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Wybory do Sejmu i Senatu RP
– 21 paŸdziernika - lokale czynne
od godz. 6.00 do godz. 20.00
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Demokracja, jak wiadomo, to w³adza ludu,
ale nie tego, który zostaje w domu…

Ä

Chojnów jest FAIR PLAY

Szachy pachn¹ce bzem

Ä

W VI edycji presti¿owego konkursu
udzia³ wziê³o 161 gmin, z których
po dwuetapowej weryfikacji do
grona laureatów zosta³y zaliczone
153 gminy, w tym Chojnów.

Kiedy mia³ osiem lat, dokona³ pierwszej
transakcji handlowej – zamieni³
jedn¹ z czêœci swojego roweru na
niekompletne szachy. Wtedy nie
wiedzia³ jeszcze, ¿e tych kilka
drewnianych figur zmieni jego ¿ycie.

Ä

Bramkostrzelni Marcinowie
By³o ich tylko 9-ciu. Ta sytuacja
ju¿ z góry ustawi³a przebieg
spotkania, które zakoñczy³o
siê wynikiem 0:14 dla naszych,
rzecz jasna.

czarnyniebieskiczerwonyżółty

Chojnowskie rozmaitoœci
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG
* W ubieg³ym tygodniu dokonano odbioru
nowej nawierzchni ulicy Tuwima. W ramach
inwestycji wykonano równie¿ now¹ sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej.

* trwaj¹ prace przy remoncie dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2. Wykonano ju¿
ocieplenie dachu we³n¹ mineraln¹, o³acenia
po³aci dachowych z za³o¿eniem folii paroprzepuszczalnej, wymieniono kilka uszkodzonych elementów starej konstrukcji wiêŸby
dachowej. Obecnie wykonawca uk³ada
dachówki na po³aciach dachowych.

* prace przy wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Sk³odowskiej, zosta³y zakoñczone. Pozosta³o tylko uzupe³nienie nawierzchni
ulicy w miejscach wykopów.

Wydzia³ GGiOŒ
* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 08.10.2007 r. do 29.10.2007 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y na rzecz najemców po³o¿onych przy ul. Legnickiej 64, ul. Legnickiej 62, ul. Z³otoryjskiej 4a, ul. Wojska
Polskiego 2 w Chojnowie (Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 paŸdziernika 2007 r. Nr 122/2007),
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 19.11.2007 r.

* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 28.09.2007 r. do 19.10.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ki
nr 12/51 i 12/52, po³o¿one w obrêbie 5 miasta
Chojnowa przy ul. Okrzei - Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 118/2007
z dnia 28 wrzeœnia 2007 r.
2) w dniach od 01.10.2007 r. do 22.10.2007 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie przetargu – dzia³ki
nr 278/78, 278/79, 278/80, 278/97, 278/98
i 278/99, po³o¿one w obrêbie 6 miasta Chojnowa - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 119/2007 z dnia 1 paŸdziernika 2007 r.

Chojnów jest fair play
Kilkumiesiêczne zaanga¿owanie miejskich
s³u¿b przynios³y efekty – Chojnów otrzyma³
tytu³ "Gmina Fair Play" 2007 - Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji. Fina³ konkursu odby³
siê 5 paŸdziernika w Sali Koncertowej Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie. Nagrodê z r¹k
przewodnicz¹cego Kapitu³y konkursowej
odebra³ burmistrz Jan Serkies.

* na ul. Wojska Polskiego prowadzone s¹
prace przy wymianie nawierzchni chodnika.
* w minion¹ œrodê podpisano umowê na
wymianê stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2.
Prace maj¹ byæ zakoñczone do 15 grudnia.
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W VI edycji tego presti¿owego konkursu
udzia³ wziê³o 161 gmin, z których po dwuetapowej weryfikacji do grona laureatów zosta³y zaliczone 153 gminy, w tym Chojnów.
Podstawowym celem konkursu jest wy³onienie, nagrodzenie, a nastêpnie wsparcie samorz¹dów w pe³ni zaanga¿owanych w tworzenie
jak najlepszych warunków do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej oraz aktywnych
w przyci¹ganiu nowych inwestorów.
W pierwszym etapie rywalizacji uczestnicy
przes³ali deklaracjê oraz rozbudowan¹ ankietê,
w której oprócz informacji o charakterze ekonomicznym, musia³y znaleŸæ siê odpowie-dzi
na pytania dotycz¹ce np. oferty inwestycyjnej, promocji prowadzonej przez gminê,
zakresu i jakoœci inwestycji w³asnych gminy
itd. Drugi etap konkursu polega³ na sprawdzeniu przez niezale¿nych audytorów informacji zawartych w ankietach. W celu lepszej
weryfikacji i potwierdzenia danych, zorganizowano równie¿ spotkanie z przedstawicielami dostawców mediów, przedsiêbiorcami
i reprezentantami lokalnych organizacji biznesu,
którzy wypowiadali siê na temat wspó³pracy
z samorz¹dem. Suma ocen w ka¿dym etapie
konkursu decydowa³a o przyznaniu tytu³u
i certyfikatu.
„Gminy Fair Play” kreuj¹ dobre wzorce wspó³pracy samorz¹dów z przedsiêbiorcami godne
naœladowania przez wszystkie jednostki
administracyjne w Polsce. S¹ to tak¿e gminy
godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy
gospodarczo – inwestycyjne, zapewniaj¹ce
przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonaln¹ obs³ugê inwestycyjn¹.
Przyznany naszemu miastu certyfikat jest nie
tylko wyrazem uznania cz³onków jury, lecz
tak¿e inwestorów dzia³aj¹cych na terenie
gminy, którzy w ramach II etapu konkursu
zostali poddani badaniu, w którym musieli
odpowiedzieæ na 20 pytañ oceniaj¹c miêdzy
innymi dzia³alnoœæ urzêdu miejskiego, kompetencje pracowników urzêdu oraz warunki
panuj¹ce w gminie umo¿liwiaj¹ce b¹dŸ utrudniaj¹ce pozyskanie nowych inwestycji lub
realizowanie zadañ przez inwestorów. Szczegó³owe wyniki tych badañ, które powinny
pomóc gminom w ocenie pracy urzêdu oraz
we wprowadzeniu koniecznych zmian otrzymali wszyscy uczestnicy zakwalifikowani
do II etapu.

Godziny pracy
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
Poniedzia³ek
Wtorek
Œroda
Czwartek
Pi¹tek

7.30
7.30
7.30
7.30
8.00

–
–
–
–
–

15.30
15.30
15.30
15.30
16.00
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Chojnowskie rozmaitoœci
W sprawie Placu Dworcowego
Od kilku miesiêcy w³adze miasta podejmuj¹
dzia³ania zmierzaj¹ce do przejêcia pod zarz¹d
terenów Placu Dworcowego, który obecnie
jest w gestii Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich. D³ugotrwa³e procedury dobiegaj¹ koñca. DZDW pozytywnie wypowiedzia³ siê w sprawie przekazania Placu Dworcowego (z wy³¹czeniem jezdni), wniosek trafi³
zatem do Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego we Wroc³awiu. W oczekiwaniu na
odpowiedŸ wojewody w tej sprawie, miejskie
s³u¿by planuj¹ prace remontowe na tym terenie. Z pewnoœci¹ jako pierwsze rusz¹ tu roboty
przy wymianie nawierzchni chodników.

Wymieñ dowód – ju¿ czas
Wymiana starych dowodów osobistych
(zielone ksi¹¿eczki) na nowe dowody plastikowe trwa od 2001 roku.

Zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych proces
wymiany dowodów koñczy siê 31 grudnia
2007 r. W przyjêtej przez Sejm w dniu 7 wrzeœnia b.r. ustawie, wyd³u¿ono okres pos³ugiwania siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowodami
osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.
W myœl nowej ustawy, do 31 marca 2008
roku mo¿na pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowymi
dowodami osobistymi, w celu poœwiadczenia to¿samoœci i obywatelstwa polskiego,
ale wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y
nadal sk³adaæ do 31 grudnia 2007 roku!
Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ do tego czasu starych dowodów na nowe, znajd¹ siê
w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹ mogli
m. in.: za³atwiæ formalnoœci w urzêdach, odebraæ
listu poleconego na poczcie, wzi¹æ kredytu
bankowego, sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp.
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego wyd³u¿y³ godziny urzêdowania i przyjmuje wnioski we wtorki i czwartki do godz.
18.00, w œrody do 15.50 i pi¹tki do godz. 16.00.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y :
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobistego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie –
Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter,
pokój nr 1 lub ze strony internetowej:
chojnow.eu
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczonym na nim pouczeniem – podpis na wniosku
sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika przyjmuj¹cego wniosek.
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie –
parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego:
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- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia
g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki
sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego
pó³profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹
o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Chojnowie. W tym przypadku prosi
siê wnioskodawców o potwierdzenie danych
zawartych we wniosku w USC w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego nr 5.

Komunikat policji
Chojnowska Policja prosi o kontakt osoby,
które mia³y stycznoœæ z oszustk¹ - 25.letni¹
mieszkank¹ Chojnowa, która podaj¹c siê
za pracownicê jednej z aptek oferowa³a
sprzeda¿ doskona³ej pasty do zêbów. Ów
specyfik wart w detalu nieco ponad 3 z³,
pseudo akwizytorka sprzedawa³a za 15-20 z³.
Poszkodowani winni zg³osiæ siê osobiœcie
na Komisariacie Policji lub skontaktowaæ
siê telefonicznie pod numerem:
tel. (076) 818-86-87.

PUP informuje:
LG Innotek Poland Sp. z o.o. Biskupice Podgórne
k. Wroc³awia poszukuje osób na stanowiska:
* OPERATORÓW – monterów komponentów
elektronicznych
* TECHNIKÓW PRODUKCJI
ORAZ UTRZYMANIA RUCHU
* KIEROWNIKÓW ZMIANY
* IN¯YNIERÓW ELEKTRONIKÓW,
ELEKTRYKÓW, MECHANIKÓW
* OSOBY NA STANOWISKO
ADMINISTRACYJNO-BIUROWE
* OSOBY BEZ KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH
Firma oferuje:
- Stabilne warunki zatrudnienia /praca na 3 zmiany/
- Szkolenia zawodowe
- Mo¿liwoœæ awansu
- Nieszkodliwe i przyjazne warunki pracy
- Mo¿liwoœæ poznania nowoczesnych technologii produkcji
- Bezp³atny transport
KWESTIONARIUSZE OSOBOWE DOSTÊPNE
W URZÊDZIE PRACY W CHOJNOWIE
W POK. NR 1 i NR 4
SPOTKANIE INFORMACYJNE
Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY
23 paŸdziernika 2007r. o godz. 11.00
w sali „DOMU CHEMIKA” ul. Rynek 20

Zdarzy³o siê w Chojnowie
Miejski Dom Kultury w Chojnowie zaprasza
wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w konkursie literackim “Zdarzy³o siê w Chojnowie...”
Oczekujemy na teksty, w których poœrednim bohaterem bêdzie nasze miasto. Niewa¿ne, czy opowiecie historie zabawn¹, czy te¿
smutn¹, czy bêdzie to rzecz o wielkiej mi³oœci, czy tylko zwyk³ym, codziennym dniu
Chojnowa. Mo¿ecie siêgaæ do zdarzeñ prawdziwych lub pos³u¿yc siê tylko i wy³¹cznie
fantazj¹.
To akurat nie jest istotne. Wa¿ne, by:
- tekst nie przekracza³ 5 stron maszynopisu;
- opowiadana historia toczy³a siê w Chojnowie
(kiedyœ, dziœ lub za jakiœ czas);
- autor z³o¿y pracê w kopercie oznaczonej wybranym przez siebie god³em, a informacje o sobie
dostarczy w drugiej kopercie do 7 grudnia 2007 r.
do sekretariatu MDK, ul. Ma³achowskiego 7.
Rozstrzygniêcie konkursu, og³oszenie wyników i wrêczenie nagród nast¹pi 21 grudnia
2007 r. w MDK.
O podziale nagród zdecyduje jury powo³ane
przez organizatora. Kwota œrodków przeznaczonych na nagrody wyniesie co najmniej 1000 z³.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tekstów bior¹cych udzia³ w konkursie do stworzenia scenariusza filmu
w ramach przygotowania projektu “Nakrêæ
mnie - Zakrêæ mnie, czyli M³odzie¿owe Studio
Filmowe”.

