam talent”.
£ukasz ju¿ rozpocz¹³ swoj¹ przygodê z programem i telewizj¹. Przed nim ogrom pracy,
z pewnoœci¹ wiele stresu i wiele emocji.

Prezentacje oœmiu zespo³ów oceniaæ bêdzie
trzyosobowe jury - Zbigniew Zamachowski,
Sonia Bohosiewicz i Alicja Wêgorzewska.
Ale ich g³osy nie s¹ decyzyjne. To my, telewidzowie, mamy bezpoœredni wp³yw na klasyfikacjê dru¿yn. Wesprzyjmy zatem esemesami dru¿ynê Kamila Bednarka, pomagaj¹c
w ten sposób jednoczeœnie naszemu reprezentantowi, który w tym programie upatruje
swoj¹ szansê na zaistnienie w show biznesie.

Projekt dla samorz¹dów
Wydzia³ Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego (UMWD) realizowa³ projekt „Dobre Prawo - Dobre Rz¹dzenie”,
który by³ wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. G³ównym celem projektu by³o
wzmacnianie zdolnoœci jednostek samorz¹du
terytorialnego (JST) województwa dolnoœl¹skiego w zakresie stanowienia aktów prawa
miejscowego oraz aktów administracyjnych.
Szkolenia oraz warsztaty przeprowadzone
w ramach projektu odby³y siê m.in. w Legnicy,
Polkowicach, K³odzku, Wroc³awiu. Udzia³
w nich wziêli pracownicy urzêdów samorz¹du
terytorialnego z terenu województwa dolnoœl¹skiego (gminy, starostwa, UMWD), którzy
maj¹ wp³yw na stanowienie aktów prawa
miejscowego lub aktów administracyjnych
na ka¿dym etapie ich tworzenia. Wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie warsztatów by³a
uzupe³niona o zadania praktyczne podparte

doœwiadczeniem specjalistów z Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego zajmuj¹cych siê przypadkami pope³nianych b³êdów
urzêdniczych.
W ramach projektu zrealizowano m.in. nastêpuj¹ce modu³y szkoleniowe: zarz¹dzanie
procesem w stanowieniu aktów prawa miejscowego metod¹ projektow¹, techniki redagowania uchwa³ oraz kolejnoœæ postêpowania podczas ich stanowienia w jednostkach samorz¹du
terytorialnego, techniki redagowania aktów
administracyjnych oraz kolejnoœæ postêpowania podczas ich stanowienia w jednostkach
samorz¹du terytorialnego.
Podsumowaniem projektu bêdzie konferencja zaplanowana na 2 kwietnia 2012 r. we
Wroc³awiu, podczas której uczestnicy szkoleñ otrzymaj¹ certyfikaty.
Wiedza zdobyta przez urzêdników niew¹tpliwie
prze³o¿y siê na sprawniejsze funkcjonowanie
JST, a to przyniesie wymierne korzyœci ca³emu
spo³eczeñstwu.
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Liderzy Animacji Spo³ecznej (7)
Kontynuujemy cykl artyku³ów pn. „Liderzy Animacji
Spo³ecznej” czyli LAS. Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê dziesi¹tki osób, które w ró¿ny sposób, na ró¿nych p³aszczyznach pracuj¹ bezinteresownie na rzecz naszej lokalnej spo³ecznoœci. Niewiele osób wie, ¿e w Chojnowie
dzia³a oko³o 20 zwi¹zków, stowarzyszeñ, kó³, a przy
jednostkach samorz¹dowych i placówkach oœwiatowych
dodatkowo kluby, sekcje, itp., które niemal w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia staraj¹ siê wspieraæ, rozwijaæ i animowaæ naszych mieszkañców. Chcemy przez ten cykl
przybli¿yæ dzia³alnoœæ, sukcesy, zamierzenia tych organizacji i daæ jednoczeœnie mo¿liwoœæ zainteresowanym poznania i kontaktu z wybran¹ jednostk¹.

We wspó³pracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
Ko³o organizuje wyjazdy cz³onków na turnusy rehabilitacyjne do nadmorskich miejscowoœci. Wielki udzia³ w tych wyjazdach maj¹ te¿
w³adze miasta zapewniaj¹c diabetykom dojazd i powrót z turnusu .

Ko³o Terenowe Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Chojnowie
Cukrzyca to choroba podstêpna, wyniszczaj¹ca i dotykaj¹ca coraz
wiêksz¹ iloœæ spo³eczeñstwa. Czêsto przez lata nie daje widocznych
objawów, trawi¹c od wewn¹trz nasz organizm. Diagnoza szokuje
i wzbudza w pacjencie niepokój. W takiej sytuacji warto poszukaæ
wsparcia wœród ludzi od dawna dotkniêtych cukrzyc¹.
W naszym mieœcie od 27 lat dzia³a Ko³o Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Skupia 130 cz³onków - to jedna z najwiêkszych
organizacji pozarz¹dowych w Chojnowie.
Podstaw¹ jego dzia³alnoœci jest praca spo³eczna na rzecz ludzi
chorych na cukrzycê.
Cz³onkowie uczestnicz¹ w tematycznych spotkaniach i szkoleniach
organizowanych przez opiekuna Ko³a dr Mariê Dziurê - specjalistê
z zakresu diabetologii. Za jej spraw¹ odbywaj¹ siê w Kole szkolenia
dotycz¹ce najnowszych metod leczenia cukrzycy, ¿ycia z cukrzyc¹,
diet i innych niezbêdnych dla ci¹g³ego poszerzania wiedzy o tej chorobie.
Ko³o nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej, ale dziêki w³aœnie
dr Dziurze wspiera je wiele firm dostarczaj¹c bezp³atnie sprzêt i materia³y do pomiaru i monitorowania cukrzycy, umo¿liwiaj¹c badania
ogólnego stanu zdrowia i poziomu hemoglobiny, zapewniaj¹c materia³y informacyjne czy prowadz¹c wspomniane wczeœniej szkolenia.

