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Stawiaj¹ na rozwój, innowacjê i nowoczesnoœæ
Buduj¹c nowy wizerunek PPU “Narzêdziowiec” zaczêto od stworzenia zacz¹tków s³u¿b marketingowych i logistycznych, nawi¹zano nowe kontakty

handlowe w kraju i za granic¹.

Chojnów - wspomnieñ czar
Wystawê powinien obejrzeæ ka¿dy, kto czuje siê chojnowianinem, 

darzy nasze miasto sentymentem i chcia³by wróciæ do przesz³oœci…

Co trzy szko³y to nie jedna - jesienny festyn w PSZ
Festyn, zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców Powiatowego Zespo³u Szkó³ 

w Chojnowie, odby³ siê w scenerii piêknej, z³otej jesieni. 

Zgorzelec zdobyty 
- kraulem

Basen mamy od roku, 
a ju¿ rosn¹ nam

mistrzowie 
stylów p³ywackich.

Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB
7 paŸdziernika o tytu³y indywidualnych i dru¿ynowych Mistrzów Dolnego Œl¹ska walczy³o 248 zawodników.



Nagrodzeni nauczyciele
Kameralnie i uroczyœcie przebiega³o spotkanie
z nauczycielami chojnowskich placówek oœwia-
towych wyró¿nionych tegoroczn¹ nagrod¹ Bur-
mistrza Miasta Chojnowa. 12 paŸdziernika,
tu¿ przed Dniem Edukacji Narodowej, nagrodê
za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno-wycho-
wawcze i opiekuñcze burmistrz Jan Serkies
wrêczy³ Gra¿ynie Babiarz dyrektorce Przed-
szkola Miejskiego Nr 1, Urszuli Chmielewskiej
nauczycielce Szko³y Podstawowej Nr 3, Magda-
lenie Czapskiej wicedyrektorce Gimnazjum
Nr 1, Hance D¹browskiej-Król pedagog w Gim-
nazjum Nr 2, Beacie Miler-Kornickiej wicedyrek-
torce Szko³y Podstawowej Nr 4, Andrzejowi
Urbanowi dyrektorowi Gimnazjum Nr 2. 

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651./ Wydzia³
Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje 
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 05.10.2011 r. do 26.10.2011 r.:
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 9 i ul. Sa-
morz¹dowej 4c w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 98/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 5 paŸdziernika 2011 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Chojno-
wie w terminie do dnia 16.11.2011 r.
2) w dniach od 17.10.2011 r. do 07.11.2011 r.:
- wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do
oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony
nieruchomoœci zabudowanych stacjami trans-
formatorowymi, na rzecz spó³ki TAURON
Dystrybucja Spó³ka Akcyjna - Zarz¹dzenie
Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 17 paŸdziernika 2011 r.
3) w dniach od 05.10.2011 r. do 26.10.2011 r.:
- wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Legnickiej 9 i ul. Sa-
morz¹dowej 4c w Chojnowie - Zarz¹dzenie
Nr 98/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 5 paŸdziernika 2011 r. 
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny
z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-
nowie w terminie do dnia 16.11.2011 r.

O aktach wandalizmu
Nie ma tygodnia, weekendu, ¿eby poranne
s³oñce nie odkry³o w mieœcie aktów wandalizmu.
Ten temat powraca na ³amy jak bumerang 
i pewnie nie raz jeszcze goœciæ bêdzie w naszej
gazecie. Piszemy o tym czêsto, bo nie sposób
tych bezmyœlnych zniszczeñ ogarn¹æ zdrowym
umys³em. Wyrwane roœliny z klombów, po-
³amane ³awki, poprzewracane kosze, zniszczone
znaki drogowe… d³ugo mo¿na by wymieniaæ.
Notorycznie wrêcz notuje siê dewastacjê
oznakowania drogowego oraz tablic miejskiego
systemu informacji. Wygiête s³upki, zamalo-

wane tablice, urwane tarcze znaków repero-
wane s¹ na bie¿¹co, ale za wandalami trudno
nad¹¿yæ. Naprawy ci¹gn¹ za sob¹ nie ma³e œrodki
finansowe. Koszty pokrywamy my - mieszkañcy.
Czy na wandali nie ma sposobu? Jest - spo-
³eczna interwencja. Nie chodzi tu o bezpo-
œredni kontakt z chuliganem (to mo¿e byæ dla
nas niebezpieczne), ale ka¿dy akt wandalizmu
powinniœmy zg³aszaæ na policjê. Nie czêsto,
ale jednak, udaje siê ustaliæ sprawców. Kary
za tego typu ³amanie prawa s¹ bardzo ró¿ne -
od naprawienia szkody poprzez sankcje finan-
sowe, po zatrzymanie w zak³adzie karnym.
Zdaje siê jednak, ¿e wandale nie traktuj¹ swoich
czynów w kategorii ³amania prawa, ale jako
bezmyœln¹ zabawê i byæ mo¿e w tym tkwi
problem. Mo¿e trzeba m³odzie¿ uœwiadamiaæ,
¿e ich chwilowa, w¹tpliwa uciecha ma szansê
zakoñczyæ siê kilkumiesiêczn¹ odsiadk¹?! 

G³osujmy na Og³ozê
Chojnowianin - Krzysztof Og³oza zosta³ nomi-
nowany do presti¿owej nagrody Z³otej Kaczki
w kategorii najlepszy aktor mijaj¹cego sezonu.
Krzysztof Og³oza otrzyma³ tê nominacjê za rolê
Antoniego “Anto” Miszczaka w filmie Leszka
Dawida „Ki”. Mieszkañcy naszego miasta mog¹
oddaæ g³os na „krajana”. Wchodz¹c na stronê
http://zlotekaczki.pl/, do 15 listopada przyj-
mowane s¹ g³osy, liczba których decydowaæ
bêdzie o najcenniejszej nagrodzie - nagrodzie
publicznoœci. 

Bluesrock w Jubilatce
Serdecznie zapraszamy do kawiarni Jubilatka
na wyborny wieczorek muzyczny. Tym razem
w œwiat bluesrocka wprowadz¹ wszystkich
gitarzysta Bartek Miarka (Hoo Doo Band) 
i wokalista Tomasz Nitribitt (HDB). Impreza
odbêdzie siê 21 paŸdziernika (pi¹tek) o godz. 20.
Cena biletu - 10 z³. Wiêcej informacji i rezerwa-
cja miejsc pod numerem telefonu 76 818-85-61.
Zapraszamy.

MOPS informuje
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 4 paŸdziernika 2011r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków realizacji rz¹dowego pro-
gramu wspierania osób pobieraj¹cych œwiadcze-
nie pielêgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262)
osoby posiadaj¹ce prawo do œwiadczenia pie-
lêgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011r.
otrzymaj¹ dodatkowe œwiadczenie w wyso-
koœci 100 z³ za listopad i grudzieñ 2011r.