Bli¿sze informacje - sekretariat MDK,
tel. 0-7
76/ 8188621.

Rodzinie, przyjacio³om,
s¹siadom, znajomym,
pracownikom ChZGKiM
oraz wszystkim, którzy
uczestniczyli we mszy ¿a³obnej
oraz ostatnim po¿egnaniu

œp. EDWARDA CZY¯EWSKIEGO
serdeczne podziêkowania
sk³ada ¿ona z dzieæmi.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
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Wybory do Sejmu i Senatu RP – 21 paŸdziernika
- lokale czynne od godz. 6.00 do godz. 20.00
Obwód nr 1
Miejski Dom Kultury w Chojnowie ul. Ma³achowskiego 7
Ulice: Bielawska, W. Bogus³awskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego,
Boles³awa Prusa, Boles³awiecka, Ciemna, Æwikliñskiej, D¹browskiego,
Gabrieli Zapolskiej, G³owackiego, Heleny Modrzejewskiej, Katedralna,
Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Konstantego Ga³czyñskiego, Kopernika,
St.Ma³achowskiego, J.U. Niemcewicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, T. Rejtana,
Reymonta, Skargi, Solskiego, Sempo³owskiej Stefanii, Tkacka, Wyspiañskiego,
Plac Konstytucji 3-Maja.
Sk³ad Komisji Wyborczej
1. Zbigniew Trawka
2. Henryk Iwanicki
3. Krystyna Mohyluk
4. Jolanta Jasionowska
5. Anna Chopiak
6. Danuta Kuczma
7. Jaros³aw Konsewicz
8. Barbara Kuta

- Przewodnicz¹cy komisji
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji

Obwód nr 2
Szko³a Podstawowa Nr 3 w Chojnowie ul. Koœciuszki 30
Ulice: K. Baczyñskiego, Broniewskiego, Chopina, Drzyma³y, Fabryczna,
Goleszañska, Kolejowa, Koœciuszki, Kraszewskiego, Kruczkowskiego,
Kusociñskiego, Lubiñska, Mickiewicza, Nowa, Przelot, L. Staffa, Tuwima,
Witosa, Zielona, ¯eromskiego, Plac Dworcowy.
Sk³ad Komisji Wyborczej
1. Malwina Olszewska
2. Mariusz Szewczyk
3. Bartosz Podhorodecki
4. Alicja Oleksiewicz
5. Ma³gorzata Myœliborska
6. Krystyna Koziar
7. Kazimiera Czmil
8. Jadwiga Malik

- Przewodnicz¹ca komisji
- Z-ca Przewodnicz¹cej komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji

Obwód nr 3
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie ul. Konarskiego 4
Ulice: Chmielna, Grodzka, Grottgera, Jana D³ugosza, Kazimierza Wielkiego,
Konarskiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Legnicka, £u¿ycka,
Matejki, Moniuszki, Okrzei, PoŸniaków, Rac³awicka, Reja, Ró¿ana, Rynek,
Staszica, Szpitalna, Ksiêdza Œciegiennego, Tulipanowa, Plac Zamkowy.
Sk³ady Komisji Wyborczej
1. Helena Malak-Fotiadis
2. Andrzej Piwowarczyk
3. Agata Mohyluk
4. El¿bieta Oleksiewicz
5. Maria Zych
6. Miros³aw Zieleñ
7. Maria Zawiœlañska

- Przewodnicz¹ca komisji
- Z-ca Przewodnicz¹cej komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji
- Cz³onek komisji

Obwód nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 1w Chojnowie ul. Wojska Polskiego 18
Ulice: Akacjowa, Asnyka, Cicha, Jana III Sobieskiego, Kiliñskiego od
nr 1 do nr 24, Lipowa, M³ynarska, Parkowa, Piotrowicka, Polna,
Po³udniowa, Rzemieœlnicza, Samorz¹dowa, Sk³odowskiej - Curie,
S³oneczna, Spacerowa, Wojska Polskiego, Wolnoœci, Z³otoryjska.
Sk³ady Komisji Wyborczej
1. Leon Jasiñski
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Adam Bielecki
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Bogus³awa Kowalczyk
- Cz³onek komisji
4. Anna Rudziak
- Cz³onek komisji
5. Justyna Koziar
- Cz³onek komisji
6. Andrzej Czyszczoñ
- Cz³onek komisji
7. Ewa Szlêk
- Cz³onek komisji
Obwód nr 5

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Chojnowie ul. Krasickiego 1

Ulice:Brzozowa, Boles³awa Chrobrego, Grunwaldzka, Kiliñskiego od
nr 25 do nr 35, Krasickiego, I. Paderewskiego, Sienkiewicza, S³owackiego,
Sk³ady Komisji Wyborczej
1. Andrzej Wierzbicki
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Henryk Czarnecki
- Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Anna £azarewicz
- Cz³onek komisji
4. Katarzyna Kluczkiewicz - Cz³onek komisji
5. Katarzyna Dorna
- Cz³onek komisji
6. Janusz Grzywacz
- Cz³onek komisji
7. Agnieszka Groszkowska - Cz³onek komisji
8. Margareta Krzeœniowska - Cz³onek komisji
Obwód nr 6
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie ul. Kiliñskiego 23
Ulice: Bohaterów Powstania Warszawskiego, Genera³a Stanis³awa
Maczka, Kochanowskiego, W. Sikorskiego, W³. £okietka.
Sk³ady Komisji Wyborczej
1. Tadeusz Bobyk
- Przewodnicz¹cy komisji
2. Agnieszka Demiañczuk - Z-ca Przewodnicz¹cego komisji
3. Aleksandra £azarewicz
- Cz³onek komisji
4. Adrian Trawka
- Cz³onek komisji
5. Kazimiera Kupczyñska
- Cz³onek komisji
6. Halina Grzywacz
- Cz³onek komisji
7. Dorota Sienkiewicz
- Cz³onek komisji
8. Ma³gorzata Nowakowska - Cz³onek komisji
Obwód nr 7
Dolnoœl¹ski Oœrodek Pielêgnacyjny „Niebieski Parasol” w Chojnowie
ul. Szpitalna 20
Sk³ady Komisji Wyborczej
1. Krystyna Korzekwa-Guœciora
- Przewodnicz¹ca komisji
2. £ucja Iwanicka
- Z-ca Przewodnicz¹cej komisji
3. Lilia Walasek
- Cz³onek komisji
4. Emilia Mazurkiewicz
- Cz³onek komisji
5. Barbara Piechowicz
- Cz³onek komisji
6. Maria Szczepanowska
- Cz³onek komisji
7. Renata Szklarz
- Cz³onek komisji

Jak g³osowaæ
Do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

G³osy wa¿ne:
Warunkiem wa¿noœci oddanego g³osu jest g³osowanie tylko na
jedn¹ wybran¹ listê. Na liœcie wyborca g³osuje przez postawienie
znaku “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje na jego pierwszeñstwo do otrzymania mandatu.
G³os jest niewa¿ny w razie:
- oddania g³osu na wiêcej ni¿ jedn¹ listê, czyli postawienie znaku “X”
w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na wiêcej ni¿
jednej liœcie,
- nieoddania g³osu na któr¹kolwiek z list, czyli niepostawienie znaku
“X” w kratce obok nazwiska kandydata na którejkolwiek liœcie.
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Do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

G³osy wa¿ne:
Warunkiem wa¿noœci g³osu jest oddanie g³osu na nie wiêcej ni¿
3 kandydatów. G³osuje siê przez postawienie znaku “X” w kratkach
z lewej strony obok nazwisk 3 kandydatów lub 2 kandydatów,
lub obok nazwiska 1 kandydata.
G³os jest niewa¿ny w razie:
- oddania g³osu na wiêcej ni¿ 3 kandydatów, czyli postawienia znaku
“X” w kratkach obok nazwisk wiêcej ni¿ 3 kandydatów,
- nieoddania g³osu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia
znaku “X” w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata.
Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowo ustalone lub nieopatrzone
pieczêci¹ obwodowej komisji wyborczej.
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z cyklu „Warto poznaæ”

Szachy pachn¹ce bzem
Kiedy mia³ osiem lat, dokona³ pierwszej transakcji handlowej –
zamieni³ jedn¹ z czêœci swojego roweru na niekompletne
szachy. Wtedy nie wiedzia³ jeszcze, ¿e tych kilka drewnianych
figur zmieni jego ¿ycie.
Brakuj¹ce elementy królewskiej gry dorobi³
brat. Z przydomowego bzu wystruga³ kilka
pionków, królow¹ i skoczka (do dziœ szachy
przypominaj¹ zapach œwie¿ych ga³¹zek lilaka),
a kiedy wszystkie figury sta³y ju¿ na planszy,
posadzi³ przy stole m³odszego brata i wyjaœni³
jak poruszaæ siê po szachownicy. Od tego
momentu nazwisko Jerzego Pud³y, w œwiatku
szachistów, sta³o siê rozpoznawalne.
Ju¿ po kilku miesi¹cach oœmioletni Jurek
zdoby³ puchar na Mistrzostwach Dolnego
Œl¹ska Szkó³ Podstawowych, a zaraz potem
by³ tytu³ drugiego wicemistrza na zawodach
dolnoœl¹skich.
W szkole œredniej Jurek trafi³ pod skrzyd³a czo³owego wówczas szachisty Juliusza Jaszczuka.
- To by³ (po bracie) mój pierwszy nauczyciel
i cz³owiek, na którym siê wzorowa³em – opowiada pan Jurek. – Bardzo mi³o wspominam
ten okres – wspólnie z moim „mistrzem” odbieraliœmy nagrody niemal wszystkim, z którymi stawaliœmy w szranki.
Potem rozpoczê³o siê doros³e ¿ycie – rodzina,
praca, nowe obowi¹zki – szachy odesz³y w cieñ.
- W Chojnowie w tym czasie nie by³o klubu,
sekcji, czy kó³ka szachowego. Do swojej pasji
wróci³em kiedy Mieczys³aw Wojciechowski
zacz¹³ prowadziæ przy „Chojnowiance”
sekcjê szachow¹. To by³y lata szeœædziesi¹te
i ten okres wspominam chyba najmilej. Byliœmy
mocnym zespo³em. Tadeusz Danek, Gerard
Nowak, Szczepan Pi¹tek, Pan Krakowski,
Stanis³aw J¹ka³a i Leopold Kunschke, to
zawodnicy, którzy nie mieli sobie równych.