Kalendarz imprez (marzec - kwiecieñ)
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê (3 marca, godz. 16) na scenie MOKSiR
zaprezentuj¹ siê lokalne dusze artystyczne zg³oszone do konkursu
pod patronatem chóru Skoranta „Talenty znad Skory”. Nastêpnego
dnia (4 marca, godz. 18) serdecznie zapraszamy na koncert poezji
œpiewanej „Cisza jak ta”. Impreza biletowana - cena biletu 15 z³.
Od 19 marca chojnowskie muzeum rozpoczyna wielkanocne warsztaty
dla dzieci i m³odzie¿y, podczas których uczniowie naszych szkó³
bêd¹ zajmowaæ siê praktyczn¹ nauk¹ wykonywania zdobieñ metod¹
pisanki i kraszanki, nauk¹ wykonywania palm wielkanocnych,
ozdób i stroików oraz obejrz¹ pokaz kszta³towania szk³a na gor¹co
i metod jego zdobienia.
23 marca, o godz. 10.00 w MOKSiR kolejna edycja Przegl¹du Kabaretów
Szkolnych PekaeSy. Kontynuacj¹ imprezy jest popo³udniowy (godz. 18)
wystêp Kabaretu DNO - impreza biletowana, cena biletu 15 z³.
Na prze³omie marca i kwietnia w Galerii M³odych MBP zafunkcjonuje
wystawa „Czwórka z Korczakiem” przygotowana przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 4 w ramach obchodów Roku Korczakowskiego
Na 17 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna zapowiedzia³a spotkanie
autorskie z Joann¹ Olech - autork¹ i ilustratork¹ ksi¹¿ek dla dzieci.
„Osadnictwo wiejskie w okolicach Chojnowa w œwietle najnowszych badañ archeologicznych. Prezentacja znalezisk” - to zapowiedŸ
niezwykle ciekawej prelekcji, na któr¹ 20 kwietnia zaprasza Muzeum
Regionalne. Jubileuszowy X Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki
„Rozœpiewane nutki” odbêdzie siê 21 kwietnia. Na prezentacjê
twórczoœci w³asnej, 26 kwietnia do Miejskiej Biblioteki zaprasza
Chojnowski Klub Literacki. Nastêpnego dnia w MOKSiR impreza
pn. „Dzieci - Dzieciom” czyli wystêpy dzieciêcych grup dzia³aj¹cych
w MOKSiR dla rówieœników. Pod koniec kwietnia Spo³eczne Ognisko
Muzyczne da koncert z okazji Œwiêta 3 Maja. W tych dniach tak¿e
muzeum wystawi w³asn¹ kolekcjê wspó³czesnego malarstwa polskiego.
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Wsparcie, profilaktyka, leczenie, opieka medyczna, edukacja - w tych
kilku s³owach mo¿na uj¹æ g³ówn¹ dzia³alnoœæ chojnowskiego Ko³a.
Spotykaj¹ siê z okazji ró¿nych okolicznoœci, wspólnie œwiêtuj¹, organizuj¹ wycieczki, plenerowe biesiady.
Aktywnym cz³onkom to jednak nie wystarczy. Wielu z nich anga¿uje
siê w pomoc potrzebuj¹cym w innej formie. Od kilku lat diabetycy
wspó³pracuj¹ z Bankiem Gospodarki ¯ywnoœciowej oraz z Miejskim
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej. Dziêki tej kooperacji, co miesi¹c rozdaj¹ paczki ¿ywnoœciowe wspomagaj¹c ludzi o bardzo niskich
dochodach.
Terenowe Ko³o Diabetyków w Chojnowie spotyka siê w ka¿dy
wtorek w godz. od 14 do 16 w lokalu, który mieœci siê w budynku
przy ulicy Grodzkiej (IIp.).
eg

Pegazik 2012
Ledwie 12. osobow¹ grupê recytatorek ze szkó³ podstawowych i gimnazjum zgromadzi³ miejski fina³ XVII ju¿ konkursu PEGAZIK. Przewodnicz¹cy jury, pan Pawe³ Palcat, podkreœla³ dobre przygotowanie dziewcz¹t
ze szkó³ podstawowych, chwal¹c zw³aszcza zwyciê¿czyniê - Martê
Sobiechowsk¹ (SP 4). Pozosta³e wyniki wœród m³odszych - II miejsce
Aleksandra Kossakowska (SP 4), III miejsce - Klaudia Bodes (SP 4),
wyró¿nienie - Urszula Grz¹dkowska (SP 3). Wœród starszych, czyli
reprezentantek gimnazjów, ju¿ nie by³o tak ró¿owo... Jedynie wyró¿nienie
przypad³o Karolinie Chojnackiej (Gimnazjum nr 1).
Eliminacje powiatowe za kilka tygodni, laureaci konkursu miejskiego bêd¹
reprezentowaæ Chojnów i walczyæ o miejsca w finale dolnoœl¹skim.
¯yczymy powodzenia.
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Co s³ychaæ w Przedszkolu Miejskim Nr 1?
Profilaktyczne badania
stomatologiczne
16 lutego rozpoczê³y siê w naszym
przedszkolu profilaktyczne badania stomatologiczne z ewentualn¹
mo¿liwoœci¹ dalszego leczenia.
Inicjatorem i pomys³odawc¹ tego
przedsiêwziêcia jest dr W³odzimierz
Wiêcek. Badania odbywa³y siê
w sali przedszkolnej - a wiêc bez
stresu i obaw przed fotelem dentystycznym. Ka¿dy przebadany
„ma³y pacjent” otrzyma³ nagrodê
za odwagê i dzielne zachowanie.
Wizyta przedszkolaków
w SP3
21 lutego - na zaproszenie dyrektora Mariusza Szklarza - dzieci
z „Pszczó³ek”, „Motylków” i „Wie-