Wniosek w tej sprawie powinien zostaæ z³o¿ony
w terminie do 31 paŸdziernika 2011 r. Osoby,
którym œwiadczenie pielêgnacyjne za miesi¹c
listopad lub grudzieñ 2011 r. bêdzie przyznane
po 31 paŸdziernika 2011 r., wniosek o przyz-
nanie pomocy powinny z³o¿yæ w terminie 
7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu
prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego sta³a
siê ostateczna. Wnioski z³o¿one po up³ywie
ww. terminów zostan¹ pozostawione bez
rozpoznania. 
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Wierzysz w cuda?
To siê uda - nakrêtki Twoje!

A szczêœcie Moje.

Na wstêpie mojego listu chcia³abym Ciê serdecznie
pozdrowiæ i spytaæ o Twoje zdrowie. Dawno do mnie
nie zagl¹da³eœ. Czy¿byœ o mnie zapomnia³. Mam na
imiê JAGODA. Mam 13 lat.
U mnie wszystko po staremu. Nadal siedzê na wózku
inwalidzkim, a ruchy moich r¹k i nóg s¹ bardzo
ograniczone. Otacza mnie grono bliskich osób, ale
nie potrafiê im powiedzieæ jak bardzo ich kocham 
i podziêkowaæ za trud wychowania. Nie umiem
mówiæ! Moi najbli¿si rozumiej¹ moje ubogie komu-
nikaty, mam nadziejê, ¿e w³aœciwie. 
Chcia³abym kiedyœ móc wstaæ o w³asnych si³ach.
Zrobiæ pierwszy krok w samodzielnoœæ! S³ysza³am,
jak lekarz mówi³, ¿e operacja mog³aby wiele zmieniæ.
Jednak brak pieniêdzy utrudnia mi spe³nienie
marzeñ. Mama ka¿e mi wierzyæ w dobro ludzi, bo ju¿
wielokrotnie nie zawiedli. Maj¹ wielkie serca. Jestem
pos³uszn¹ córk¹, wiêc ufam zapewnieniom swojej
mamy. Plastikowa nakrêtka to przecie¿ tak niewiele,
a mo¿e wiele zdzia³aæ. 
Na zakoñczenie jeszcze raz Ciê pozdrawiam i proszê
nie zapomnij o mnie w drobnym geœcie wielkiego
mi³osierdzia. Pamiêtaj pomaganie jest TRENDY,
obojêtnoœæ jest PASE. Twoja Jagoda
PS: List ten napisa³am przy wspó³pracy ludzi o wielkim
sercu. Wszystkim, którzy okazali mi dotychczas
wsparcie i bezinteresowna pomoc gor¹co, razem z moj¹
mama dziêkujê: Dyrekcji, Radzie Rodziców SP4 oraz
p. T. Halikowskiej, Dyrekcji SP3, a w szczególnoœci
p. M. Spes, Dyrekcji Gimnazjum nr 2, a w szczególnoœci
w-ce dyrektor p. L. Spes, Dyrekcji Gimnazjum nr 1
oraz p. I. Fliœnik i p. E. Wo³oszyn, p. Czes³awowi
Pi¹tkowi, p. Zbigniewowi Halikowskiemu, pracownikom
firmy Apis, firmie Polers, w szczególnoœci p. Kacz-
markowi, wszystkim s¹siadom ul. Z³otoryjskiej oraz naj-
wa¿niejszym uczestnikom zbiórki nakrêtek - uczniom
wszystkich chojnowskich szkó³.

Drogi cz³owieku (ma³y i du¿y)!
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Po wyborach
Za nami wybory parlamentarne. 9 paŸdziernika do urn posz³o 48,92 %
Polaków. Polityczni komentatorzy, socjologowie, w ró¿ny sposób
t³umacz¹ tê nisk¹ frekwencjê. Mimo, ¿e swoj¹ opiniê wyrazi³o mniej
ni¿ po³owa uprawnionych, wybory s¹ wa¿ne, tylko czy w takiej sytuacji
mo¿na mówiæ o wynikach zgodnych z wol¹ spo³eczeñstwa?

Wybory 2011 przesz³y do historii. O sukcesie, z dwóch powodów,
mo¿e mówiæ Platforma Obywatelska. Po pierwsze niekwestionowane
zwyciêstwo, po drugie po raz pierwszy w wolnej Polsce partia
rz¹dz¹ca ponownie wygra³a wybory. 
Wielkim wygranym mo¿e czuæ siê tak¿e Ruch Palikota. Jego g³oszona idea
pañstwa œwieckiego, spo³ecznego, obywatelskiego i przyjaznego,
przekona³a wielu Polaków, a ich g³osy poparcia da³y partii 40 man-
datów w Sejmie (wiêcej ni¿ SLD i PSL).

Wyniki wyborów w Chojnowie by³y podobne do krajowych. W naszym
mieœcie najwiêkszym poparciem cieszy³o siê PO, zdecydowanie mniej
g³osów mia³o PiS, na trzeciej pozycji uplasowa³ siê RP. Na 11565
uprawnionych do g³osowania, karty odebra³o 4711 mieszkañców. To
niespe³na 41% (40,73). W wyborach do Sejmu oddano 4,84% niewa¿-
nych g³osów, do Senatu 2,63%.
Naszym kandydatem do Senatu zosta³ Jacek G³omb, który uzyska³ od
g³osuj¹cych chojnowian niemal 38% poparcia, ale to nie on bêdzie
reperentantem naszego regionu w Senacie - jest nim pos³anka PiS -
Dorota Czudowska, która w sumie zdoby³a 300 g³osów wiêcej.

Jak g³osowaliœmy:

Sejm
Platforma Obywatelska g³osów 1887 - 42,09%
Prawo i Sprawiedliwoœæ g³osów 1246 - 27,8%
Ruch Palikota g³osów 561 - 12,51%
Sojusz Lewicy Demokratycznej g³osów 523 - 11,67%
Polskie Stronnictwo, Ludowe g³osów 149 - 3,32%
Polska Jest Najwa¿niejsza g³osów 74 - 0,017%
Polska Partia Pracy g³osów 43 - 0,01%

Senat
G³omb Jacek Kazimierz 37,82% PO
Czudowska Dorota 30,56% PiS
Myrda Adam Stanis³aw 13,70% Komitet Rafa³a Dutkiewicza
Mielnikiewicz Zenona Krystyna 12,56% SLD
Demecki Wac³aw 5,37% PSL

Z okrêgu wyborczego do Sejmu nr 1 (OKW Legnica) mandaty uzyskali:
Platforma Obywatelska
1. Schetyna Grzegorz Juliusz 67 670 g³osów
2. Drozd Ewa 14 205 g³osów 
3. Czernow Zofia 7 740 g³osów 
4. Kropiwnicki Robert 6 029 g³osów 
5. Wojnarowski Norbert Ryszard 5 981 g³osów

Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. Lipiñski Adam Józef 25 523 g³osów 
2. Macha³ek Marzena Anna 11 812 g³osów 
3. Witek El¿bieta Barbara 9 381 g³osów 
4. Zubowski Wojciech Micha³ 6 800 g³osów 

Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Seku³a-Szmajdziñska Ma³gorzata Helena 15 883 g³osów
2. Zbrzyzny Ryszard 11 990 g³osów

Ruch Palikota
1. Kmiecik Henryk Ryszard 13 015 g³osów

Po wielu miesi¹cach szkoleñ, war-
sztatów, spotkañ roboczych, w na-
szym mieœcie zawarto formalnie
partnerstwo miêdzy organizacjami
pozarz¹dowymi, jednostkami samo-
rz¹dowymi i przedsiêbiorcami.