Do³¹czali do nas m³odzi – Bojczuk Zygmunt,
(który póŸniej reprezentowa³ Polskê w kadrze
olimpijskiej) i Jerzy Cebula, to tylko dwa
z kilkunastu nazwisk. Chojnów liczy³ siê
w regionie i poza jego granicami.
Jerzy Pud³o nie tylko wygrywa³ liczne turnieje,
ale zaanga¿owa³ siê te¿ spo³ecznie w dzia³alwspó³zawodnictwa, cierpliwoœci, asertywnoœci, trenuje pamiêæ.
- Mimo tego, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy
mo¿e zostaæ wytrawnym szachistom. Bez w¹tpienia
jednak, nauka tej gry przynosi same korzyœci.

noœæ klubu. Zaowocowa³o to powierzeniem
mu prowadzenia sekcji.
- Szachy przez kolejne lata cieszy³y siê wówczas niegasn¹c¹ popularnoœci¹. Obok sekcji
dzia³a³a tak¿e szkó³ka skupiaj¹ca uczniów
chojnowskich szkó³. Zainteresowanie t¹ królewsk¹
gr¹ by³o naprawdê du¿e. M³odzie¿ licznie przychodzi³a na zajêcie, do czasu ery komputerów.
Ju¿ od dobrych kilku, kilkunastu lat trudno
zachêciæ m³odych ludzi do gry w szachy.
A szkoda, bo szachy, to jedna z nielicznych gier,
która kszta³tuje osobowoœæ. Uczy przewidywania, logicznego myœlenia, sportowego

Kronika towarzyska
YZ
Jakubie - 10 paŸdziernika obchodzi³eœ
swoje pierwsze urodzinki wiêc ¿yczymy Ci wszystkiego najlepszego.
Nadziei w sercu, wiary w siebie,
trafnych zrz¹dzeñ losu, ile gwiazd
na niebie. Szczêœcie w swe rece ³ap
ka¿dego dnia. Niech Ciê dobry los
obdarzy wszystkim o czym serce zamarzy. ¯yczenia sk³adaj¹ dziadkowie Szatkowscy i ca³a rodzinka.

YZ
Najwiêksz¹ sztuk¹ w ¿yciu
Jest uœmiechaæ siê zawsze i wszêdzie
I nie baæ siê tego co by³o
GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/660

I nie baæ siê tego co bêdzie
Wielu radosnych chwil, du¿o zdrowia,
zadowolenia z pracy i pociechy z rodziny, z okazji imienin Tadeuszowi
Rybczyñskiemu ¿yczy teœæ Józefowicz.

Podziêkowania
YZ
Dla p. Jana Serkiesa - Burmistrza
Miasta i pracowników Wydzia³u
Rozwoju Gospodarczego za budowê
ul. Tuwima sk³ada podziêkowanie
wdziêczna mieszkanka Jadwiga
£ukawiecka.

Wœród licznych laurów w swojej kolekcji pan
Jerzy ceni sobie najbardziej trzecie miejsce
na Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w grze
5.minutowej (Blitz) i tytu³ mistrza na Mistrzostwach Polski Papierników. Z dum¹ te¿
opowiada o wygranych w symultanach z utytu³owanymi mistrzami.
Dziœ jego marzeniem jest dynamiczny rozwój
tej dyscypliny w naszym mieœcie.
- Chcia³bym, aby nasza sekcja ponownie prze¿ywa³a renesans, ale do tego, oprócz szczerych
chêci, potrzebne s¹ pieni¹dze. Nie ma pieniêdzy
nie ma rozwoju. To przykre. Wierzê jednak,
¿e czasy œwietnoœci szachów w naszym mieœcie
powróc¹, a wraz z nimi s³awa grodu nad Skor¹…
I pomyœleæ, ¿e wszystko zaczê³o siê od figurek
wystruganych z bzu.
eg

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnowie informuje,
¿e od 22 paŸdziernika 2007r., do koñca grudnia 2007r.
dzia³aæ bêdzie Punkt Konsultacyjny w Gimnazjum nr 1
w Chojnowie.
Celem Punktu jest upowszechnianie doradztwa
i konsultacji psychologicznych i pedagogicznych
dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Punkt konsultacyjny pe³ni dy¿ury w dniach:
poniedzia³ek – godz. 12.00 – 16.00
wtorek – godz. 12.00 – 16.00
Dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
Joanna Chrobak
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Chojnowscy podró¿nicy
Nie oczekuj¹ wygód, nie zale¿y im na luksusach - chc¹ zwiedziæ, poznaæ inne kultury,
spotkaæ ciekawych ludzi. Wojciech Drzewicki, Maciej Dziuba w ubieg³ym roku "przedeptali"
Syberiê. W tym, wspólnie z Jakubem Fr¹czkiem i Jakubem Hrycykiem przemierzyli Zakaukazie.

"AZERBEJD¯AN to dziwny kraj "
Jeœli mówiæ o wzroœcie zainteresowania turystyk¹ w krajach czy
regionach Zakaukazia, mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e autorowi powy¿szej
tezy chodzi o Gruzjê i Armeni¹. Ale w takim razie co z Azerbejd¿anem?
A no w³aœnie, gdzie podzia³ siê Azerbejd¿an, nie na mapie politycznej,
lecz turystycznej Bliskiego Wschodu?
Kraj ten wydaje siê byæ antyturystyczny w naszym odczuciu,
a spotkana w czasie pobytu w kraju wy³¹cznie jedna grupa m³odych
studentów z Polski zdaje siê potwierdzaæ nasze spostrze¿enia. Spotkaliœmy
ich na dworcu kolejowym w stolicy kraju, Baku. Zdziwieni byli jedni
i drudzy. Inaczej sytuacja przedstawia³a siê w Armenii czy Gruzji.
Tam Polacy stanowi¹ bodaj¿e najliczniejsz¹ grupê turystów. S¹ to na
ogó³ m³odzi ludzie, najczêœciej studenci. Taka wydaje siê byæ kolejnoœæ

"oswajania" terenu, który jakby nie by³o odleg³y i mo¿e trochê egzotyczny. Najpierw wkraczaj¹ nañ studenci… Œpi¹ gdzie ich zastanie noc,
je¿d¿¹ czymkolwiek, a i jedz¹ co b¹dŸ. Bo taki ju¿ jest student. Chce
zobaczyæ jak najwiêcej, a zap³aciæ niewiele, bo niewiele ma, a siedzieæ
w domu nie jest jego natur¹. Z czasem na "oswojony" teren wkracza
tzw. turysta z portfelem, tylko takim trochê grubszym, który spaæ byle
gdzie nie bêdzie, a za konserwami te¿ nie przepada. Takich ludzi
spotkaliœmy w Armenii, spotkaliœmy ich równie¿ w Gruzji. Nie
spotkaliœmy ich natomiast w Azerbejd¿anie…
Zaraz po przybyciu do Baku, wszyscy przebraliœmy siê w krótkie spodenki. Przygotowywaliœmy siê w ten sposób na lipcowy upa³, taki
bardziej po³udniowy od znanego nam w Polsce.
Azerbejd¿an to dziwny kraj! A dziwnie czuje siê w nim cz³owiek,
który odczuwa, ¿e jest obserwowany przez setki par ciekawskich
oczu. Gdyby to jeszcze by³o takie zwyk³e obserwowanie, zdrowa
ciekawoœæ. Co innego, gdy cz³owiek czuje siê nieproszonym goœciem,
intruzem, na dodatek w krótkich spodenkach. Wkrótce mieliœmy siê
o tym przekonaæ… Zwiedziwszy Suraxani, œwi¹tyniê Wyznawców
Ognia, którzy przybyli na te tereny setki lat temu z Iranu, udaliœmy siê
w drogê powrotn¹ do Baku. Zaczepi³a nas grupa oko³o piêtnastu
podrostków, którym nie podoba³ siê nasz strój, swobodny, europejski,
"na krótko". Rêce co bardziej narwanych podnios³y siê ku górze,
a s³owa "Wy nasi druzja", maj¹ce na celu za³agodzenie napiêcia,
bynajmniej nie przynios³y zamierzonego efektu. Parsknêli œmiechem,
jakby us³yszeli najlepszy kawa³ w ¿yciu. A to kawa³ nie by³ i nam do
œmiechu te¿ nie by³o. Mieliœmy przy sobie wszystkie pieni¹dze, dokumenty, aparaty fotograficzne i kamerê… Jak na ironiê spogl¹daliœmy
w kierunku policjanta, stoj¹cego mniej wiêcej dwadzieœcia metrów od
miejsca zamieszania, przygl¹daj¹cego siê z najwy¿szym spokojem
ca³emu zajœciu. Tak, liczyliœmy na pomoc! Nie zareagowa³. A my ju¿
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nigdy wiêcej nie za³o¿yliœmy krótkich spodenek. Straciliœmy jedynie
okulary s³oneczne.
Azerbejd¿an to dziwny kraj. A mo¿e ten dzieñ by³ dziwny. Kilka minut
póŸniej, wysiadaj¹c z marszrutki zap³aciliœmy kierowcy za przejazd.
Podziêkowaliœmy uœmiechaj¹c siê od ucha do ucha. Kierowca nie
odwzajemni³ naszej sympatii. Schowa³ pieni¹dze do kieszeni, a wystawiaj¹c ponownie rêkê da³ do zrozumienia, ¿e oczekuje zap³aty za
przejazd. Nie bylibyœmy Polakami, gdybyœmy poddali siê ¿¹daniu.
- Przecie¿ ju¿ zap³aciliœmy- rzek³ Wojtek, myœl¹c, ¿e to tylko przekomarzanie.
Po kilku krzykach Azera, gdy zebra³a siê wokó³ nas doœæ liczna grupa
jego rodaków, nie miêliœmy w¹tpliwoœci, ¿e nale¿y zap³aciæ po raz drugi.
Jad¹c do Quby, miejscowoœci w pobli¿u granicy z Dagestanem, po
wyjœciu z autobusu, zostaliœmy zatrzymani przez przedstawiciela
w³adzy. Nie móg³ zrozumieæ, a mo¿e nie chcia³ poj¹æ, dlaczego tu
przyjechaliœmy. "Po co? Na co? A dlaczego? Sk¹d mamy pieni¹dze?"
Po dok³adnym przegl¹dniêciu naszych paszportów, po sprawdzeniu
ciœnienia i stanu uzêbienia jednego z nas, oœwiadczy³, ¿e jedziemy na
komendê, tam bêdziemy siê t³umaczyæ… Ciœnienie skoczy³o… wysoko!
A na komendzie znów, po co, na co i dlaczego, tylko ¿e z ust W³adzy!
Tej groŸniejszej! Na nasz¹ korzyœæ wp³yn¹³ fakt, ¿e kilka osób z komendy
s³u¿y³o kiedyœ w jednostce wojskowej w Legnicy, a my, mieszkañcy
Chojnowa. RODACY! Ponadto komendant nazywa³ siê Jakob, a w naszej
grupie by³o dwóch Jakubów. Teraz byliœmy nie tylko rodakami, ale
i PRZYJACIÓ£MI. Ca³e spotkanie na komendzie zakoñczy³o siê
jedynie pouczeniem, ¿ebyœmy zg³osili w którym hotelu planujemy
spêdziæ noc, bo w przeciwnym razie kolejn¹ noc spêdzimy… i tu
wskaza³ na kraty znajduj¹cego siê nieopodal aresztu. Uœmiechn¹³ siê
przy tym, potwierdzaj¹c, ¿e status PRZYJACIELA mo¿e siê zmieniæ
w ka¿dej chwili. Tego samego dnia wróciliœmy do Baku.
Tu¿ przed naszym wyjazdem do Armenii, postanowiliœmy jakiœ czas
spêdziæ w sposób bierny, wyleguj¹c siê na pla¿y Morza Kaspijskiego.
Niczym bur¿uazja, skorzystaliœmy z us³ug taxi. Cenê ustaliliœmy z góry.
Tak nas pouczono, tak te¿ zrobiliœmy. Za oko³o piêæ kilometrów
ustaliliœmy taksê w wysokoœci trzech manatów, co równa siê trzem
dolarom. Na miejscu, zap³aciliœmy kierowcy za przejazd. Zdziwiliœmy siê,
gdy stwierdzi³, ¿e nie tak siê umawialiœmy. Rzekomo za przejazd
nale¿a³o mu siê umówione trzy manaty, ale od ka¿dego z osobna.
Azerbejd¿an to dziwny kraj. Zapewne mieliœmy ma³ego pecha, trafiaj¹c
na przeciwnoœci, co te¿ nie oznacza, ¿e gdybyœcie i Wy tam pojechali
któregoœ dnia, spotkalibyœcie siê z podobnymi problemami…
Zapewne NIE!
Maciej Dziuba
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Chojnowscy podró¿nicy
O rowerowych wyprawach po kraju piszemy doœæ czêsto. Uczestnicy bicyklowych podró¿y
chêtnie dziel¹ siê wra¿eniami, zachêcaj¹c jednoczeœnie do takiej formy wypoczynku.
Rafa³ Wyciszkiewicz – znany wielu jako chojnowski fotografik, ka¿d¹ woln¹ chwilê
wype³nia podró¿ami na dwuœladzie, zabieraj¹c ze sob¹ niewielki ekwipunek i oczywiœcie
aparat. O jego rowerowych szlakach, kolejny raz, mo¿emy dowiedzieæ siê z naszej Gazety.