wiórek” uda³y siê z wizyt¹ do Szko³y
Podstawowej Nr 3. Coroczne spotkania „starszaków” ze spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹ maj¹ na celu przybli¿enie przysz³ym pierwszoklasistom warunków, w jakich od
wrzeœnia bêd¹ zdobywaæ wiedzê.
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem obejrza³y wystêpy
w wykonaniu grupy teatralnej
„Aja”, grupy wokalnej „Synkopa”,
tanecznej „Trójeczka”, akrobatycznej „Piramida” oraz artystów indywidualnych. Mia³y te¿ mo¿liwoœæ
zapoznania siê z salami lekcyjnymi
i pracowni¹ komputerow¹. Wszystkie przedszkolaki otrzyma³y równie¿ prezenty przygotowane przez
ko³o plastyczne. W “Trójce” zostaliœmy przyjêci bardzo ciep³o

zarówno przez grono pedagogiczne,
jak i dzieci, a spotkanie przebieg³o w mi³ej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadziejê, ¿e ta wizyta

pomo¿e i u³atwi naszym dzieciom bezstresowo przekroczyæ
próg szko³y we wrzeœniu.

Zapisy do przedszkola na rok 2012/2013
Drodzy Rodzice! Informujemy, ¿e 1 marca rozpoczê³y siê zapisy
dzieci do naszego przedszkola (bêd¹ prowadzone przez ca³y
miesi¹c marzec). Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy po odbiór kart zg³oszeniowych.

Rok Korczaka po chojnowsku
We wrzeœniu ubieg³ego roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka
podj¹³ uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ rok
2012 Rokiem Janusza Korczaka.
W roku 2012 przypadaj¹ dwie
wa¿ne rocznice zwi¹zane z postaci¹ Janusza Korczaka - 70.
rocznica œmierci w obozie zag³ady w Treblince i 100. rocznica
za³o¿enia przez niego Domu
Sierot przy ulicy Krochmalnej
w Warszawie.
W kraju zaplanowano szereg
imprez, uroczystoœci, konferencji
poœwiêconych Staremu Doktorowi.
W ogólnopolskie obchody w³¹czy³a
siê tak¿e nasza Szko³a Podstawowa
nr 4, której Korczak patronuje.

Konkurs szkolny i wystawa twórczoœci dzieciêcej - „Sceny z ¿ycia
Korczaka”, „Postacie z utworów
Janusza Korczaka”; konkurs
recytatorski - dzieciêca proza Korczaka; miêdzyklasowy konkurs
wiedzy o patronie; Gadaninki
Korczakowskie - comiesiêczne
czytanie Korczaka - to tylko kilka
przyk³adów ca³orocznych inicjatyw
zwi¹zanych z obchodami.
Na tê okolicznoœæ opracowano
multimedialn¹ prezentacjê, zaplanowano udzia³ w konferencji
„Prawa dziecka i idee korczakowskie”, przygotowano przedstawienia teatralne na podstawie ksi¹¿ek
Korczaka, lekcje historii poœwiêcone epoce Korczaka i Konwencji
Praw Dziecka.

Podsumowaniem uroczystoœci ma
byæ majowy festyn, który obok tradycyjnych szkolnych prezentacji
artystycznych wype³ni korczakowski turniej rodzinny, pogadanka
dla rodziców - „Stary Doktor i jego
metody wychowawcze”, spektakl
s³owno-muzyczny - „Œpiewam
o Starym Doktorze” i widowiskowe puszczanie latawców.
Rok Korczaka ma przypomnieæ
postaæ Starego Doktora, jego idee
i ksi¹¿ki.
To On by³ jednym z pierwszych
g³osicieli prawdy o tym, ¿e dziecko
jest autonomiczn¹ osob¹, która
posiada w³asn¹ godnoœæ, zainteresowania, potrzeby i prawa. Nie
by³oby Konwencji o Prawach
Dziecka, gdyby nie jego dzia³alnoœæ

i myœli. Korczak zauwa¿y³ w dziecku
cz³owieka, walczy³ o podmiotowoœæ
dziecka. Zostawi³ wiele dobrych
wskazówek, warto o nich przypominaæ. Zostawi³ jasny przekaz:
dzieci nale¿y traktowaæ powa¿nie
- wyjaœnia³ Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka w swoim
wniosku z³o¿onym w Sejmie.
opr. eg