Realizowany od kwietnia tego roku projekt
Dolnoœl¹skiej Agencji Wspó³pracy Gospo-
darczej pn. „Partnerstwa na rzecz rozwoju”
ma na celu wypracowanie i sformuowanie stra-
tegii rozwoju miasta Chojnowa w obszarze
sportu, turystyki i kultury oraz zalegalizowa-
nie wielosektorowego partnerstwa, które m.in.
realizowaæ bêdzie dzia³ania ujête w strategii.

- Ponad pó³ roku trwa³y prace nad sformowa-
niem grupy, która z przekonaniem i zaanga¿o-
waniem podejmie siê realizacji wyznaczonych
w strategii celów - wyjaœnia animator projektu 

Emilia Grzeœkowiak. - 10 podmiotów, które
podpisa³o partnersk¹ umowê nie tylko zobo-
wi¹za³o siê do pracy przy dzia³aniach objê-
tych strategi¹, ale tak¿e do wspierania ka¿dego
z partnerów. Jak to mówi¹ „w grupie si³a” -
nastawiamy siê zatem na pe³ne powodzenie,
które prze³o¿enie bêdzie mia³o w rozwoju miasta
i ro¿nych jego œrodowisk.
Umowê podpisa³ MOKSiR, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Muzeum Regionalne, Powia-
towy Ziemski Zwi¹zek Sportowy, Chojnow-
skie Stowarzyszenie Przyjació³ Gmin (Miast)
Partnerskich, Spo³eczne Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom i M³odzie¿y Specjalnej Troski,
Oddzia³ Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów, Hufiec Choj-
nów ZHP Chor¹gwi Dolnoœl¹skiej oraz dru-
karnia UNIFOT Andrzeja Bobika. Liderem
partnerstwa jest gmina Chojnów. 

- Lista partnerów jest otwarta - dodaje E. Grzeœ-
kowiak - W ka¿dej chwili do³¹czyæ mo¿e ka¿dy -
osoba fizyczna, firmy, grupy zrzeszone, placówki
oœwiatowe - ka¿dy kto chcia³by mieæ swój
udzia³ w rozwoju Chojnowa i jego spo³ecznoœci. 

Prace nad dokumentem strategii s¹ ju¿ na
ukoñczeniu. Wypracowane cele i dzia³ania, to
efekt spo³ecznych konsultacji. Swój udzia³ 
w tworzeniu strategii mia³y organizacje spor-
towe, zwi¹zki, stowarzyszenia, przedsiêbiorcy,
przedstawiciele kultury i mieszkañcy, którzy
uczestniczyli w spo³ecznych debatach. Gotowy
dokument poddany zostanie jeszcze analizie
przez Miejsk¹ Radê i po akceptacji, przyjêty
uchwa³¹ rady. (j)

Zaanga¿owani
partnerzy
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W Szkole Podstawowej Nr 3 w ubieg³ym
roku sklasyfikowano 100% uczniów. Niestety
mimo szeregu dzia³añ podjêtych przez dyrekcjê
placówki i kadrê pedagogiczn¹, w tym opra-
cowanie i wdro¿enie strategii rozwoju i po-
mocy dla ka¿dego dziecka rozpoczynaj¹cego
edukacjê w tej szkole przeprowadzony dla
szóstoklasistów sprawdzian - test kompetencji
wypad³ niezadowalaj¹co - wynik to 20,6 pkt t.j.
stanin: bardzo niski. 
Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 3 brali
udzia³ w szeregu konkursach i zawodach orga-
nizowanych nie tylko na poziomie szko³y.
Zdobyli laury m.in. w: konkursie wiedzy
„Znam swoje miasto Chojnów”, konkursie
recytatorskim „Pegazik”, Konkursie Piosenki
Obcojêzycznej, Powiatowym Konkursie Jêzy-
kowym „Jak Ciê s³ysz¹, tak Ciê pisz¹”, Powia-
towym Turnieju „Bezpieczeñstwo w ruchu
drogowym”.
Odpowiadaj¹c na potrzeby uczniów szko³a
prowadzi dodatkowe zajêcia, podczas których
dzieci poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê, rozwijaj¹ ta-
lenty - ko³o teatralne, polonistyczne, redak-
cyjne, jêzykowe, matematyczne, recyta-
torskie, czytelnicze, ekologiczne, historyczne,
sportowe, europejskie, akrobatyka sportowa,
zajêcia taneczne i wokalne.
Placówka chêtnie realizuje tak¿e dzia³ania
otwarte dla lokalnej spo³ecznoœci. Zorganizo-
wano tu m.in. Majowy Festyn Trójki, akcjê
„Góra grosza”, w³¹czano siê w organizacjê 
i udzia³ w obchodach Dni Chojnowa, Dnia
Sybiraka, przeprowadzono tak¿e projekt eko-
logiczny „Zielone miejsca dla miasta”.
W szkole bardzo dobrze uk³ada siê wspó³-
praca z rodzicami. Rada Rodziców wspó³orga-
nizowa³a akcje: „Trzymaj formê” i „Wita-
minki”, rajd pieszy dla klas I-III oraz Majowy
Festyn Trójki. 
W roku szkolnym 2010/2011 SP3 wykorzy-
stywa³a œrodki finansowe z Fundacji Roz-
woju Systemu Edukacji na projekt wspó³pra-
cy wielostronnej szkó³ w ramach programu
Comenius. Prowadzono tu równie¿ zajêcia 
w ramach projektu „Dolnoœl¹ska szko³a lide-
rem projakoœciowych zmian w polskim sys-
temie edukacji” z Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. 

W Szkole Podstawowej Nr 4 sklasyfiko-
wano 477 uczniów, czyli 100%. Œrednia ocen
w szkole ze wszystkich przedmiotów wy-