INNA POLSKA CZYLI WYPRAWA NA KRESY
Ubieg³oroczne woja¿e zakoñczy³em na Mazurach i w³aœnie stamt¹d postanowi³em wyruszyæ ku przygodzie tego lata. Moim celem
by³ Przemyœl. Nim wsiad³em na rower czeka³a mnie 12-godzinna podró¿ kolej¹ do E³ku.
To by³ pierwszy dzieñ mojej podró¿y.
Dzieñ drugi. Po przejechaniu zaledwie piêciu
kilometrów z³apa³em ,,gumê” (pierwsz¹ w mojej
karierze). Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia by³y
s³ynne wiadukty kolejowe w Stañczykach.
Maj¹ 36 metrów wysokoœci i 200 d³ugoœci.

kraju meczetów. Od XVIII wieku ¿yj¹ tutaj
polscy tatarzy.
W pi¹tym dniu zwiedzi³em meczet w Kruszynianach, by nastêpnie znaleŸæ siê nad ogromnym
zbiornikiem retencyjnym Siemianówka, maj¹cym d³ugoœæ 11km. Warto zaznaczyæ fakt, ¿e
powsta³o nad nim kilka ujêæ do filmu “Opowieœci z Narni”. Jedn¹ z ciekawszych miejscowoœci
jak¹ odwiedzi³em by³a Bia³owie¿a, cel oczywiœcie mia³em jasny - zobaczyæ ¿ubry. Aby
nie wracaæ do Hajnówki, postanowi³em skróciæ
sobie drogê przez puszczê, a to nie taki sobie
lasek. By³ to najd³u¿szy, bo a¿ 45 kilometrowy odcinek leœny jaki kiedykolwiek pokona³em. Jak to czêsto bywa ze skrótami, kosztowa³o
mnie to piêtnaœcie dodatkowych kilometrów.

Dziœ przekona³em siê o goœcinnoœci ludzi ze
wschodu. Pytaj¹c o drogê w jednej z miejscowoœci, zosta³em zaproszony na smaczny obiadek.
O godzinie 18 osi¹gn¹³em cel, doje¿d¿aj¹c do
wielokulturowego, piêknie po³o¿onego Przemyœla.
Lecz nie by³ to jeszcze koniec mojej wyprawy.
Dzieñ dziesi¹ty. Dziœ zwiedzi³em dwa zamki.
Pierwszym by³ Krasiczyn ko³o Przemyœla,
a drugim jedna z najpiêkniejszych rezydencji
magnackich w £añcucie. Jego wnêtrza to po
prostu bajka. Ostatni¹ noc spêdzi³em w domu
u rodziny i to za zupe³n¹ darmochê.

Siódmego dnia wyprawy odwiedzi³em œwiête
miejsce prawos³awia - górê Grabarka, gdzie
wokó³ cerkwi stoi ponad 7 tys. krzy¿y. Zwiedzi³em tak¿e najstarsz¹ polsk¹ stadninê w Janowie Podlaskim.
S¹ to najwy¿sze mosty w Polsce. Niedawno
krêcone by³y w tym miejscu koñcowe sceny
“Rysia”. Wkrótce dotar³em nad nasze najg³êbsze
jezioro-Hañczê. Kilka kilometrów dalejw Smolnikach moim oczom ukaza³ siê wspania³y
widok na ca³y suwalski Park Krajobrazowy.
St¹d A.Wajda robi³ panoramy do “Pana Tadeusza”. Myli siê ten kto uwa¿a suwalszczyznê za p³askie tereny. Muszê przyznaæ, ¿e
moje nierozgrzane jeszcze miêœnie dosta³y
lekko w koœæ.
Dzieñ trzeci. Tras¹ przez Suwa³ki dotar³em
do jednego z najpiêkniejszych zak¹tków pó³nocno-wschodniej Polski-jeziora Wigry. Na
sztucznie usypanym przez kamedu³ów pó³wyspie wznosi siê ciekawy zespó³ poklasztorny, gdzie podczas ostatniej pielgrzymki
goœci³ Jan Pawe³ II. Noc spêdzi³em w Suchej
Rzeczce nad jeziorem Serwy. Nie musia³em
rozbijaæ namiotu, gdy¿ gospodarz zaproponowa³ mi nocleg w altance. Jakie¿ by³o moje
zdziwienie, kiedy rano przysz³a jego ¿ona
i za¿¹da³a 20 z³otych.
Czwartego dnia rano znalaz³em siê w rozs³awionym przez budowê obwodnicy - Augustowie.
Osobiœcie jestem przeciw tej inwestycji
i jak najbardziej wspó³czujê mieszkaj¹cym
tam ludziom - dziesiêæ minut zabra³o mi przejœcie na drug¹ stronê ulicy. W miejscowoœci
Bohoniki zwiedzi³em jeden z dwóch w naszym
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Dzieñ ósmy. Wczesnym rankiem zawita³em do
Che³ma, przez co nie mog³em zobaczyæ najwiêkszej atrakcji miasta, jak¹ s¹ jedyne w Europie
podziemia kredowe. Ale nie ma tego z³ego...
70 km dalej zwiedzi³em jedno z piêkniejszych
polskich miast - Zamoœæ, wpisany w ca³oœci
na œwiatow¹ listê UNESCO. Dzisiejszy etap
to by³o prawdziwe piek³o. Nie doœæ, ¿e trasa
wiod³a przez tereny o sporych podjazdach, to
jeszcze wia³ wiatr, a temperatura dochodzi³a
do 34oC. Mimo tego zrobi³em 147 km.

Podsumowuj¹c- by³a to moja bardzo udana
wyprawa. Czuwa³a chyba nade mn¹ jakaœ
opatrznoœæ, gdy¿ nastêpnego dnia po powrocie
pogoda tak siê zmieni³a, ¿e na dwa tygodnie
rower poszed³ w odstawkê.
Przejecha³em 1200 km, a co najwa¿niejsze,
zwiedzi³em wszystkie zaplanowane miejsca.
Jeœli ktoœ chce zobaczyæ coœ innego ni¿ woda
i piasek, zapraszam do jak¿e innej Polski - tej
na wschodzie.
Rafa³ Wyciszkiewicz

Dzieñ dziewi¹ty zacz¹³ siê pechowo. Przeje¿d¿aj¹c
przez tory zaliczy³em mocne bum. Sam nie
wiem jakim cudem nic mi siê nie sta³o. Tory
te prowadzi³y do dawnego hitlerowskiego
obozu zag³ady w Be³¿cu, gdzie obecnie znajduje siê ogrodzone, zaorane pole i ma³e muzeum.
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Towarzystwo œpiewacze
Próby utworzenia chóru w naszym mieœcie
podejmowano ju¿ wielokrotnie. Ka¿de zapowiedziane spotkanie organizacyjne by³o
jednoczeœnie pocz¹tkiem i koñcem tej inicjatywy. Najczêœciej z powodu braku zainteresowania. Dziwne, bo w rozmowach towarzyskich ten temat czêsto wywo³ywa³
entuzjazm.
Kolejne wyzwanie podj¹³ Miejski Dom
Kultury i po tegorocznych wakacjach og³osi³
nabór do miejskiego chóru. Na pierwsze
spotkanie przysz³o kilka osób, na drugie ju¿
kilkanaœcie.
- Blisko dwudziestoosobowa grupa to ju¿
materia³ na zespó³ wokalny. - powiedzia³
Zenon Chmielewski – nauczyciel muzyki,
który prowadz¹c od wielu lat szkolny chór,
z przyjemnoœci¹ podj¹³ siê szlifowania
nowych talentów.
- Wiem, ¿e wiêkszoœæ z nas lubi œpiewaæ, ale
na ogó³ robimy to w domu, przy (jak to siê

zwyk³o mówiæ) goleniu. Kiedy mamy
zaprezentowaæ siê na niewielkim forum,
g³os wiêŸnie nam w gardle, a skrêpowanie
nie pozwala na wydobycie choæby jednej
nutki. To naturalne, ale dla w³asnej przyjemnoœci warto te bariery pokonaæ.

grupy odpowiadaj¹ce skalom, æwiczymy,
uczymy siê wspó³pracy. Wierzê, ¿e w nied³ugim czasie opanujemy podstawy, a potem bêdzie ju¿ ³atwiej. Przede wszystkim
mamy wspaniale siê bawiæ i mi³o spêdzaæ
czas, a profesjonalizm przyjdzie z kolejnymi
próbami….
Dwóch odwa¿nych œpiewaków czeka na
wsparcie. Czekaj¹ te¿ soprany i alty zachêcaj¹c ka¿dego, kto nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
chór to œwietna zabawa na jesienne,
zimowe i wiosenne popo³udnia. Œpiewaæ
ka¿dy mo¿e…
eg
Wydaje siê, ¿e w koñcu Chojnów ma szanse
doczekaæ grupy, która bêdzie uœwietniaæ
okolicznoœciowe imprezy.
- Pierwsze spotkania, to „badanie” g³osu
i mo¿liwoœci chórzystów. Dzielimy siê na

Spotkania chóru odbywaj¹ siê
w ka¿dy wtorek
o godzinie 18.15 w MDK.