Nowy sk³ad i nowe sukcesy
kabaretu „Na Czworaka”
W obecnym roku szkolnym zmieni³ siê ca³kowicie sk³ad kabaretu
Powiatowego Zespo³u Szkó³ „Na Czworaka”. Jak to bywa w szkolnych
teamach z grupy odeszli absolwenci, a ich miejsce zajêli uczniowie
klas pierwszych - Technikum (Katarzyna, Magda, Karol i Arkadiusz),
LO (Justyna i Jakub) oraz jedna gimnazjalistka (Samanta, uczennica
Gimnazjum nr 2).
Nie zachwia³o to jednak dzia³alnoœci kabaretu i ju¿ w listopadzie
m³odzie¿ reprezentowa³a szko³ê i Chojnów na VI Turkowskich
Elitarnych Spotkaniach Kabaretów Oklaskiwanych T E S K O.
W ramach przegl¹du grupa wziê³a udzia³ w warsztatach improwizacji
kabaretowej, prowadzonych przez Artura Jóskowiaka, za³o¿yciela
i pomys³odawcê kabaretu KWIK z Wroc³awia. Wspierali równie¿
akcje charytatywne, wystêpuj¹c na koncercie na rzecz dzieci z Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Œwiebodzicach, organizowanym przez Samorz¹d
Uczniowski PZS w Chojnowie oraz koncercie WOŒP.
10 lutego 2012 roku w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i M³odzie¿y
we Wroc³awiu odby³ siê VIII Festiwal Ma³ych Form Teatralnych
„OBCIACH 2012”. W Festiwalu wziêli udzia³ soliœci i zespo³y z gimnazjów,
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liceów i placówek wychowania pozaszkolnego. W tym roku o g³ówn¹
nagrodê rywalizowa³o 7 kabaretów, 4 teatry i 7 solistów z Wroc³awia,
Œwidnicy, Wa³brzycha, Gromadki i Chojnowa. Laureatem Grand Prix
zosta³ Kabaret “Enerdowskie P³ywaczki” z Gimnazjum nr 16 we Wroc³awiu.
„Na Czworaka” otrzyma³ nagrodê w kategorii „Kabarety” - ex aequo
z kabaretem „Babsztyle” z Gminnego Oœrodka Kultury i Sportu w Gromadce.
Z. £abuz
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Szanowni Chojnowianie!
Minê³o 65 lat od zakoñczenia II Wojny Œwiatowej i wielkiego, przymusowego exodusu
Polaków zamieszka³ych na kresach wschodnich
II Rzeczpospolitej. Przyjechaliœmy (my lub
nasi przodkowie) pe³ni obaw i niepokoju na
tzw. Ziemie Odzyskane i zaczêliœmy organizowaæ nowe ¿ycie. Chojnów jest jednym z takich
miejsc. Mamy swoj¹ historiê tych minionych
lat. A tworzyli j¹ i tworz¹ nadal jego mieszkañcy. Tych, którzy najbardziej zapisali i zapisuj¹ w naszej pamiêci nadal, chcielibyœmy
upamiêtniæ w s³owniku biograficznym “Chojnowianie - znani i zas³u¿eni (1945-2010)”.
Prosimy o zg³aszanie nazwisk osób, które powinny, Pañstwa zdaniem, znale¿æ siê w planowanym wydawnictwie, i które:
- dzia³a³y w latach 1945- 2010 dla dobra
Chojnowa,
- oprócz pracy zawodowej da³y siê poznaæ jako
spo³ecznicy, dzia³acze, animatorzy maj¹cy na
uwadze dobro mieszkañców Chojnowa,
- mieszka³y na naszym terenie, kszta³ci³y siê,
ale sukcesy odnosi³y lub odnosz¹ na forum
regionalnym, ogólnopolskim lub za granic¹.
Zg³oszenia mog¹ sk³adaæ osoby, grupy,
œrodowiska, instytucje lub organizacje
w terminie do 31 sierpnia 2012 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna,
Plac Zamkowy 2, 59-225 Chojnów
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dane teleadresowe osoby lub innych zg³aszaj¹cych
kandydata.

W zg³oszeniu nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce
informacje:
1. Nazwisko i imiê. Zdjêcie.
Krótka prezentacja: zawód, wykszta³cenie,
zajmowane stanowiska.
2. Data urodzenia (ew. œmierci), miejsce urodzenia, pochodzenie spo³eczne, przebieg edukacji, zdobyte wykszta³cenie, zdobyty zawód, stopieñ naukowy.
3. Przebieg pracy zawodowej, spo³ecznej,
politycznej, naukowej: osi¹gniêcia, sukcesy,
publikacje.
4. Uzyskane wyró¿nienia, nagrody, odznaczenia.
5. ¯ycie rodzinne i prywatne: ¿ona, dzieci,
kr¹g przyjació³ itp.
6. Zainteresowania, hobby. ¯yciowe motto,
w³asna refleksja o swoim ¿yciu itp.
7. Oœwiadczenie zg³aszanego kandydata
wed³ug wzoru:
Oœwiadczam, ¿e dane zamieszczone w zg³oszeniu mojej osoby przez............. (nazwisko,
nazwa zg³aszaj¹cego) s¹ zgodne z prawd¹.
Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na zamieszczenie mojego biogramu w s³owniku biograficznym
“ Chojnowianie - znani i zas³u¿eni (1945- 2010)”.
Pomys³ ma wstêpn¹ akceptacjê lokalnych
w³adz. Liczymy równie¿ na ¿yw¹ reakcjê
mieszkañców Chojnowa, bo od niej zale¿y
sukces przedsiêwziêcia.
Inne, szczegó³owe informacje - tel. 697 630 455
Grupa inicjatywna

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali u¿ytkowych
do remontu we w³asnym zakresie:
1. Gara¿u podwójnego zlokalizowanego przy ul. D¹browskiego 15
o powierzchni 39,64 m2
2. Pomieszczenia /by³ej kot³owni CO/ o powierzchni 19,40 m²
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, netto,
wynosi 3,50 z³ + podatek VAT 23%. Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 marca 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 13 marca 2012 r.
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 05.03.2012r. do 13..03.2012r. w godz. 8.00 - 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie, tel. 76 8 186 681.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Nielegalny
proceder
Chojnów, centrum miasta, lokal w jednej
z kamienic. Tu od jakiegoœ czasu, dzia³a³a
wytwórnia papierosów. W mieszkaniach
wielu chojnowian coraz czêœciej znajdziemy
maszynkê do „nabijania” tutek, worek
z tytoniem, ale w tym miejscu zabezpieczono
300 kg tytoniu, urz¹dzenie do produkcji
i opakowania znanej marki papierosów.
23 lutego proceder siê skoñczy³. Funkcjonariusze wroc³awskiej Izby Celnej, w asyœcie
policjantów zlikwidowali wytwórniê i zatrzymali dwóch mieszkañców Chojnowa