nios³a 3,7 i by³a ni¿sza od œredniej z roku po-
przedniego. Na 87 uczniów, którzy ukoñczyli
szko³ê 20 to uczniowie, którzy ukoñczyli j¹ 
z wyró¿nieniem. Wynik sprawdzianu po klasie
szóstej by³ ni¿szy ni¿ w poprzednim roku
szkolnym o 2,5 pkt. i wyniós³ 22,3 pkt t.j.
stanin: niski. 
Uczniowie szko³y osi¹gnêli sukcesy o zasiêgu
nie tylko miejskim m.in. w:
Miêdzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym „Kangurek”, Ogólnopolskim Konkursie
„Sezam”, Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska w kolar-
stwie górskim, Mistrzostwach powiatu legnic-
kiego w warcabach, Konkursie recytatorskim
Pegazik, konkursie czytelniczym „Wszystko
zaczyna siê od marzeñ”, Przegl¹dzie Kolêd 
i Pastora³ek w Legnicy, Zawodach P³ywac-
kich Szkó³ i Placówek Korczakowskich. 
W roku szkolnym 2010/11 szko³a uzyska³a
tytu³ SZKO£Y ODKRYWCÓW TALENTÓW
nadany przez Minister Edukacji Narodowej
p. Katarzynê Hall. Tytu³ ten œwiadczy o tym,
¿e szko³a przyczynia siê do odkrywania, pro-
mocji i wspierania uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y.
Pomagaj¹ w tym zapewne zajêcia pozalek-
cyjne - ko³o humanistyczno-dziennikarskie,
informatyczne, przyrodnicze, matematyczne
w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza”,
zajêcia z tutorem, ko³o ekologiczne, teatralne,
chór Allegro, zespo³y taneczny Rytm, ko³o tenisa
sto³owego, zespó³ taneczny Reeplay, ko³o pi³ki
rêcznej, ko³o szachowe i ko³o warcabowe.
Szko³a od kilku lat wspó³pracuje ze Stowa-
rzyszeniem Rodzin Katolickich w organizo-
waniu w okresie wakacji pó³kolonii dla dzieci
z rodzin potrzebuj¹cych wsparcia. Placówka
równie¿ wspó³organizuje zawody kolarskie
oraz Dolnoœl¹skie Spotkania Teatralne Szkó³
i Placówek Korczakowskich. 
W minionym roku kontynuowano tu projekt
„Pracownia przyrodnicza w ka¿dej gminie”,
który realizowany jest w ramach projektu
systemowego „Dolnoœl¹ska szko³a liderem pro-
jakoœciowych zmian w oœwiacie”. Szko³a ucze-
stniczy³a w programie do¿ywiania „Szklanka
mleka”, z którego skorzysta³o 99% uczniów. 

W Gimnazjum nr 1 spoœród 325 uczniów,
promocjê do klasy wy¿szej otrzyma³o 294
uczniów, 24 uczniów otrzyma³o œwiadectwo
z wyró¿nieniem.
Najlepsze wyniki egzaminu klas trzecich
osi¹gnê³a klasa III b; w czêœci humanistycz-

nej egzaminu uplasowa³a siê ona w staninie
wysokim, a w czêœci matematyczno-przyrod-
niczej - w staninie wy¿ej œrednim. Klasa III e
w czêœci humanistycznej równie¿ uplasowa³a
siê w staninie wysokim, a czêœæ matematyczno-
przyrodnicz¹ napisa³a na poziomie œrednim.
Trzy klasy osi¹gnê³y bardzo niskie wyniki egza-
minu, co wynika z faktu, ¿e a¿ 15 uczniów
posiada³o opiniê o obni¿eniu poziomu wyma-
gañ edukacyjnych, a 16 uczniów mia³o zdefi-
niowane dysfunkcje powoduj¹ce specyficzne
trudnoœci w czytaniu i pisaniu. Mimo prowa-
dzenia wielokierunkowych dzia³añ w celu pod-
noszenia jakoœci kszta³cenia (zajêcia wyrów-
nawcze, fakultatywne, kó³ka zainteresowañ
oraz praca metod¹ projektu) nauczyciele nie
zdo³ali wyrównaæ braków, z jakimi ju¿ na
starcie borykali siê uczniowie. Osi¹gniêcie
przez dwie klasy III staninu wysokiego oraz
wy¿ej œredniego wskazuje, ¿e przy du¿ym
potencjale uczniów i harmonijnej wspó³pracy
z domem rodzinnym, nasi nauczyciele i ucznio-
wie uzyskuj¹ wysokie wyniki egzaminów. 
W celu podniesienia efektów kszta³cenia i wy-
ników egzaminów, opracowany zosta³ projekt
z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
„Równaj do najlepszych”. W ramach projektu
z funduszy unijnych sfinansowane zostan¹
zajêcia dodatkowe z matematyki, biologii,
fizyki i jêzyków obcych dla uczniów z trud-
noœciami w nauce. 
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie mogli
uczestniczyæ w bogatej ofercie zajêæ pozalek-
cyjnych. By³y to: ko³o recytatorskie, Klub Euro-
pejski, ko³o fizyczno-ekologiczne, ko³o mate-
matyczne, informatyczne, kabaret szkolny,
M³odzie¿owa Dru¿yna Ratownicza, zespó³
instrumentalny, chór szkolny, zespó³ taneczny
„D¿ajf”, SKS - pi³ka siatkowa dziewcz¹t i ch³op-
ców, tenis sto³owy, aerobik, pi³ka no¿na, zajê-
cia ogólnorozwojowe.
Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w roku szkolnym
2010/2011 brali udzia³ w wielu konkursach:
przedmiotowych (zDolny Œl¹zak) i p³atnych
– (Edi, Olimpus), turniejach sportowych oraz
imprezach organizowanych w mieœcie, po-
wiecie i województwie. Odnieœli wiele suk-
cesów, m.in. w: Konkursie recytatorskim Pegazik,
Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym,
Przegl¹dzie Ma³ych Form Teatralnych „Jase³ka”,
Powiatowym Konkursie Prewencja Teatralna,
III Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Mi³kowicach,
V Dolnoœl¹skim Przegl¹dzie Piosenki i Pieœni
Patriotycznej, zawodach sportowych z pi³ki
no¿nej, siatkówki, pi³ki koszowej i zawodach
p³ywackich.
Dziêki dobrej wspó³pracy z rodzicami odby³y
siê festyny, z których dochód przeznaczony zosta³
na dofinansowanie cyklicznych imprez takich
jak Dzieñ Prymusa i Piknik TheBeœciaków,
zakup nagród dla najlepszych uczniów, a tak¿e
niezbêdne doposa¿enie placówki. Dzia³aj¹ca
przy Radzie Rodziców Fundacja Smak Sukcesu
zajmuje siê pozyskiwaniem funduszy na dzia-
³ania edukacyjne i wychowawcze szko³y.