Propozycja dla seniorów
Czy bycie seniorem oznacza marazm i brak aktywnoœci? W tym
momencie wielu z pewnoœci¹ zaprzeczy, ale postawa niektórych zdaje
siê potwierdzaæ ten ogólnie przyjêty slogan.
Od ubieg³ego roku w Chojnowie dzia³a Klub Seniora. Pomys³ zrodzi³
z chêci wyjœcia naprzeciw tym wszystkim, którzy, mimo, ¿e ju¿ nieaktywni zawodowo, s¹ pe³ni energii i chc¹ j¹ efektywnie spo¿ytkowaæ.
W Polsce tego typu kluby s¹ bardzo popularne i skupiaj¹ wielu cz³onków, w Chojnowie jest ich zaledwie kilku.
- Liczyliœmy na to, ¿e rozrastaj¹ca siê przecie¿ grupa chojnowskich
seniorów zechce spotykaæ siê w licznym gronie i zajmowaæ ró¿nymi
tematami – mówi dyrektor MDK Stanis³aw Horodecki. - Ka¿dorazowo towarzysz¹ nam æwiczenia gimnastyczne opracowane i prowadzone przez pani¹ Joannê Sakowsk¹ – kierownik rehabilitacji w naszym
mieœcie. Poza tym proponujemy spotkania - z medycyn¹ konwencjonaln¹ i nie, z kosmetyczk¹, zorganizowaliœmy jeden wyjazd do pa³acu
w £omnicy… Chcielibyœmy oferowaæ seniorom takie zajêcia, które
bêd¹ autentyczn¹ odpowiedzi¹ na ich oczekiwania, ale – chêtnych jest
ci¹gle niewielu.
- Dziwiê siê tym wszystkim, którzy wol¹ swój czas spêdzaæ przed
telewizorem – powiedzia³a nam uczestniczka spotkañ Janina Rogal. –
Aktywny tryb ¿ycia, to najlepsze lekarstwo na nasze liczne dolegliwoœci. Poza tym spotkania w gronie osób, które wiele ³¹czy, zdecydowanie
poprawiaj¹ samopoczucie, w przeciwieñstwie do treœci jakie p³yn¹
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z g³oœników telewizora lub radia. Cieszê siê, ¿e ktoœ o nas, seniorach
pomyœla³ i zechcia³ pomóc nam w organizacji tego typu klubu. Z wdziêcznoœci nale¿y tylko podziêkowaæ organizatorom i korzystaæ – serdecznie polecam.
eg

Spotkania Klubu Seniora odbywaj¹ siê
GAZETA CHOJNOWSKA NR 20/660

Wieœci szachowe

Ogólny faworyt za burt¹!

Uwa¿ani za ogólnych faworytów dwumeczu
bara¿owego z Wie¿¹ Dzier¿oniów niestety
zawiedli przegrywaj¹c rywalizacjê.
Chojnów by³ faworytem, bo punktacj¹
rankingow¹ zdecydowanie przewy¿szaliœmy
naszych rywali. Pierwszy mecz uk³ada³ siê
zgodnie z oczekiwaniem, na drugiej szachownicy Jakub Hajrych po piêknej kombinacyjnej grze
pokonuje swego przeciwnika, na trzeciej wygrywa nasz zawodnik Wies³aw Radziecki. Na

pi¹tej nasza zawodniczka przergrywa, na trzeciej szachow-nicy Marian Barabasz remisuje,
trwa walka na pierwszej szachownicy. Nasz
zawodnik Dariusz Rymaszewski ma zdecydowan¹ przewagê pozycyjn¹. Po paru ruchach
obaj zawodnicy wpadaj¹ w niedoczas, trwa
walka nerwów, któr¹ niestety wygrywa zawodnik
goœci. Ogólny wynik pierwszego meczu 2,5-2,5.
W drugim meczu nie mo¿e wyst¹piæ graj¹cy
na pierwszej szachownicy Dariusz Rymaszewski.
Wszyscy nasi zawodnicy wystapi¹ o jedn¹
szachownicê wy¿ej. Na czwart¹ szachownicê
wystawiam Leopolda Kuntschke. Przed rozegraniem drugiej rundy zawodniczki rozegra³y
mecz awansem wygra³a nasza zawodniczka
dziêki czemu prowadzimy 1-0, do wygrania
i awansu brakuje 2 pkt.
Do rozegrania pozostaj¹ 4 spotkania - awans
jest w zasiêgu rêki, ale jak mówi stare przys³owie
najgorzej jest wygraæ mecz wygrany. Nastêpuje

dramat - J. Hajnrych przegrywa W. Radzicki
przegrywa, L.Kuntschle remisuje, M. Barabasz
remisuje.
Mecz koñczy sie wynikiem 3-2 dla ekipy
z Dzier¿oniowa.
Pomijaj¹c D. Rymaszewskiego, który rozegra³ jeden mecz wszyscy pozostali zawodnicy
osi¹gnêli wynik 50%, a liczyliœmy na wiêcej.
O wejœcie do III ligi przyjedzie walczyæ w przysz³ym sezonie 2007/2008, a bêdzie niezwykle
trudno.
Dru¿ynie z Dzier¿oniowa gratulujemy awansu!
Jerzy Pud³o

Sk³ad dru¿yny:
1. Dariusz Rymaszewki
2. Jakub Hainrych
3. Wies³aw Radzicki
4. Marian Barabasz, Leopold Kuntschke II mecz
5. Barbara Stafiñska

Otrzêsiny – od jaskiniowców po rycerstwo
W gimgrocie
“G³osy bêbnów, psów szczekanie, trzask wielki
po lesie”. Takie odg³osy w szkole mog³y
oznaczaæ tylko jedno - Otrzêsiny Klas I.
28 wrzeœnia 2007 roku w Gimgrocie nr 1 przyjêto do grona jaskiniowców nowe plemiona
z rocznika 2007/2008. Nim to nast¹pi³o starszyzna plemienna przetestowa³a kandydatów
na jaskiniowców. Nowicjusze musieli wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ rysowania twarzy jaskiniowca, z³owiæ rybny obiad, zjeœæ jaskiniowe
pieczywo na czas, u³o¿yæ w³aœciwe przys³owie i zbudowaæ sobie godziwy sza³as. Zapa³
towarzysz¹cy kolejnym konkurencjom rozpala³ widzów. Ekscesom nie by³o koñca – to
jeden z uczestników nie chcia³ wypiæ karnej
zupki jaskiniowej kucharki, to drugi zad³awi³
siê prehistoryczn¹ bagietk¹, inny ugrz¹z³
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w toaletowym sza³asie.
Stare plemiona tañczy³y w rytm plemiennej
muzyki, zachêcaj¹c uczestników inicjacji plemiennej i widzów do zabawy. Opiekunowie
grup dbali o to, by w ka¿dej konkurencji wyst¹pi³ „zdolny jaskiniowiec”. Wszyscy dobrze
siê bawili. Za organizacjê imprezy dziêkujemy uczniom kl. II i ich wychowawcom.

która przez ca³¹ uroczystoœæ tworzy³a wspania³¹
atmosferê, dopinguj¹c klasom. Para królewska, czyli pan dyrektor Andrzej Urban i pani
Lucyna Spes wraz z komisj¹ w sk³adzie: Kamila
Semczuk, Pawe³ Zykowski, Radek D¹browa,
S³awomir Juszczak Karol Kie³bowicz i £ukasz
Sypieñ punktowali konkurencje. Najwiêksze
wra¿enie na jurorach oraz najwiêcej punktów
zdoby³a klasa Id pod wychowawstwem pani

U królewskiej pary
6 paŸdziernika 2007 roku w auli Gimnazjum
nr 2 odby³o siê pasowanie na gimnazjalistê.
Uroczyste œwiêto uczniów klas pierwszych
przebieg³o wed³ug wytycznych konwencji
turnieju na rycerza. Uczniowie poszczególnych klas ubrani byli wed³ug wczeœniej wylosowanych kolorów. Ia kolor czerwony, Ib
kolor ¿ó³ty, Ic niebieski, Id czarny i Ie zielony.
Pasowanie sk³ada³o siê z dwóch czêœci.
W czêœci oficjalnej dyrektor pasowa³ przedstawicieli klas pierwszych na prawowitych
uczniów gimnazjum. Pod koniec Samorz¹d
Uczniowski przygotowa³ scenkê satyryczn¹,
której uczestnicy wcielali siê w oceny od 6 do
1. Natomiast czêœæ artystyczn¹ urozmaica³y
prezentacje i wystêpy, które równie¿ przygotowa³ Samorz¹d Uczniowski pod przewodnictwem pani Ma³gorzaty Potacza³y. Konkurencje,
które wykonywali pierwszoklasiœci by³y nastêpuj¹ce: Quiz wiedzy o szkole, jak najszybsze zjedzenia jab³ka, tor przeszkód - „ Uwolnij
Ksiê¿niczkê” oraz „Sprytne Kolanka” przedstawiciele klas byli zas³oniêci, widaæ by³o im
jedynie „kolanka” zabawa polega³a na tym,
¿e w rytm muzyki musieli nimi poruszaæ. Ta
konkurencja najbardziej podoba³a siê publice,

Aliny Bujak. Nagrod¹ by³y 3 dni bez pytania,
do wyboru w ci¹gu roku szkolnego. Przedstawiciele klas trzecich, starali siê, aby pierwszaki czu³y siê jak najlepiej i pilnowali by
atmosfera panuj¹ca podczas pasowania by³a
jak najlepsza!
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Tu¿ po meczu i przed meczem
Co robi³ przeciêtny kibic, gdy wraca³ z ostatniego meczu Chojnowianki?
Po pierwsze wspomina³ 14 bramek, których
by³ œwiadkiem, po drugie myœlami by³ ju¿
przed ekranem telewizora z trwog¹ oczekuj¹c
pojedynku jedenastki bia³oczerwonych z Kazachstanem, po trzecie idzie i widzi bia³y wigwam za Miejskim Domem Kultury!
Ten niecodzienny widok, rzecz jasna, kieruje
jego kroki do przybytku kultury. Sk¹d

I gdy siê ju¿ wesz³o na kulturalny teren, to
owszem, wehiku³ czasu zadzia³a³. I to jak. Co
prawda nie przeniós³ kibica na Dziki Zachód,
ale gdzieœ w okolice roku 1410.
Wigwam okaza³ siê namiotem, a zamiast
kowboi i Indian ukazali siê rycerze i urocze
waæpanny. Tego dnia Chojnowskie Bractwo
Rycerskie, wraz z zaproszonymi bractwami
z pobliskich okolic, uroczyœcie koñczy³o tegoroczny sezon.

u licha ten wigwam? Gdy swego czasu ogl¹da³o siê z zapartym tchem ekranizacje przygód Winnetou, wyobraŸnia zaczyna dzia³aæ.