- 23 i 27 latka. W mieszkaniu znaleziono
tak¿e znaczn¹ iloœæ narkotyków.
- Zatrzymanym gro¿¹ wysokie kary finansowe
- powiedzia³ naszej gazecie rzecznik Izby
Celnej Arkadiusz Barêdziak - i dwa lata
wiêzienia. Oprócz nielegalnej wytwórni chojnowianie parali siê tak¿e sprzeda¿¹ narkotyków - znaleŸliœmy 120 dzia³ek amfetaminy.
eg

Turniej bryd¿owy
22 zawodników wziê³o udzia³ w zorganizowanym przez MOKSiR Turnieju Bryd¿a Sportowego Parami. Wspania³¹ tradycj¹ tych zawodów jest oddanie pamiêci zmar³ym kolegom.
Zawodnicy, przed rozgrywkami spotykaj¹ siê
na chojnowskiej nekropolii i wspólnie oddaj¹
czeœæ by³ym graczom.
Do tegorocznego turnieju zg³osili siê bryd¿yœci
z Boles³awca, Z³otoryi, Legnicy, Mi³kowic
i Chojnowa.
Pierwsze miejsce zaj¹³ duet Witold Dudek i Jerzy
Poznar. Drugie miejsce przypad³o Andrzejowi
Bare³kowskiemu i Markowi Dreckiemu. Br¹z
wywalczyli Andrzej Janiak i Ryszard Wodziñski.
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Dzieñ pe³en niespodzianek
15 luty 2012 roku chojnowscy fani Zag³êbia Lubin zapamiêtaj¹ na d³ugo.
Za spraw¹ KS Chojnowianki i Gimnazjum nr 1 Chojnów odwiedzi³
Costa Nhamoinesu - pochodz¹cy z Zimbabwe pi³karz Zag³êbia. Zawodnik
podstawowego sk³adu by³ niespodziank¹ dla kibiców, sam te¿ przywióz³ ze sob¹ wiele atrakcyjnych niespodzianek. To niecodzienne
spotkanie wype³nione by³o gradem pytañ do goœcia - o klub, o sprawy
osobiste, sportowymi konkursami i mnogoœci¹ nagród - pi³ek z podpisami zawodników, koszulek, voucherów. Gospodarze te¿ zadbali
o odpowiedni¹ oprawê spotkania. Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 1
wygl¹da³a tego dnia wyj¹tkowo - dominowa³y w niej kibicowskie

gad¿ety, a sama publicznoœæ emanowa³a pomarañczowymi barwami
lubiñskiego klubu.
Organizatorzy spotkania zaplanowali jeszcze jedn¹ niespodziankê na ten
dzieñ. Og³oszono i oficjalnie podpisano porozumienie miêdzy KS Chojnowiank¹ i Gimnazjum nr 1 dotycz¹ce uruchomienia w gimnazjum,
od przysz³ego roku szkolnego, sportowej klasy, dla szczególnie uzdolnionych szóstoklasistów.
Ten dzieñ z pewnoœci¹ pozostanie na d³ugo w pamiêci. Przypominaæ
go bêd¹ zdobyte nagrody, fotografie z autografem czarnoskórego
zawodnika i wspólne z nim zdjêcia.
eg,
fot. chojnow.pl

Nieskutecznoœæ rzutów karnych
22 lutego w hali sportowej Powiatowego Zespo³u Szkó³ odby³y
siê zawody w mini pi³ce rêcznej dziewcz¹t, których stawk¹
by³ awans do fina³u dolnoœl¹skiego. W zawodach wziê³y udzia³
4 reprezentacje szkó³ wy³onione
z eliminacji podstrefowych
(legnickiej i lubiñskiej). Mecze
rozegrano systemem „na krzy¿”
tzn. mistrz podstrefy lubiñskiej
z wicemistrzem podstrefy legnickiej i w drugiej parze odwrotnie.

Wyniki gier:
SP 4 Chojnów - Zespó³ Szkó³
Sportowych (SP 7) Lubin
11:12 (6:7)
SP Chocianów - SP 9 Legnica
7:25 (3:14)
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mecz o miejsca III - IV:
SP 4 Chojnów - SP Chocianów
23:11 (11:6)
mecz o miejsca I - II:
SP 7 Lubin - SP 9 Legnica
15:15 (8:6;12:12, karne 4:1)
Klasyfikacja
1. SP 9 Legnica
2. SP 7 Lubin
3. SP 4 Chojnów
5. SP Chocianów

Jest to pierwszy w historii awans
zespo³u legnickiego do fina³u dolnoœl¹skiego. Ostatnio 5-ciokrotnie z rzêdu triumfowa³a chojnowska „czwórka”. Niestety tym razem
nieskuteczne egzekwowanie

rzutów karnych podczas gry przyczyni³o siê do pora¿ki. Równie¿
zawodniczki lubiñskie podczas
meczu fina³owego by³y nieskuteczne w konkursie rzutów karnych (2 s³upki i poprzeczka!).
Najlepsz¹ bramkark¹ zosta³a Anita
Mielnik (Chocianów), najlepsz¹
zawodniczk¹ wybrano Dominikê
Swêdrak (Lubin) natomiast najskuteczniejsz¹ zawodniczk¹ by³a Paulina Pisarska - 18 bramek (SP 4).
Wymienione otrzyma³y okolicznoœciowe kubki z logo Chojnowa
ufundowane przez Urz¹d Miejski.
Zespo³y zajmuj¹ce miejsca I - III
otrzyma³y pami¹tkowe medale,
a zespó³ SP 9 Legnica Puchar
Strefy Legnickiej.
Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 4
(gospodarz zawodów) sk³ada serdeczne podziêkowania Panu
Kazimierzowi Grabowskiem za
u¿yczenie hali sportowej.
Sk³ad SP 4:
bramkarki: Natalia Lewandowska i Hanna Zawada;
zawodniczki z pola gry: Aleksandra
Baranowska; Paulina Safin;
Paulina Pisarska; Kinga Mazur;
Alicja Malik; Pola Rokus; Adrianna Kapral; Joanna Mróz; Julia
Wiszniewska; Julia Pacho³ek.
Trener zespo³u - Andrzej Matuszewski.