Chojnowska oœwiata
Na ostatnim, wrzeœniowym posiedzeniu miejskiej rady, chojnow-
skie placówki oœwiatowe zdawa³y relacjê o przygotowaniach
do rozpoczêtego w³aœnie roku szkolnego 2011/2012. Informacjê
o remontach, zakupach, stanie bezpieczeñstwa zamieœciliœmy
w ubieg³ym numerze. Podczas sesji mowa by³a tak¿e o wyni-
kach nauczania, dzia³aniach promocyjnych, proponowanych
zajêciach pozalekcyjnych. Sprawozdania tego typu uœwiada-
miaj¹ jak wiele w szko³ach siê dzieje, ile mo¿liwoœci maj¹
uczniowie i nauczyciele i ilu z tych mo¿liwoœci korzysta. 
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Rezultatem dzia³añ Fundacji by³ zrealizowany
w roku szkolnym 2010/11 projekt „Europa
zaczyna siê tutaj” ze œrodków Banku Dzie-
ciêcych Uœmiechów BZ WBK. Fundacja sfi-
nansowa³a równie¿ stypendium naukowe
dwóm uczniom. Na szczególne uznanie za-
s³uguje udzia³ m³odzie¿y w akcjach charyta-
tywnych. Uczniowie wspó³pracowali ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób Niepe³nospraw-
nych i Potrzebuj¹cych „Dajmy szansê” przy-
³¹czaj¹c siê do akcji zbiórki ¿ywnoœci organi-
zowanej przez Federacjê Polskich Banków
¯ywnoœci. M³odzie¿ gimnazjum pracowa³a 
w formie wolontariatu przy organizacji I Prze-
gl¹du Karaoke Niepe³nosprawnych oraz orga-
nizacji Przegl¹du Kabaretów Szkolnych
„PeKaEsy 2011”. 
W minionym roku szkolnym do Gimnazjum
Nr 2 uczêszcza³o 406 uczniów, z tego 131
uczniów (trzecioklasistów) ukoñczy³o szko³ê
i zda³o egzamin gimnazjalny.
Egzaminy gimnazjalne w minionym roku
szkolnym wypad³y w tej placówce powy¿ej
œredniej wojewódzkiej (œredni wynik szko-
³y z wszystkich czêœci egzaminacyjnych
wyniós³ 29,9 pkt; w województwie dol-
noœl¹skim - 28,5 pkt). Tak¿e w rozbiciu na
poszczególne testy przedmiotowe gimna-
zjaliœci wypadli œrednio o 2 punkty lepiej
od œredniej wojewódzkiej.
Zajêcia pozalekcyjne w gimnazjum realizo-
wane by³y w formie kó³ek przedmiotowych,

takich jak: sportowe, historyczne, ekologiczne,
jêzykowe, informatyczne, taneczne i wokalne.
Na tych zajêciach uczniowie przygotowywani
byli równie¿ do udzia³u w konkursach, olim-
piadach i projektach edukacyjnych. Wa¿nym
aspektem w pracy szko³y by³ udzia³ uczniów
klas I, II i III w projekcie Akademia Uczniowska,
realizowanym przy wspó³pracy Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej w Warszawie. Dziêki
temu projektowi op³acane by³y dodatkowe
zajêcia z przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych, a placówka doposa¿ona zosta³a
w wysokiej klasy mikroskop wraz z oprzy-
rz¹dowaniem. 
Rok szkolny 2010/2011 to dla Gimnazjum 
Nr 2 rok sukcesów i osi¹gniêæ w konkursach
i zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogól-
nopolskim, m.in. w:
Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym 
w Poznaniu, Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Zespo³ów Tanecznych „Stonoga”, konkursie
„Przyroda jest wieczna jeœli bezpieczna”, Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym „Klasa ze
Snów”, konkursie „Jedz smacznie i zdrowo”
gdzie jako jedyna szko³a w Polsce zdoby³a
dwie g³ówne nagrody w dwóch z trzech kate-
gorii, konkursie „Jestem bezpieczny w szkole, w
domu i na drodze”.
Gimnazjum od lat œciœle wspó³pracuje ze
œrodowiskiem lokalnym. Najwa¿niejsze
wydarzenia i przedsiêwziêcia jakie mia³y
miejsce to: akcja zbiórki elektroœmieci, sym-

pozjum ekologiczne dot. propagowania zbiórki
elektroœmioeci, akcja zbierania krwi I AM
KREWKI, Maraton Pisania Listów, Projekt
„Razem mo¿emy wiêcej”, Dzieñ Szko³y bez
przemocy, udzia³ w obchodach Dni Chojnowa.
W ramach promocji Gimnazjum Nr 2 zosta³a
wydana i rozpowszechniona w formie p³yty
dvd bogata multimedialna prezentacja historii
i dokonañ szko³y na przestrzeni 11 lat jej ist-
nienia. Wa¿ne znaczenie dla szko³y ma
równie¿ wspó³praca i miêdzynarodowa wy-
miana doœwiadczeñ, w ramach której delega-
cje uczniów i nauczycieli goœci³y w Danii 
i we Francji. W roku szkolnym 2010/2011 dziêki
uprzejmoœci i wsparciu sponsorów Rada Ro-
dziców, anga¿uj¹c grono pedagogiczne i pra-
cowników szko³y zorganizowa³a bal chary-
tatywny, z którego dochód zosta³ przekazany
m.in. na zapomogi dla najbardziej potrzebu-
j¹cych uczniów i zakup nagród dla najlep-
szych gimnazjalistów. Dziêki wspó³pracy 
z rodzicami mo¿liwe by³o zorganizowanie
koncertu charytatywnego, z którego dochód
zosta³ przekazany na rzecz Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci w Legnicy. 
W roku szkolnym 2010/2011 Gimnazjum Nr 2
kontynuowa³o ogólnopolski program realizo-
wany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
wspó³finansowany ze œrodków i wdra¿any pod
nazw¹ „Akademia Uczniowska. Projekty
matematyczno-przyrodnicze w gimnazjach”.

Chojnowska oœwiata

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed
przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmio-
tem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie. Przez nieruchomoœæ ozna-
czon¹ nr 277/1 przechodzi sieæ infrastruktury technicznej (telekomunikacyjna).
Na dzia³ce nr 340/5 znajduje siê przy³¹cze energetyczne.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich
dostêp  w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹, prze³o¿y sieci uzbrojenia
podziemnego na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielami tych sieci,
- niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê wykona we w³asnym zakre-
sie i na na w³asny koszt.

Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu 26 paŸ-
dziernika 2011 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. 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 21 paŸdziernika 2011 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do
przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu. Wp³acenie
wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca
wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. 
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê
do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 600,00 z³ - dot. dz. nr 340/5 
i 440,00 z³ - dot. dz. nr 277/1. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
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. 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.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:
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Chojnów na dachu Europy
- Mont Blanc 2011 - (4810m n.p.m.)

Wiele czasu minê³o, a wody w rzece Skorej up³ynê³o. Trochê
deszczu i œniegu spad³o, a nawet zd¹¿y³o odparowaæ b¹dŸ stop-
nieæ, a roœlin ile roœlin zawegetowa³o i zd¹¿y³o ju¿ obumrzeæ,