We wspó³czesnym odzieniu, na tle oryginalnie ubranych obywateli XV wieku, cz³ek czu³
siê trochê nieswojo. Odwiedziny zdziwionych

kibiców trwa³y wiêc krótko.
Bia³og³owy pl¹sa³y w tañcu, giermkowie
æwiczyli oko strzelaj¹c z ³uku, rycerze zaœ
w tym czasie mozolnie wdziewali zbroje.
PóŸnym wieczorem zaplanowano biesiadê ach, wychyliæ puchar miodu pitnego, tul¹c do
boku urocz¹ niewiastê… pi³karska dusza jednak zwyciê¿y³a – lojalnoœæ kibica kaza³a wróciæ do rzeczywistoœci i wbiæ patrza³ki w ekran,
gdzie nasi toczyli pojedynek z Kazachstanem.
p.m.
zdj. b.m

* tekst sponsorowany * tekst sponsorowany * tekst sponsorowany *

B¹dŸmy piêkne
Wiele kobiet pragnie, aby jej ozdob¹ by³a piêkna skóra i w³osy. Dziœ
coraz trudniej osi¹gn¹æ ten cel - szybkie tempo ¿ycia, stres, zanieczyszczone powietrze - nie sprzyja nam. Aby osi¹gn¹æ po¿¹dany efekt
wizerunku kobiety jak i mê¿czyzny, wa¿na jest umiejêtna pielêgnacja
i systematycznoœæ. Ka¿da z nas wchodz¹c do drogerii, ma problem
z doborem odpowiedniego kremu, szamponu itp. Zapraszamy do Salonu
Urody Finezja, gdzie otrzymaj¹ panie fachow¹ poradê dotycz¹c¹ tych
zagadnieñ. Poprzez konsultacjê-diagnozê, potrafimy doradziæ kobietom, co robiæ, aby dbaæ o skórê i w³osy. Szczególnie w okresie zimy,
kiedy skóra bêdzie nara¿ona na czêste zmiany temperatury, suche
powietrze, brak s³oñca.
Nasz salon jako jedyny w okolicy pracuje na wiod¹cych na rynku
markach. S¹ to Loreal Professionnel w zakresie zabiegów i pielêgnacji
w³osów, oraz Clarena I Thalgo pielêgnacja skóry.
Loreal Professionnel ma bogat¹ ofertê produktów do zabiegów
koloryzacji i rozjaœnienia w³osów. S¹ to LUO Color krem-¿el oparta
na technologii nutrischine z olejem z pestek winogron. Zawiera specjalne polimery, które w trakcie koloryzacji od¿ywiaj¹ w³osy – uzyskujemy lekk¹ koloryzacjê ze œwietlistym dynamicznym efektem. Majirel
to pielêgnuj¹cy krem koloryzuj¹cy, zawiera Ionene G, który wnika do
wnêtrza i tworzy ochronn¹ warstwê na jego powierzchni oraz Incell,
który wzmacnia cement miedzykomórkowy w³osa. Do rozjaœnienia
w³osów stosujemy pastê Platinium która poprzez swój sk³ad nutriceride-kompleks spaja w³ókno w³osa podczas rozjaœniania, bia³y wosk
pszczeli-naturalna substancja t³uszczowa, regeneruje i sprawia,
¿e w³osy s¹ jedwabiœcie g³adkie i miêkkie w dotyku, a lipidy ochronne
silnie pielêgnuj¹ w³ókno w³osa.
Loreal Professionnel posiada bogat¹ ofertê kosmetyków do pielêgnacji w³osów. Niezale¿nie od tego czy wykonujemy us³ugê strzy¿enia
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czy koloryzacji, stosujemy odpowiedni¹ pielêgnacjê dla klientki
(szampon + maska), które maj¹ na celu intensywn¹ regeneracjê
w³osów lub nawil¿enie, czy ochronê koloru.
Oferujemy szereg zabiegów pielêgnacyjnych twarzy. Jednym z nich
jest MIKRODERMABRAZJA. Jest to metoda polegaj¹ca na œcieraniu zewnêtrznych warstw skóry, przy pomocy specjalnego urz¹dzenia
wyposa¿onego w g³owice œcieraj¹ce, pokryte kryszta³kami naturalnego diamentu. W efekcie w warstwie podstawowej skóry dochodzi
do zintensyfikowanego tworzenia siê nowych pe³nowartoœciowych
komórek. Z³uszczanie nastêpuje stopniowo dziêki czemu zabieg jest
bezpieczny i bezbolesny. Jego zalety to: pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny w skórze, likwidacja drobnych zmarszczek, blizn,
plam pigmentacyjnych, uszkodzeñ, zanieczyszczeñ, odnowa
komórkowa, generalna regeneracja skóry, zwiêkszenie absorcji kosmetyków i od¿ywienie skóry.
Nowoœci¹ jest opalanie natryskowe. Efekt natychmiastowy, a przede
wszystkim bezpieczny dla skóry.
Mo¿na u nas wykonaæ zabieg oczyszczania skóry, zabiegi relaksuj¹ce i regeneruj¹ce skórê, z³uszczanie naskórka kwasami AHA.
Ponadto regulacja - henna brwi i rzês, depilacja ow³osienia na twarzy
oraz koñczynach. Zabiegi pielêgnacyjne i upiêkszaj¹ce stóp i d³oni
(tipsy).
Zapraszamy do skorzystania z naszych us³ug w komfortowej i kameralnej atmosferze gdzie otrzymaj¹ panie bezp³atn¹ fachow¹ poradê
i us³ugê w przystêpnej cenie na produktach wysokiej jakoœci.

ZAPRASZAMY
Salon Urody „Finezja”
Chojnów, ul. Legnicka 38
tel. 76 818-60-79
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Dali do pieca
¯ywym zainterosowaniem wœród Czytelników cieszy³ siê w ostatnim numerze ‘’G.Ch”.,
artyku³ pt. ”Tort poszed³ w mig”. Dotyczy³
on jednego z ostatnich koncertów legendarnego zespo³u PID¯AMA PORNO. Co
ciekawe komentarze i opinie pochodzi³y od
starszych czytelników (40-50 lat).
Rozmowy naszej ekipy, wypad³y akurat tu¿
przed kolejnym wypadem koncertowym.
Tego faktu akurat postanowiliœmy nie ujawniaæ,
¿eby nie zapeszaæ, bo emocje naprawdê
zapowiada³y siê nieprawdopodobne.
Tym razem nasza ekipa zawita³a do Legnicy.
Tam 6 paŸdeziernika w LCK rozpoczyna³a
siê “Najwolniejsza Trasa Œwiata”. W trasê
wyruszy³y: LENIWIEC I ZABILI MI
¯Ó£WIA.

Te dwa zespo³y to absolutna czo³ówka niezale¿nej polskiej sceny alternatywnej.
Z jeleniogórskim Leniwcem wypadki koncertowe, pewne chojnowskie kapele maj¹ ju¿
na swoim koncie. Wspomnienia s¹ mi³e.
Gdy wiêc któregoœ dnia z Jeleniej Góry przysz³a propozycja by ewentualnie coœ wspólnie
zaœpiewaæ, „oczy wysz³y na wierzch, szczena
opad³a, a serce zaczê³o palpitacje”. W takich
przypadkach siê nie odmawia. Oprócz wy¿ej
wymienionych zespo³ów, tego wieczoru,
gra³y tak¿e: CZOSNEK (Nowy Targ/Bytom)
i ODSZUKAÆ LISTOPAD (Nowy Targ).
Ponad setka wiary na sali. Mocne uderzenie
idzie ze sceny. Repertuar Leniwca ma to do
siebie, ¿e jest ma³o spokojnych akcentów.
¯eby “przechasaæ” ca³y ich wystêp, trzeba mieæ
nie lada kondycjê. Takie wystêpy okreœla siê
mianem “dali do pieca”. Utwór “Heretyk”
rozpali³ do czerwonoœci publikê.
Powtórka bêdziê w CK “Muza (no,no!).
EKIPA
Piotrek, Bogdan
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“Mosty – kierunek synegria”
W ramach rz¹dowego programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007 r.
“Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych” w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojnowie organizowane s¹ ró¿nego rodzaju zajêcia pozalekcyjne, z którymi Czytelnicy Gazety Chojnowskiej mogli zapoznaæ siê w numerze 17 b. r.
Jedn¹ z form zajêæ pozalekcyjnych s¹ zajêcia
sportowe “Wolne chwile spêdzisz aktywnie
i mile”, które rozpoczê³y siê 1 sierpnia i trwa³y
do koñca wakacji. Podjête dzia³ania kontynuowane s¹ w bie¿¹cym roku szkolnym i odbywaj¹ siê na sali sportowej przy ul. Matejki 1
wed³ug nastêpuj¹cego harmonogramu:

ców Wsi. Dru¿ynê z Chojnowa reprezentowa³y uczennice PZS w Chojnowie tj. Matgorzata Œwiat³oñ, Sylwia Kot, Joanna Plizga,
Alina Siwka, Natalia Kobuz, natomiast dru¿ynê
mêsk¹ reprezentowali uczniowie i absolwenci
PZS w Chojnowie w sk³adzie: Grzegorz Owczarek, Wojtek Jalubiak, Adrian Wiktorowicz,
Pawe³ Knapik, Dawid Zieliñski, £ukasz Nowakowski, Piotr Labowicz. Stawk¹ by³ awans
do Powiatowych Igrzysk Mieszkañców Wsi
w koszykówce kobiet i mê¿czyzn rozgrywanych
dnia 14.10.2007 r. w Œrodzie Œl¹skiej.
Awansowa³y obie dru¿yny PZS w Chojnowie,
dru¿yna dziewcz¹t z I miejsca, dru¿yna
ch³opców z II miejsca.

Wymienione powy¿ej sekcje bior¹ udzia³
w rozgrywkach organizowanych przez SZS
Legnica i Dolnoœl¹ski Zwi¹zek LZS Wroc³aw.
W br. szkolnym m³odzie¿ reprezentowa³a
PZS w nastêpuj¹cych imprezach sportowych:
27 wrzeœnia w Œrodzie Œl¹skiej zosta³y rozegrane pó³fina³y Dolnoœl¹skich Igrzysk LZS
Szkó³ Rolniczych w koszykówce dziewcz¹t
i ch³opców. W pó³fina³ach udzia³ wziê³y
3 dru¿yny: ZSP Œroda Œl¹ska, PZS Chojnów,
ZSR Wo³ów. W Rozgrywkach koszykówki
dziewcz¹t I miejsce zajê³y uczennice PZS w
Chojnowie, II miejsce ZSP z Œrody Œl¹skiej,
a III miejsce ZSR z Wo³owa. W pó³finale
koszykówki ch³opców I miejsce zajêli uczniowie ZSP Œroda Œl¹ska, II miejsce PZS Chojnów,
III miejsce ZSR Wo³ów. A oto sk³ad dru¿yny
koszykarek PZS Chojnów: Ma³gorzata
Œwiat³oñ, Sylwia Kot, Agnieszka Korol, Sylwia
Kuœmierz, Alina Siwka, Anna Mi³uch, Ma³gorzata Dobrowlañska, Dorota Górak, Justyna
Stodó³ka, Katarzyna Lachowicz. Opiekunem
i trenerem dru¿yny koszykarek PZS Chojnów
jest nauczycielka wychowania fizycznego
PZS w Chojnowie Jolanta Orz³owska, natomiast dru¿yny koszykarzy nauczyciel w-f Jacek
Najduk. Sk³ad dru¿yny ch³poców: Jakub
Ku³acz, Mariusz Ziembowski, Piotr £abowicz,
Bartek Czarnecki, Bart³omiej Œwi¹tek, £ukasz
Nowakowski, Dawid Zieliñski, Pawe³ Knapik.
29 wrzeœnia w Lubinie rozegrane zosta³y strefowe Dolnoœl¹skie Igrzyska LZS i Mieszkañ-

4 paŸdziernika b.r. odby³ siê turniej pi³ki
rêcznej ch³opców, w którym reprezentacja
PZS zajê³a II miejsce, I miejsce wywalczy³a
Œroda Œl¹ska.
Tak wysoki poziom sprawnoœci i umiejêtnoœci m³odzie¿y PZS w Chojnowie nauczyciele
w-f uzyskuj¹ dziêki dodatkowym zajêciom
z wychowania fizycznego realizuj¹c wspomniany wczeœniej program rz¹dowy.
Mistrzostwa Województwa Szkó³ Rolniczych
i Leœnych odby³y siê w Nowej Bystrzycy
K³odzkiej w terminach od 8 do 12 paŸdziernika, w zwi¹zku z czym o wynikach poinformujemy w nastêpnym artykule.
Kolejnym rodzajem zajêæ pozalekcyjnych s¹
zajêcia o nazwie “Niemiecki z internetem”.
Spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w godzinach 14:20 – 15:50 w pracowni komputerowej PZS w Chojnowie przy ul. Witosa 1
i prowadzone s¹ przez nauczycielkê jêzyka
niemieckiego Magdalenê Wiszniowsk¹.
W zajêciach bior¹ udzia³ uczniowie PZS
w Chojnowie. Do tej pory odby³y siê cztery
spotkania, w czasie których uczniowie za³o¿yli
w³asne skrzynki poczty elektronicznej oraz
pamiêtniki internetowe, które prowadz¹ systematycznie w czasie zajêæ. Ponadto poznali
s³owniki internetowe, dodali swoje profile do
bazy danych osób chc¹cych nawi¹zaæ korespondencjê mailow¹ w j. niemieckim oraz
napisali e-mail do wybranej osoby z bazy danych.
Uczniowie mieli równie¿ okazjê wype³niæ formularz zg³oszeniowy, umo¿liwiaj¹cy znalezienie partnera do nauki j. niemieckiego metod¹
e-tandem. Wszystkie czynnoœci uczniowie
wykonywali w jêzyku niemieckim.
Chêtn¹ m³odzie¿ zapraszamy do wspó³pracy i udzia³u w zajêciach sportowych i internetowych.
PZS
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Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y,
Dzia³ dla Doros³ych
- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

ZAPRASZA
Na wystawê fotograficzn¹ Aleksandry £ysiak „100-lecie skautingu” - Galeria M³odych, Plac
Zamkowy 2. Wystawa bêdzie
czynna od 24 paŸdziernika do
30 listopada.