Br¹z w walce o puchar
W sobotê (4 luty) M³odziki Chojnowianki, których trenerem jest pan Piotr
Seheniewicz wziêli udzia³ w turnieju
halowym w Z³otoryi ,w którym g³ówn¹ nagrod¹ by³ puchar burmistrza tego
miasta. Nasi m³odzi ch³opcy spisali siê
rewelacyjnie zajmuj¹c 2 lokatê w tabeli na 8 zespo³ów, które zosta³y podzielone na dwie równe liczbowo grupy.
Oto wyniki turnieju z grupy B:
1. Chojnowianka-Granit Lubomierz 2:0
2. Chojnowianka-AKS Strzegom 3:0
3. Chojnowianka-Victoria Wa³brzych 5:0
Po rozgrywkach grupowych odby³y siê
mecze pó³fina³owe. Mistrz grupy “B”,
czyli Chojnowianka w meczu o wejœcie do fina³u zagra³ z wciemistrzem
grupy “A” Górnikiem Z³otoryja. Mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 3:1 dla bia³oniebieskich, co da³o im prawo gry
w finale. W meczu o pierwsze miejsce
ponownie przysz³o zmierzyæ siê nam
z Victori¹ Wa³brzych, któr¹ w fazie
grupowej pokonaliœmy 5:0.Wydawa³o
siê, ¿e tym razem zwyciêstwo tak¿e
przyjdzie nam bardzo ³atwo, jednak
rzeczywistoœæ okaza³a siê nieco inna
i przegraliœmy 3:1.
Nale¿y dodaæ, ¿e zawodnik Chojnowianki
Micha³ Pisarski zosta³ wyró¿niony
w kategorii indywidualnej, przyznano
mu nagrodê dla Króla Strzelców.
Nasz zespó³ reprezentiowali: Kacper
Szczepanowski, Jakub Ulanowski, Jakub
Wo³oszyn, Jêdraszczyk Kacper, Mietelski
Miko³aj, Nosal Damian, Kamil Wielgucki, Arkadiusz Wielezew, Zakrzewski
Kamil, Micha³ Pisarski, Kacper Laskowski.
(pioS)
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Drugie p³ywackie zawody
20 lutego na Basenie Miejskim
odby³y siê Mistrzostwa Szko³y
Podstawowej nr 4 w p³ywaniu.
Oczekiwane przez dzieci zawody
przebiega³y w gor¹cej, sportowej
atmosferze, tak¿e dziêki dopingowi licznie zgromadzonych na
trybunach uczniów, nauczycieli
i rodziców. I jak w prawdziwym
sporcie nie zabrak³o radoœci zwyciêzców, lecz by³y te¿ ³zy przegranych.

Uczniowie bior¹cy udzia³ w zawodach zostali wy³onieni w eliminacjach klasowych. Z ka¿dej
klasy mog³o startowaæ maksymalnie 6 dziewcz¹t i 6 ch³opców.
Zawodnicy z klas I-VI zmagali
siê na dystansie 25 metrów stylem dowolnym. W klasach 3 - 6,
które wystawi³y minimum 4.osobowe reprezentacje zosta³a rozegrana tak¿e sztafeta 4x25 metrów
stylem dowolnym. W mistrzostwch
wziê³o udzia³ 140 uczniów.
Zawody nale¿y uznaæ za naprawdê
udane. Uczniowie i ich nauczyciele mogli w bezpoœredniej rywalizacji sprawdziæ jakie postêpy
poczynili od ubieg³ego roku, kiedy
odby³y siê pierwsze Mistrzostwa
Szko³y. Podczas zawodów zosta³
ustanowiony nowy rekord szko³y.
Uczeñ klasy VI B Edwin Kolotilov pobi³ swój ubieg³oroczny
rekord i przep³yn¹³ dystans 25

metrów w 15,29 sek! Edwinowi
serdecznie gratulujemy wyniku.
Byæ mo¿e wœród startuj¹cych
znajduj¹ siê nastêpcy Otylii Jêdrzejczyk i Paw³a Korzeniowskiego …
Z uczniów startuj¹cych w zawodach zosta³a wy³oniona reprezentacja szko³y, która pojedzie na
Mistrzostwa Strefy w p³ywaniu,
odbywaj¹ce siê 27 marca w SP
nr 7 w Lubinie. Bêdziemy trzymaæ za nich kciuki.

Uczniowie i Rodzice serdecznie
dziêkuj¹ za zorganizowanie
zawodów nauczycielom, dyrekcji szko³y, kierownictwu
i pracownikom basenu. Szczególne podziêkowania kierujemy do Pana Ryszarda Kopackiego, g³ównego pomys³odawcy i organizatora tych zawodów, znanego od wielu lat propagatora p³ywania.