nim ja, ni¿ej podpisany, Maciej Dziuba, przyst¹pi³em do realizacji
swoich marzeñ. Plan wyjazdu w Alpy przek³ada³em z roku na rok. 
A to brak urlopu, innym razem problem ze skompletowaniem ekipy,
uniemo¿liwia³y wyjazd. Towarzyszy³o temu poczucie mijaj¹cego czasu,
up³ywaj¹cych lat, pozostawania w miejscu. Bij¹c siê z myœlami, dzwoniê
do Kuby, którego pozna³em kilka lat temu w UK, gdzie pracowaliœmy
wspólnie w pubie, a po powrocie do kraju eksplorowaliœmy razem
Zakaukazie i zdobyliœmy nasz pierwszy czterotysiêcznik w Armenii.
Dziœ Kuba prowadzi w Krakowie firmê zajmuj¹c¹ siê pracami na wysokoœci. 
Namawiam go do wyjazdu w Alpy. Podœwiadomie wiem, ¿e on równie¿
o tym marzy. Wyjazd uzale¿niony jest od kilku zleceñ, które musi
wykonaæ w najbli¿szym czasie. Na tydzieñ przed wyjazdem jesteœmy
ju¿ pewni, ¿e to w³aœnie ten rok i ten czas, ¿e wyprawa dojdzie do skutku.
Nieudolnie zaczynam siê pakowaæ. To chyba najgorzej zorganizo-
wane pakowanie sprzêtu od wielu lat. Wszystko na ostatni¹ chwilê…
Myœl¹c, ¿e wiêkszoœæ sprzêtu mam we Wroc³awiu, nie przywi¹zujê
uwagi do przegl¹dniêcia chojnowskich czterech k¹tów. W rezultacie
zapominam maty samopompuj¹cej, œpiwora, palnika i kilku innych
drobiazgów. Pomoc¹ s³u¿¹ mi znajomi z Wroc³awia.
W koñcu w stronê Chamonix wyje¿d¿a, czteroosobowa za³oga: Agata,
Ewelina, Kuba i ja. Dziewczyny zamierzaj¹ towarzyszyæ nam do czo³a
lodowca, a nastêpnie pojechaæ na kilka dni w stronê Prowansji 
i Lazurowego Wybrze¿a. W poniedzia³ek, 12 wrzeœnia 2011 roku
docieramy do „Mekki” œwiatowego alpinizmu, Chamonix. Nie jest zbyt
wielkie, po³o¿one w dolinie, rozci¹gniête na d³ugoœci oko³o 2-3 kilo-
metrów. Zachwyca architektura. Wiele domów wykonanych jest 
z drewna, ale elementem zapieraj¹cym dech w piersiach jest tu przy-
roda. Wystarczy podnieœæ g³owê, by ujrzeæ biel szczytów, z Aiguille
du Midi na czele oraz lodowcem Bossons, sp³ywaj¹cym prawie do
samego miasteczka. Czy zachwytu mo¿na siê przeraziæ? Pytanie, choæ
sprzeczne z logik¹ na pierwszy rzut oka, w tym miejscu wydaje siê
ca³kowicie uzasadnione. Chamonix jest po³o¿one na wysokoœci oko³o
1000 m n.p.m. Sama Ig³a Po³udniowa (Aiguille du Midi) ma wyso-
koœæ 3842 m n.p.m. To niemal 3 kilometry ró¿nicy. Jest siê czego
obawiaæ. Tak wiêc zachwyt nad piêknem, w tym przypadku, mo¿e mieszaæ 

siê z przera¿eniem. Z samego Chamonix, na szczyt Mont Blanc prowadzi
kilka szlaków. Najpopularniejsza jest droga klasyczna, biegn¹ca 
z miejscowoœci Les Houches. Kolejna wiedzie przez lodowiec Bossons
i schronisko Les Grands Mulets. Ta wersja odpada zupe³nie, gdy¿
mo¿na przejœæ j¹ w zimie i wczesn¹ wiosn¹. W lecie lodowiec Bossons
jest nie do przejœcia z powodu ogromnych szczelin, w zimie szczeliny
przykrywa zalegaj¹cy œnieg. Kolejna opcja to wjazd kolejk¹ na Aiguille du
Midi. Jest to wersja o tyle niekorzystna, gdy¿ szybki wjazd kolejk¹ na
wysokoœæ 3842 m n.p.m. mo¿e skoñczyæ siê chorob¹ wysokoœciow¹,
a poza tym, co to za zdobywanie szczytu? Wejœcie na Aiguille du
Midi jest natomiast dla nielicznych. Wielowy-ci¹gowe, pionowe drogi
pokonuj¹ wy³¹cznie najbardziej wytrawni alpiniœci. Decydujemy siê
na wejœcie drog¹ klasyczn¹, prowadz¹c¹ z Les Houches. 
cdn

Wszystkich zainteresowanych tematem gór, chc¹cych dowiedzieæ siê
wiêcej na temat najwiêkszej góry Europy, Mont Blanc, jak równie¿
chc¹cych poznaæ i zobaczyæ sprzêt wspinaczkowy potrzebny w czasie
trekkingu, serdecznie zapraszam do kawiarenki MOKSiR na opowieœci
po³¹czone z pokazem zdjêæ z wyjazdu - 13 listopada 2011 na godz. 17.00.

Maciej Dziuba

Chojnowscy podró¿nicy - Maciej Dziuba i Woj-
ciech Drzewicki od kilku ju¿ lat wype³niaj¹
szpalty naszej gazety relacjami ze swoich egzo-
tycznych, „nieturystycznych” podró¿y. Artyku³y
w Gazecie Chojnowskiej, wystawy fotograficzne,
prelekcje - m³odzi chojnowianie chêtnie dziel¹
siê wra¿eniami i wiedz¹.
Tym razem Maciej Dziuba zaprasza na opowieœæ
o wyprawie swojego ¿ycia - wspinaczce na
Mont Blanc. 

Józef Tomiak, uczestnik chojnowskiego
Warsztatu Terapii Zajêciowej zdoby³ trzeci¹
lokatê na festiwalu „Piosenk¹ malowane”.
Konkurs wokalny skierowany do reprezen-
tantów oœrodków dla osób niepe³nosprawnych
z regionu legnickiego, ju¿ po raz czwarty zor-
ganizowa³o Stowarzyszenie „Jutrzenka”,
Warsztat Terapii Zajêciowej „Jutrzenka”,
Warsztat Terapii Zajêciowej im. Andrzeja
Krakowskiego w Legnicy.
W imprezie integracyjnej wziê³o udzia³ blisko
250 osób reprezentuj¹cych 14 placówek. Ka¿dy

wykonawca prezentowa³ covery zespo³u „Czer-
wone gitary”. Nasz wokalista zdoby³ br¹zow¹
nutkê utworem „Nie zadzieraj nosa”. Chojnów
reprezentowa³o tak¿e damskie trio. Basia
Siwak, Kamila Szuka³o i Agnieszka Bieniek
zaœpiewa³y piosenkê pt. „Takie ³adne oczy” 
i mimo, ¿e jury nie przyzna³o im ¿adnej na-
grody, my podziwiamy odwagê i doceniamy
przygotowanie, a wszystkim naszym wokalistom
serdecznie gratulujemy udanych wystêpów.

eg

Br¹zowa nutka dla Józefa
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Szlakiem latarni morskich
Pawe³ Wróbel, to chojnowianim, który czêsto goœci
na naszych ³amach. Pasjonat podró¿y rowerowych,
w tym roku wybra³ siê na wybrze¿e z misj¹ odwie-
dzenia wszystkich nadmorskich latarni. 