PO ANGIELSKU
I NIEMIECKU
W Dziale dla Doros³ych posiadamy ksi¹¿ki z literatury obcojêzycznej, m.in. w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim.
Nasza oferta obejmuje tytu³y
przeznaczone dla osób, które
opanowa³y jêzyk na poziomie
podstawowym, jak te¿ w ró¿nym stopniu zaawansowanym.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Andrew Langley i in. - „HISTORIA: 500 faktów i ciekawostek”
Pe³na przygód i niezapomnianych wra¿eñ podró¿ w przesz³oœæ. Ksi¹¿ka omawia 500
faktów, dziêki którym odleg³a
historia nie bêdzie ju¿ taka odleg³a, a z pewnoœci¹ stanie siê
porywaj¹ca i têtni¹ca ¿yciem.
Ilustracje, wykonane z dba³oœci¹
o ka¿dy szczegó³ z danej epoki,
ciekawostki, quizy, zagadki i projekty do samodzielnego wykonania sprawiaj¹, ¿e od tej ksi¹¿ki trudno siê oderwaæ.
Agnieszka No¿yñska-Demianiuk - „BAJKI ORTOGRAFICZNE”
Pierwszy na naszym rynku poradnik edukacyjny, ³¹cz¹cy systematyczny kurs ortografii
z fabularn¹ opowieœci¹ dla dzieci.
Baœniowy charakter ksi¹¿ki spra-
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wia, ¿e uczeñ wêdruje po Krainie Ortografii z grup¹ fantastycznych bohaterów, rozwi¹zuj¹c
przy tym zadania i poznaj¹c ortograficzne regu³y.
Ksi¹¿ka adresowana do uczniów
starszych klas szko³y podstawowej.

Muzeum Regionalne w Chojnowie
Czynne od œrody do pi¹tku
w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele od 11.00 - 16.00,
w soboty wstêp bezp³atny.

”Wystawa fotografii-dylematy
nowoczesnego piktorializmu polskiego”
Jest to jedna z najwiêkszych ekspozycji tego typu, jaka odby³a siê
w ostatnich latach w Polsce.

Dzia³ dla Doros³ych:
Wiktoria Padlewska - „GDYBYM BY£A TOB•, GDYBYŒ
BY£A MN•: s³awne mamy
i ich córki”
Wiktoria Padlewska ma 28 lat.
Swoje ¿ycie dzieli miêdzy Polskê
i Szwajcariê, gdzie mieszka. Jej
pasj¹ jest fotografia – publikowa³a zdjêcia portretowe m.in.
w czasopismach „Twój Styl”,
„Zwierciad³o”. Te portrety oraz
rozmowa z mam¹, Beat¹ Tyszkiewicz, zainspirowa³y j¹ do
przeprowadzenia serii wywiadów z matkami o córkach i córkami o matkach.
Jerzy P³a¿ewski - „HISTORIA FILMU 1895 – 2005”
Jedyny dziœ na polskim rynku
wydawniczym pe³ny obraz dziejów sztuki filmowej obejmuj¹cy
jej ca³oœæ od pocz¹tków po dzieñ
dzisiejszy, uwzglêdniaj¹cy przy
tym wszystkie krêgi kulturowe
i wszystkie kontynenty. Bogat¹
warstwê informacyjn¹ ksi¹¿ki
uzupe³nia rys historyczny doktryn i teorii filmowych.
Udostêpniana w czytelni.

Oprócz prac gumistów którzy zdominowali wystawê, mo¿na
obejrzeæ inne zapomniane techniki, pieczo³owicie rekonstruowane,
takie jak carbo, olej, talbotypia i albumin.
Wystawa w chojnowskim Muzeum Regionalnym zgromadzi³a ponad
dwudziestu gumistów z ca³ej Polski.
Najliczniej reprezentowane jest œrodowisko gumistów z Wroc³awia
i Warszawy. Z wiêkszych oœrodków nale¿y wymieniæ: Gdañsk, Lublin,
Poznañ, Bia³ystok, £ódŸ, Toruñ, a z mniejszych: Jawor, Szprotawê,
Koñskie, Boles³awiec, Chojnów, W¹brzeŸno, Przysiek. Poœród
fotogramów znajduj¹ siê prace jedynej gumistki - Anny Wróbel.

ZUS ostrzega
Na terenie dzia³ania legnickiego oddzia³u Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych odnotowano przypadek
wizyty w prywatnym domu oszustki, która poda³a
siê za pracownicê Zak³adu.
ZUS informuje, ¿e kontaktuje siê ze swoimi klientami
wy³¹cznie w formie pisemnej – za poœrednictwem poczty
– lub telefonicznie.
W nielicznych przypadkach koniecznoœci bezpoœredniego
kontaktu ze œwiadczeniobiorc¹, ubezpieczonym lub p³atnikiem sk³adek – pracownik ZUS posiada upowa¿nienie oraz legitymacjê, które ma obowi¹zek przedstawiæ
do wgl¹du.
El¿bieta Kurek
Rzecznik Prasowy
Oddzia³u ZUS w Legnicy
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Trampkarska Chojnowianka
Czas najwy¿szy przyj¿eæ siê bli¿ej bezpoœredniemu zapleczu naszej
pierwszej dru¿ynie pi³karskiej. Pi³karski narybek - wychowankowie
naszego klubu, przysz³oœæ futbolowych emocji na krajowych boiskach.
A mo¿e i nie tylko krajowych.
Trenerem grupy I jest obecny pi³karz Chojnowianki Micha³ Grz¹dkowski
- typ zawodnika ambitnego. Bo proszê sobie wyobraziæ, ¿e tu¿ po
ciê¿kim ligowym meczu, bierze prysznic i …zamiast iœæ do domu
odpocz¹æ, rozpoczyna trening swoich podopiecznych. Na boisku meczowym jest podobnie, nie odpuœci ¿adnego starcia, nogi te¿ nie
cofnie w najbardziej niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach. Efektem takiej
postawy s¹ nie tylko wyniki meczów, ale i tzw. morale m³odych adeptów sztuki kopanej. Ostatnie rozgrywki, chocia¿ bez zwyciêstw, to
wyniki przyzwoite.
11.09.2007 Kaczawa Bieniowice - Chojnowianka
1:0
16.09.2007 Chojnowianka - Czarni Rokitki
2:2
(bramka Tomasz Witek i Bartek Opaliñski)
23.09.2007 MiedŸ Legnica - Chojnowianka
3:0

Trenerem Grupy II Trampkarzy jest Krzysztof Wylêg³y. Do niedawna
znakomity pi³karz. Postrach wszystkich bramkarzy na Œl¹sku. Gdy
kilka tygodni temu nasi m³odzi pi³karze, mieli rozegraæ mecz o punkty
z rówieœnikami z Miedzi Legnica, ka¿dy z nich myœla³ ¿e bêd¹ baty
do zera. W legnickim klubie szkoli siê m³odzie¿ w specjalnych szkó³kach
pi³karskich. Zawodowstem wiêc skórka- futbolówka nasi¹ka za m³odu.
Pojedynek rozgrywa³ siê w Legnicy. M³odzi miedziowi owszem,
wygrali, ale raptem 3:2 (nasi wiekowo o 2 lata m³odsi). Ta przegrana
wstydu wcale nie przynios³a. Wprost przeciwnie. Wzmog³a tylko
ambicjê i apetyt na kolejne wygrane.
Jak nam siê pochwali³ jeden z trampkarzy:”ostatnio strzeli³em bramkê
ju¿ w 30 sekundzie meczu”. To ci dopiero spryciarz.

Trampkarze grupa I

Trampkarze grupa II

W pierwszym sk³adzie wystêpowali: bramkarz Sebastian Naumczyk;
obroñcy Artur Bencal, Grzegorz Marusiñski, Pawe³ Wudecki, Patryk
Fu³awka b¹dŸ Mateusz Niemczyk; pomocnicy Bartek Paliñski (kapitan zespo³u), Maciek Fejdasz, Witek Tomasz i Pawe³ Myœliwiec b¹dŸ
£ukasz Niemczyk; napastnicy Marcin Litwa i Dawid Romanowicz.
Dodatkowo na zmiany we wspomnianych meczach wchodzili:
Po³owczuk Arek, Iwaniak Sebastian, Marusiñski Marek, Wêglewski
Patryk, Maæków Mateusz, Graban Tomasz, Kuks Marek. Bencal Pawe³
oraz w meczu z Miedzi¹ æwicz¹cy w starszej grupie rocznikowej Wojtan
Karol oraz Pakosz Dawid. Z dru¿yn¹ æwiczy równie¿ kilku ch³opców,
którzy wci¹¿ czekaj¹ na szansê gry i ju¿ wkrótce powinni zostaæ
zg³oszeni do rozgrywek ligowych i do³¹czyæ do dru¿yny równie¿ podczas meczów.