Wyniki klasyfikacji
indywidualnej:
Klasy I dziewczêta
1 miejsce - Klaudia Œliwiany
2 miejsce - Eliza Rokita
3 miejsce - Otylia Pachla
Klasy I ch³opcy
1 miejsce - Micha³ Szymañski
2 miejsce - Welem Kerstens
3 miejsce ex aequo - Hubert
Wolski i Micha³ Hopkowicz

Klasy II dziewczêta
1 miejsce - Roksana Kusz
2 miejsce - Aleksandra Chmielewska
3 miejsce - Emilia Ma³ecka
Klasy II ch³opcy
1 miejsce - Micha³ Janusz
2 miejsce - Maciej Wengrzyn
3 miejsce - Marcel Mazur
Klasy III dziewczêta
1 miejsce - Martyna Idkowiak
2 miejsce - Oliwia Repa
3 miejsce - Adrianna Osiadacz
Klasy III ch³opcy
1 miejsce - Jakub Wengrzyn
2 miejsce - Pawe³ Zazulczak
3 miejsce - Kacper Ko³odziejski
Klasy IV dziewczêta
1 miejsce - Martyna Sobiechowska
2 miejsce - Adrianna Kapral
3 miejsce - Martyna Saja
Klasy IV ch³opcy
1 miejsce - Krystian Mendel
2 miejsce - Micha³ Szumilas
3 miejsce - Emil Giersok
Klasy V dziewczêta
1 miejsce - Hanna Zawada
2 miejsce - Aleksandra KuŸniarz
3 miejsce - Alicja Malik
Klasy V ch³opcy
1 miejsce - Marcel Chlebosz
2 miejsce - Kamil Saja
3 miejsce - Konrad Cichoñ
Klasy VI dziewczêta
1 miejsce - Natalia Lewandowska
2 miejsce - Kinga Mazur
3 miejsce - Roksana Szechowska

O Puchar MOKSiR
Belfry na podium
10 lutego o puchar Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Turnieju Pi³ki Siatkowej walczy³y trzy dru¿yny - reprezentanci
Gimnazjum nr 1 (Belfry - Gim1), Szko³y
Podstawowej nr 4 (Belfry - SP4) oraz zespó³
chojnowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej. W meczach rozgrywanych systemem
ka¿dy z ka¿dym - do dwóch wygranych setów najlepsi okazali siê zawodnicy SP4. Na ni¿szym stopniu podium stan¹³ team Gimnazjum
nr 1, trzeci¹ lokatê zajêli stra¿acy.
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Bad Boys wygrali
Kilkanaœcie dni póŸniej - 26 lutego, w Turnieju Open, walczy³y cztery zespo³y koszykarskie. Dru¿yny - Babolaki, Rookie, Kuksy
i Bad Boys - mimo i¿ brzmi¹ce nieco niepowa¿nie, rywalizowa³y na boisku jak najbardziej serio.
Gra³ ka¿dy z ka¿dym i w wyniku zdobytych
punktów z³oty Puchar MOKSiR zdobyli Bad
Boys. Za nimi uplasowali siê Rookie, potem
Babolaki, czwarte miejsce zajê³y Kuksy.
Puchary za miejsca I - III ufundowa³

Klasy VI ch³opcy
1 miejsce - Kolotilov Edwin
2 miejsce - Adrian Mocyk
3 miejsce - Szymon Komorowski
Zwyciêzcy sztafet
w poszczególnych klasach
Klasy III - dziewczêta: klasa III
B w sk³adzie:
M. Idkowiak, J. Kurczak, O. Repa,
A.Osiadacz
Klasy III - ch³opcy: klasa III A
w sk³adzie:
J. Wengrzyn, T. Szczepanowski,
K. Ko³odziejski, A. Pacho³ek
Klasy IV - dziewczêta: klasa IV B
w sk³adzie:
M. Sobiechowska, P. Rokus,
A. Kapral, J.Zieliñska
Klasy IV - ch³opcy: klasa IV C
w sk³adzie:
K. Mendel, E. Gierosk, W. Sikora,
M. Szumilas
Klasy V - dziewczêta: klasa V A
w sk³adzie:
H. Zawada, A. KuŸniarz, J. Kapral,
J. Jaruszewska
Klasy V - ch³opcy: klasa V C
w sk³adzie:
A. Wiele¿ew, M. Mietelski,
M. Kobylañski, K. Cichoñ
Klasy VI - sztafety dziewcz¹t
nie odby³y siê;
Klasy VI - ch³opcy klasa VI B
w sk³adzie:
E. Kolotilov, P. Kufliñski, J. Kwiatkowski, M. Ka³as

MOKSiR Chojnów. Organizatorem i sêdzi¹
zawodów by³ Andrzej Matuszewski.
Sk³ad zespo³u Bad Boys: Marcin Podobiñski;
Grzegorz Noga; Grzegorz Ferenc; Jakub
Ku³acz; Grzegorz Babiarz; Roman Gruchot.
***
Uczestnicy i organizatorzy
sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania dyrektor El¿biecie
Borysewicz za udostêpnienie
hali SP 4 na mecze turniejowe.
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam budynek mieszkalny, piêtrowy
wraz z zabudowaniami gospodarczymi, po³o¿ony na dzia³ce o pow. 11 ar w Biskupinie,
Gm. Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 76 819-64-25
lub 669-260-149.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 50 m2, Ip. (nad bankiem PKO), w centrum Chojnowa, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka.
Wiadomoœæ: tel. 77 436-11-35 lub 604-952-662.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bezczynszowe przy ul. D¹browskiego, blisko koœcio³a i kina, pow. 84 m2, IIp., 3 pokoje, po kapitalnym remoncie. Wiadomoœæ: tel. 533-553-774.
www.hainau.neostrada.pl
Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuchnia, ³azienka, przedpokój. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe przy
ul. Krasickiego, stare budownictwo, pow.
100 m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, balkon,
gara¿, strych, mieszkanie po kapitalnym
remoncie, cena 3 tys. z³/m2. Wiadomoœæ:
tel. 604-209-068.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 62 m2
w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dzielcze przy ul. Gen. St. Maczka, 63 m2, IIp.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 660-745-539
lub 608-287-451.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip.,
ciep³e, œrodkowe + gara¿, cena 65 tys. z³ - do
negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.
Sprzedam lub zamieniê na mniejsze mieszkanie 3.pokojowe, 2 piwnice, strych, okna
wymienione, c.o. gazowe. Wiadomoœæ:
tel. 601-197-421.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow.
32,60 m2, Ip., pokój, kuchnia, ³azienka w³asna na
korytarzu, wymienione okna, ogrzewaniepiec kaflowy, w starym budownictwie, na 2.
pokojowe z kuchni¹, ³azienk¹, te¿ w starym
budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 788-849-128.
Poszukujê mieszkania do wynajêcia 2. lub
3. pokojowego. Wiadomoœæ: tel. 603-432-651.