W nadmorsk¹ wycieczkê rowerow¹ wyruszy³em z koleg¹ Rafa³em.
Celem wyprawy by³o zwiedzenie wszystkich latarni morskich nad
polskim morzem. Jest ich 18: Œwinoujœcie, Wise³ka - Kikut, Niechorze,
Ko³obrzeg, G¹ski, Dar³ówko, Jaros³awiec, Ustka, Czo³pino, Stilo,
Rozzewie, Jastarnia, Hel, Sopot, Gdañsk Nowy Port, Gdañsk Port
Pó³nocny oraz Krynica Morska. 
Nasza przygoda zaczê³a siê od Œwinoujœcia, miasta po³o¿onego na
wyspach Uznam i Wolin. Przemierzaj¹c pobrze¿e Ba³tyku po drogach,
piaskach, wertepach i podmok³ych terenach leœnych poznaliœmy his-
toriê latarni morskich. Do najwy¿szych zalicza siê ta w Œwinoujœciu.
Jej wysokoœæ wynosi 64,8 m - 308 schodów i jest to jedna z najwiêk-
szych latarni w Europie. Latarnia Kikut ko³o Wise³ki jest najni¿sz¹
mierz¹c¹ 18,7 m. Najwiêkszy zasiêg œwiat³a ma latarnia Rozewie -
26Mm (ok 48,200 km). Wszystkie latarnie s¹ piêkne i ciekawe. Ka¿da
posiada w sobie coœ wyj¹tkowego. Najbardziej urzek³a nas latarnia 
w Niechorzu. Gor¹co polecamy t¹ piêkn¹ panoramê rozci¹gaj¹c¹ siê 
z tarasu widokowego.

Zwiedziliœmy równie¿ parki narodowe, krajobrazowe, polskie miasta 
i wsie. We wsi Ocieki na uwagê zas³uguje Koœció³ z XIV w stylu
gotyckohalowym z legend¹ o krwawi¹cej hostii. Polecamy równie¿
wieœ Kluki, gdzie znajduje siê skansen dawnej ludnoœci kaszubskiej 
w samym centrum S³owiñskiego Parku Narodowego. Mo¿na tu siê
poczuæ jak w minionej epoce, stare cha³upy i zagrody. Przyroda pobrze¿a
Ba³tyku wyró¿nia siê ró¿norodnoœci¹ zwierz¹t i roœlin. W Woliñskim 
i S³owiñskim Parku Narodowym mo¿na spotkaæ m.in. ¿ubra oraz
symbol parku or³a Bielika.
W czasie podró¿y przez kilka dni towarzyszy³a nam rowerzystka z Czech.
Mi³o spotkaæ bratni¹ s³owiañsk¹ duszê z po³udnia nad polskim morzem.

Od £eby w dalsz¹ drogê ruszy³em sam zdobywaj¹c kolejne latarnie
morskie. Zanim dojecha³em do Helu zwiedzi³em Jastrzêbi¹ Górê, 
w której zobaczyæ „Gwiazdê Pó³nocy” - najdalej wysuniêty punkt na
pó³noc Polski. Osi¹gaj¹c cel wyprawy jakim by³a ostatnia latarnia
morska na Mierzei Wiœlanej w Krynicy Morskiej zastanawia³em siê jak
ma wygl¹daæ mój powrót. Do domu wracaæ poci¹giem czy rowerem -
w koñcu decyzja zapad³a. Postanowi³em wróciæ na dwóch kó³kach
wykrêcaj¹c kolejne kilometry. I tak od pó³nocnego wschodu kieruj¹c
siê na po³udniowy zachód zwiedzi³em wiele atrakcyjnych miejsc 
turystycznych: Frombork, Elbl¹g, Malbork, Kwidzyn, Grudzi¹dz,
Toruñ, Inowroc³aw, KoŸmin Wielkopolski, Wroc³aw i Leœnica.
Godny polecenia jest Frombork, gdzie ¿y³ i mieszka³ Miko³aj Kopernik.
Zobaczyæ tu równie¿ mo¿na Wzgórze Katedralne nale¿¹ce do za-
bytków najwy¿szej klasy. Na szczycie tego wzgórza mo¿emy podzi-
wiaæ najstarsz¹ budowlê jak¹ jest Bazylika Katedralna pod wezwa-

niem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Andrzeja aposto³a.
Tu zosta³ pochowany Miko³aj Kopernik, w pobli¿u o³tarza którym
sam siê opiekowa³ (obecnie o³tarz Œwiêtego Krzy¿a z ok. 1640 r.).
Moj¹ uwagê zwróci³a równie¿ wie¿a wodna z XIV w. By³ to jeden z pierw-
szych i najstarszy system wodoci¹gowy w Polsce a drugi w Europie.
Obecnie stanowi ona doskona³y punkt widokowy, z którego widaæ
Zalew Wiœlany i stare miasto. Kolejnego dnia dotar³em do najwiêk-
szego zamku w Europie - Malbork. Jest ogromny i na jego zwiedzanie
poœwiêci³em 4 godziny, nie spotka³em niestety Juranda ze Spychowa.
Zachêcam równie¿ do zwiedzania Inowroc³awia - miasta zbrojowego,
w którym ogromne wra¿enie wywar³a na mnie budowla tê¿ni solan-
kowej. Wokó³ powietrze nasycone jest jodem oraz mikroelementami,
które znakomicie dzia³aj¹ na drogi oddechowe.
W drodze powrotnej, kiedy to znajdowa³em siê ju¿ w samym œrodku
Polski zatrzyma³ mnie na drodze kierowca auta pytaj¹c czy wje¿d¿a-
³em kiedyœ rowerem na Œnie¿kê. Okaza³o siê, ¿e razem uczestni-
czyliœmy w tej imprezie i zosta³em rozpoznany.
Co do pogody to muszê przyznaæ, ¿e by³em rozpieszczany. Przez ca³y
czas œwieci³o s³oñce dziêki czemu i humor dopisywa³, a i przyjemniej
siê peda³owa³o. Przemieszczaj¹c siê z miejsca na miejsce pokony-
wa³em œrednio ok 70 km. Najd³u¿szy dystans wyniós³ 144 km. Plan
wykonany w ponad 100%. Wykrêci³em ponad 1300 km. Najwa¿-
niejsza dla mnie jest satysfakcja i niezapomniane prze¿ycia. Polska to
naprawdê niesamowity kraj pe³en przepiêknych zabytków i przede
wszystkim wspania³ych ludzi.
Ju¿ planujê kolejn¹ wyprawê. Teraz marz¹ mi siê Bieszczady. Mo¿e ktoœ
bêdzie chcia³ siê przy³¹czyæ? (kontakt przez Gazetê Chojnowsk¹).