Krupa Marcin, Rozbicki Patryk, Mrózek Bartosz, Ho³da Dawid,
Turczyñski Karol, Sochacki Jaros³aw, Zatwarnicki Przemys³aw, £ugin
Kamil, Wojtan Karol, Wylêg³y Patryk, Mamaj Micha³, Pakosz Dawid,
Ko³odziejczyk Kacper, Kornitowicz Daniel, Mazur Igor, Haniecki
Micha³, Rudnicki S³awomir.
Na koniec ma³a ciekawostka. W tych m³odych grupach wiekowych,
tabeli rozgrywek nigdzie nie mo¿na uœwiadczyæ. Statystyki prowadzi
œl¹ski DZPN. O ewentualnym awansie lub spadku kluby dowiaduj¹
siê z pisma, którego wydawc¹ jest w³aœnie DZPN - tu¿ po zakoñczeniu rozgrywek. To dosyæ dziwne regu³y...
Rodzice, których pociechy urodzi³y siê w latach 1993-99, mog¹
zapisywaæ dzieci do klubu.
Sekcja tramkarzy poszukuje te¿ sponsorów na zakup nowoczesnego
sprzêtu oraz funduszy potrzebnych np. na op³acenie przejazdów na
mecze wyjazdowe.
pm
zdj. bm

“Bramkostrzelni Marcinowie”
Gdyby by³y przeprowadzone zak³ady bukmacherskie na wyniki
w legnickiej lidze okrêgowej, to
nasza dru¿yna by³aby stuprocentowym pewniakiem.
Wyjazdowy mecz z Zametem
Przemków pokaza³, ¿e nasi nie odpuszczaj¹. Nawet tym ze œrodka
tabelki. W tym pojedynku, g³ówne role zagrali Marcinowie: Gromala i Rabanda. Pierwszy z nich
zaliczy³ hat-tricka. Pewna wiêc
kolejna wygrana - 4:1.
Czerwon¹ latarni¹ w naszej
grupie jest Platan Sichów. Jak
twierdz¹ kibice, dru¿yna ta na
z³oœæ swoim gminnym w³adzom
awansowa³a do okrêgówki. Ta
z³oœæ (po awansie) przerodzi³a siê
w zamkniêcie kurka z finansami.
Jak nie ma pieniêdzy- to nie ma
motywacji, gdy nie ma motywacji
- to brak gry. Brak oznacza ostatnie miejsce w tabeli. A w ka¿dym
meczu hokejowe wyniki. Goœcie

przyjechali mocno os³abieni. By³o
ich tylko 9-ciu. Ta sytuacja ju¿
z góry ustawi³a przebieg spotkania,
które zakoñczy³o siê wynikiem
0:14, dla naszych rzecz jasna.
Lista strzelców
(wyj¹tkowo d³uga):
1 min-Grz¹dkowski Micha³
6 min-Gromala Marcin
11 min-Gromala Marcin
22 min-Gromala Marcin
33 min-Zeler Arkadiusz
43 min-Zeler Arkadiusz
47 min-Zeler Arkadiusz
50 min-Gromala Marcin
51 min-Gromala Marcin
53 min-Gromala Marcin
61 min-Rabanda Marcin
61 min-Rajczakowski Jaros³aw
62 min-Rabanada Marcin
64 min-Myd³owski Mateusz
W 65 min spotkania arbiter zakoñczy³ mecz. Powodem by³y kontuzje dwóch zawodników Platana.
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Przepisy w takich sytuacjach s¹
wiêc jasne. Jasne jak nasze 3 punkty.
Zamet Przemków
- Chojnowianka Chojnów
1:4
Chojnowianka Chojnów
- Platon Sichów
14:0
KLASA B grupa VI
1. Chojnów
7 21 35-6
2. Konradówka 8 21 34-9
3. Rokitki
7 13 32-13
4. Michów
7 12 22-23
5. Goliszów
7 10 13-20
6. NiedŸwiedzice 8 9 15-17
7. Radziechów
8 8 16-21
8. Okmiany
7 7 9-25
9. Witków
7 7 9-31
10. Bia³a
7 4 15-31
11. Budziwojów 7 3 10-14

4. Jawor
5. Chobienia
6. Wiadrów
7. Legnica
8. Polkowice
9. Zamet
10. G³ogów
11. Kochlice
12. Arkon
13. Rokitki
14. Droglowice
15. Serby
16. Sichów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

25
20
20
19
16
16
15
12
9
6
6
4
4

31-11
22-13
20-14
22-20
26-21
16-22
28-22
22-30
14-26
23-33
13-37
7-29
10-80

KLASA OKRÊGOWA
LEGNICA
1. Chojnów
11 29 43- 5
2. Szczedrzykowice 11 25 47-14
3. Rudna
11 25 41- 9
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OG£OSZENIA DROBNE
DOMY MIESZKANIA LOKALE
Pilnie sprzedam dom dwupiêtrowy wraz
z zabudowaniami po³o¿ony na dzia³ce 65 arów.
Dom (powy¿ej 300 m2) do remontu, dzia³ka
z mo¿liwoœci¹ podzia³u na mniejsze - z przeznaczeniem pod budownictwo i us³ugi.
Zabudowania po³o¿one w Chojnowie w bliskiej odleg³oœci od drogi Legnica - Boles³awiec
- super miejsce dla biznesu.
Wiadomoœæ: tel. 0695-331-232.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy jednorodzinny,
piêtrowy, do remontu w Goliszowie 14.
Wiadomoœæ: tel. 0887-102-526.
Sprzedam mieszkanie o pow. 53 m 2
w centrum Chojnowa.
Wiadomoœæ: tel. 0602-236-853.
Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe o pow.
52 m2 w Chojnowie przy ul. Spacerowej, po
generalnym remoncie, piec 2-funkcyjny, niski
czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 0512-282-203 lub 609-245-666.
Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w Chojnowie na osiedlu przy ul. Maczka – okna
plastikowe, glazura, panele.
Wiadomoœæ: tel. 0607-090-063.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
o pow. 55m2 w bloku spó³dzielczym, IVp.,
przy ul. P. Skargi (rynek). Mieszkanie do
zamieszkania od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. (076) 818-73-78.
Sprzedam mieszkanie 80 m2 na parterze
w centrum miasta; c.o., mieszkanie mo¿na
wykorzystaæ jako punkt handlowo-us³ugowy,
cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. (076) 819-15-39.
Kupiê mieszkanie w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 0602-522-760.
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Posiadam 3.pokojowe mieszkanie do
wynajêcia o pow. 54 m2 przy ul. Samorz¹dowej.
Wiadomoœæ: tel. 071/ 31-52-119 lub 0509-479-377.
Poszukujê kawalerki do wynajêcia w starym lub nowym budownictwie – od zaraz.
Wiadomoœæ: tel. 0889-059-542 lub 0888-101-073.
M³oda para poszukuje do wynajêcia 2.pokojowego mieszkania (kuchnia, pokój, wc) na
terenie Chojnowa w starym lub nowym budownictwie, niekoniecznie umeblowane – od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 0696-147-736.

US£UGI
Studentka udziela korepetycji w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.
Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom gimnazjum i szko³y œredniej.
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.
Kompleksowe remonty ³azienek i mieszkañ (glazura, terakota…).
Wiadomoœæ: tel. 076/818-77-04 lub 0889-410-886.

INNE
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 30
arów z aktualnym pozwoleniem na budowê,
dzia³ka po³o¿ona we wsi Czernikowice, gmina Chojnów. Wiadomoœæ: tel. 0601-766-692
lub 0600-471-586.
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie – 25 z³/m2. Wiadomoœæ: tel 0600-982-453
Sprzedam gara¿ w budowie przy ul. Parkowej – zaawansowanie 80%.
Wiadomoœæ: tel. 0604-575-234.
ZGUBY
Zgubiono klucze z breloczkiem w kszta³cie serca i s³onia. Znalazcê prosimy o kontakt
z redakcj¹ – tel. (076) 818-66-84.

Oferujemy kredyty gotówkowe
do 100 000 z³.
Bez BIK
oraz dla osób znajduj¹cych siê
na CZARNEJ LIŒCIE.
Bez wykazywania dochodów.
Pomagamy rozwi¹zywaæ
najtrudniejsze problemy finansowe.

Doradca Bankowo Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26
pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl

Kredyty i po¿yczki hipoteczne
do 130 % wartoœci nieruchomoœci
- na zakup domu lub mieszkania,
remont wykup ze spó³dzielni,
gminy, zakup dzia³ki budowlanej,
- na refinansowanie kredytów
konsumpcyjnych zaci¹gniêtych
w innych bankach,
- na dowolny cel.
A co najwa¿niejsze uzyskasz kredyt maj¹c
nawet z³¹ historiê w BIK i bêd¹c
na CZARNEJ LIŒCIE.
NIKOMU NIE ODMAWIAMY
POMOCY
Zadzwoñ lub przyjdŸ.

Doradca Bankowo
Finansowy
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 26

pokój 3 i 14
tel. 076/844-39-25, 792443925
076/844-12-35, 792441235
e-mail: bojda@interia.pl
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BURMISTRZ MIASTA
CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na dzier¿awê
gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Chojnów
o pow. 6,75 m2, po³o¿onego
na targowisku miejskim
w Chojnowie przy ul. Grodzkiej
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (kiosk
nietrwale zwi¹zany z gruntem).
Cena wywo³awcza miesiêcznego
czynszu dzier¿awnego - 200,00 z³
(w tym VAT 22 %).
Wadium - 40,00 z³.
Okres dzier¿awy - 3 lata.
Przetarg odbêdzie siê w dniu
7 listopada 2007 r. o godz 12.00
w lokalu nr 11 znajduj¹cym siê
w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ
osoby fizyczne i osoby prawne,
je¿eli wp³ac¹ w kasie tut. Urzêdu
lub na konto Urzêdu Miejskiego w
Chojnowie Nr 5586440000000
1490620000040 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 wadium
do dnia 2 listopada 2007 r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci
nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 10,00 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego, je¿eli
osoba wp³acaj¹ca wadium wygra
przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni
od daty odwo³ania lub zamkniêcia
przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy dzier¿awnej, dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem
076 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Okazja!
Sprzedam choinki (œwierk)
wys. od 1,0 do 3,5 m, bardzo du¿y wybór.
Sprzeda¿ - róg ul. Koœciuszki i Drzyma³y
(w podwórku za œwietlic¹ „Barki).
Sprzeda¿ na targowisku miejskim
od 14.12.2007r.
Ceny choinek:
do 2,0 m –
10 z³
powy¿ej 2,0 m- 15 z³
ga³¹zki –
2 z³
Informacje pod numerem telefonu
(076) 81-91-724 – po godz. 19.00
kom. 608-556-221
kom. 695-035-449

Prywatny Gabinet
Logopedyczny
mgr Izabela Firlej-Wielgucka
* usuwanie wad wymowy
- seplenienie
- rotacyzm (poprawna wymowa g³oski „r”)
- inne
* masa¿e logopedyczne
* terapia j¹kania
* dysleksja, dysortografia
* afazja – terapia osób, które utraci³y
zdolnoœæ mowy (dzieci i doros³ych)

Gabinet mieœci siê w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego 23
(budynek Szko³y Podstawowej nr 4,
I piêtro, obok œwietlicy szkolnej)
Wizyty codziennie w dogodnych dla
pacjentów porach, po wczeœniejszym
umówieniu telefonicznym.
Odpowiedzi na wszelkie pytania zwi¹zane z technikami i kosztami terapii
oraz terminy wizyt mo¿ecie Pañstwo
ustaliæ dzwoni¹c pod numer:
tel. kom. 0508-260-282.

Handel Towarami Masowymi

STACJA PALIW
Chojnów; ul. Lubiñska 5

Zatrudni:
·
·
·

pracownika myjni rêcznej
kierowcê kategorii C
kierowcê-m
mechanika

Szczegó³y pod numerem
telefonu (076) 81-8
88-2
252

Studio Stylizacji
Paznokci „NAIL-ART”
Chojnów ul. Kolejowa 12C

og³asza wielk¹ promocjê:
od 22 paŸdziernika
do 11 listopada 2007r.
w ka¿dy poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek
tipsy kosztuj¹ tylko 40 z³

(zdobienie gratis
wed³ug uznania klientki)
oraz zabieg parafinowy za darmo!!!
Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10.00 – 18.00;
w soboty od 9.00 – 15.00.
Kontakt pod numerem tel. 784-390-770
lub osobisty przy ul. Kolejowej 12C.

Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe – 999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) – 076 818 76 89
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14
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"AZERBEJD¯AN to dziwny kraj"

"PREWENCJA NA WESO£O"
- Roberta Wierzbickiego
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