Praca
Zatrudniê fryzjerkê/fryzjera. Wymagane
doœwiadczenie w zawodzie. Osoba komunikatywna, umiej¹ca pracowaæ w grupie, niekonfliktowa. Atrakcyjne warunki pracy,
gwarancja ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji
(kursy/szkolenia). List motywacyjny oraz CV
mo¿na sk³adaæ w „Elits” Salon Fryzjerski ul.
Sikorskiego 12 Chojnów, lub elits@onet.eu;
tel. kontaktowy 663-651-362.
M³oda kobieta z doœwiadczeniem, po kursie
opiekunki do dzieci i osób starszych poszukuje pracy. Wiadomoœæ: tel. 663-567-126.

Dzia³ki
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie - 897 m2,
887 m 2, 1.104 m 2, 935 m 2. Wiadomoœæ;
tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach,
10 ar, prostok¹tna, „0” wyci¹gniête, pozwolenie na budowê, projekt domu, energia elektryczna, studnia. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z rozpoczêt¹
budow¹ w Bia³ej 11,5 ar, aktualna dokumentacja,
cena 75 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 665-849-101.

Inne
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego
sklepu przy ul. Kolejowej od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10.00 - 17.00, a w soboty od
godz. 9.00 - 13.00. Sklep oferuje sprzeda¿
oraz wypo¿yczanie sukien œlubnych i wieczorowych, artyku³ów dekoracyjnych od A do Z
na wesela oraz inne przyjêcia okolicznoœciowe.
Oferujemy tak¿e nag³oœnienie i oœwietlenie
imprez plenerowych oraz rodzinnych. W ofercie sprzêt najwy¿szej klasy wraz z obs³ug¹
DJ. Sklep „Sandra” serdecznie zaprasza.
Wiadomoœæ: tel. 697-909-590 (sklep),
661-553-088 (DJ).
Sprzedam gara¿ przy ul. Parkowej, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 516-854-722.
Sprzedam lub wynajmê gara¿, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.
Kupiê grunt rolny lub nieu¿ytki. Wiadomoœæ: tel. 600-613-526.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w NiedŸwiedzicach (k/Chojnowa), 12 arów (prostok¹tna),
pr¹d, woda, kanalizacja, studnia, dojazd
z drogi asfaltowej, w bezpoœredniej okolicy
tylko jeden dom (s¹siednia dzia³ka), ksiêga
wieczysta, warunki zabudowy, cena 45 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 791-872-154 lub 692-226-512.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Konradówce,
droga dojazdowa utwardzona, cena 30 z³/m2,
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 785-626-812.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej
-Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.
.

14

GAZETA CHOJNOWSKA NR 5/761

Wielki bój Asów

Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta
- luty - grudzieñ 2012

Punkt przedszkolny „Biedroneczki”
w Go³aczowie przyjmuje zapisy dzieci

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
18.03.2012, 22.04.2012, 20.05.2012, 24.06.2012,
05.08.2012, 09.09.2011, 21.10.2012, 25.11.2012,
26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301: 01.04.2012,
01.05.2012, 03.06.2012, 08.07.2012, 15.08.2012,
23.09.2012, 01.11.2012, 09.12.2012, 01.01.2013.
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 08.04.2012,
03.05.2012, 07.06.2012, 15.07.2012, 19.08.2012,
30.09.2012, 04.11.2012, 16.12.2012.

Realizujemy program rekomendowany
przez MEN oraz zajêcia dodatkowe:
* logopedyczne,
* relaksacyjne,
* bajkoterapia,
* gimnastyka z elementami zabawy,
* k¹cik Ma³ego Odkrywcy,
* k¹cik Ma³ego Artysty,
* cykl zajêæ „Poznajemy œwiat, w którym ¿yjemy”,
* j. angielski.

Go³aczów 30; tel. 534-597-920

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 04.03.2012,
09.04.2012, 06.05.2012, 10.06.2012, 22.07.2012,
26.08.2012, 07.10.2012, 11.11. 2012, 23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 11.03.2012, 15.04.2012,
13.05.2012, 17.06.2012, 29.07.2012, 02.09.2012,
14.10.2012, 18.11.2012, 25.12.2012.

6. Apteka Intermarche:
29.04.2012, 27.05.2012,
01.07.2012, 12.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012,
02.12. 2012, 30.12.2012.
Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz
17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz
17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych czynna
jest apteka w Intermarche - w soboty
do godz. 20, a w niedziele do godz. 18

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie
z siedzib¹ przy ul. Drzyma³y 30
wzywa Pana Mieczys³awa Marynowskiego
do odbioru ruchomoœci osobistych z lokalu
po³o¿onego w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 18/3
z³o¿onych w depozycie w magazynie ChZGKiM,
ul. Drzyma³y 30 - klucze w Biurze Obs³ugi Klienta.
Kontakt telefoniczny z kuratorem - 76 81-88-370.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie –
76 818 82 85
MOPS –
76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –
112, 999;
Stra¿ Po¿arna –
112, 998; 76 8567471
Policja –
112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –
991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna 76 852 39 00
Informacja PKS –
76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –
76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe –
601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ –
76 818 86 81
ChZGKiM –
76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa –
76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” – 76 819 63 53
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