Z morskimi pozdrowieniami
Pawe³ Wróbel
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Ustêpuj¹cy zarz¹d pozostawi³ spó³kê w dobrej
kondycji. Jej niekwestionowanym atutem jest
doœwiadczona kadra, stali kontrahenci, wysoka
jakoœæ produktów.
Nowy zarz¹d widzi ogromny potencja³ 
w ludziach, wieloletniej marce spó³ki, ale nie
zamierza poprzestaæ wy³¹cznie na utrzymaniu
dobrej pozycji zak³adu - stawia na rozwój,
innowacjê i nowoczesnoœæ.
- Na pewno nie bêdziemy zmniejszaæ zatrudnie-
nia, wrêcz przeciwnie, w³aœnie zatrudniliœmy
10 osób - wyjaœnia wiceprezes Rafa³ Bajer. -
Dotychczasowa za³oga, to profesjonaliœci 
w ka¿dym calu. Spod ich r¹k wychodz¹ pro-
dukty najwy¿szej jakoœci i zamierzamy siê od
nich wiele nauczyæ. Bez w¹tpienia jednak fir-
mie potrzebna jest innowacja techniczna.
”Stara” kadra do skarb, ale stare maszyny,
stare technologie, to w obecnej dobie wsteczny
bieg.
Nowoczesny park maszynowy, podniesie
jakoœæ, wzmocni konkurencyjnoœæ, zapewni
zatrudnienie nowych pracowników. 
- Jesteœmy na etapie koñcowych rozmów 
z producentami maszyn CNC, co zaowocuje
zakupem nowego parku maszynowego - dodaje
prezes A. Przytarski. - Pierwsz¹ maszynê -
Centrum Tokarskie - mo¿e uda nam siê kupiæ
z koñcem tego roku, a frezarkê CNC z pocz¹t-
kiem nowego roku.
Buduj¹c nowy wizerunek zaczêto od stworze-
nia zacz¹tków s³u¿b marketingowych i logi-
stycznych. Nawi¹zano nowe kontakty han-
dlowe w kraju, jak i za granic¹.
Naszym kapita³em s¹ g³ównie pracownicy -
wyjaœnia Rafa³ Bajer - to w nich chcemy przede
wszystkim inwestowaæ. Jednym z naszych
pomys³ów jest partycypacja w kosztach utrzy-
mania klasy mechanicznej w chojnowskiej
szkole zawodowej. W ramach tego zamierzamy
przyj¹æ na praktyczn¹ naukê zawodu ok. 10
uczni. Mamy nadziej¹, ¿e pozwoli to na po-
zyskanie kolejnego pokolenia wykwalifi-
kowanej, profesjonalnej kadry pracowników.
Wybór akurat tych dwóch przedsiêbiorców
nie by³ przypadkowy. Nowy zarz¹d bowiem
wiele wnosi do spó³ki: zasoby logistyczne,
innowacje technologiczne, w³asne biznesowe
kontakty, doœwiadczenie w bran¿y i ambicje.
Ten cenny dorobek z pewnoœci¹ pomo¿e 
w dalszym rozwoju Spó³ki PPU „Narzêdziowiec”.
- Obaj pochodzimy z ¯ar - mówi prezes
Andrzej Przytarski. - Podjêcie tej odpowie-
dzialnej funkcji nie by³o dla nas ³atwe. To 

wiele zmienia w naszym ¿yciu zawodowy 
i prywatnym, ale obaj te¿ lubimy wyzwania,
st¹d decyzja na tak. Obawialiœmy siê nieco
reakcji ze strony za³ogi, ale zupe³nie nie-
s³usznie. Spotkaliœmy siê z sympati¹ i zrozu-
mieniem zarówno ze strony pracowników, jak
i w³adz miasta. Burmistrz Miasta Pan Jan
Serkies przyj¹³ nas tu ciep³o i ju¿ na pierw-
szym spotkaniu zadeklarowa³ wsparcie i po-
moc. Równie¿ otrzymaliœmy zapewnienie
pomocy w ramach swoich mo¿liwoœci od Sta-
rosty Legnickiego Pana Jaros³awa Humennego.

„Narzêdziowiec” zajmuje siê produkcj¹ ma³o
i œrednich gabarytowych artyku³ów dla od-
biorców z bran¿y przemys³u ciê¿kiego, firm 

produkcyjnych i zak³adów przemys³owych, 
a tak¿e odbiorcy detalicznego. Ide¹ spó³ki
jest tworzenie sukcesu klienta, dostarczaj¹c
mu wysokiej jakoœci produkty, niezawodne
rozwi¹zania oraz zaawansowane technolo-
gicznie produkty. 
Ambicj¹ nowo zarz¹dzaj¹cych jest poszerze-
nie bazy kontrahentów o rynki zagraniczne.
To realny plan, bo jak sami twierdz¹, firma
mo¿e byæ bardzo konkurencyjna, jak tylko
wprowadzi nowe technologie, odnowi hale,
zmodernizuje park maszynowy.
- Plan realny i z pewnoœci¹ wieloletni, ale tak
w³aœnie pracuje siê na sukces - zakoñczy³
wiceprezes Rafa³ Bajer.

eg

Stawiaj¹ na rozwój, innowacjê i nowoczesnoœæ
PPU “Narzêdziowiec” Sp. z o.o. w Chojnowie, która swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a 12 lipca 1993 roku ma
nowy Zarz¹d. 17 czerwca 2011 roku na Walnym Zgromadzeniu Udzia³owców Spó³ki prowadzenie firmy
przekazano m³odym, kreatywnym umys³om.
Andrzej Przytarski - Prezes Zarz¹du i Rafa³ Bajer - Wiceprezes, od dawna s¹ zwi¹zani z t¹ spó³k¹. Jako w³aœci-
ciele ¿arskiej firmy APP wspó³pracowali z “Narzêdziowcem” przez wiele lat, doskonale znaj¹ te bran¿ê 
i specyfikê dzia³alnoœci chojnowskiego przedsiêbiorstwa.

Rafa³ Bajer - Wiceprezes Zarz¹du 
PPU “Narzêdziowiec Sp. z o.o. w Chojnowie

urodzony w 1971 roku, wykszta³cenie 
techniczne, w zawodzie 16 lat, liczne 

wnioski racjonalizatorskie, ¿onaty, ojciec
dwuletniego synka, zainteresowania: 

technika i sport.

Andrzej Przytarski - Prezes Zarz¹du 
PPU “Narzêdziowiec Sp. z o.o. w Chojnowie 

urodzony w 1966 roku, wykszta³cenie 
techniczne, w zawodzie 25 lat, liczne wnioski

racjonalizatorskie, ¿onaty, ojciec dwóch
córek, zainteresowania: literatura, sztuka,
ekonomia, technika, hobby: wêdkarstwo,

turystyka wodna.
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1 paŸdziernika 2011 od godz. 13.00 w parku
szkolnym PZS przy ul. PoŸniaków odby³ siê
festyn, zorganizowany wspólnie przez rodziców,
uczniów, nauczycieli i pracowników szko³y.
Rodzice zajêli sie organizacj¹ stoisk „spo¿yw-
czych” - goœcie mogli zakupiæ pyszne domowe
ciasta, frytki, zapiekanki, kie³baski, ciasteczka
z wró¿b¹ i wiele innych smako³yków. 
Imprezie towarzyszy³y przeró¿ne atrakcje.
Zainteresowani ciekaw¹ lektur¹ mogli nabyæ
ksi¹¿kê za symboliczn¹ z³otówkê. Oferta by³a
bogata: od lektur, poprzez powieœci, na porad-
nikach skoñczywszy. Inni wziêli udzia³ 
w licytacji fantów lub stanêli do rozgrywek
szachowych w minisymultanie naprzeciw
pana profesora Jacka Najduka. Du¿ym powo-
dzeniem cieszy³ siê ogród zabaw dla dzieci,
które wraz z uczniami liceum mog³y pograæ
w gumê, poskakaæ na skakankach, przyozdobiæ
buzie, pokolorowaæ rysunki, a tak¿e wzi¹æ
udzia³ w wielu konkursach. Uczennice Techni-
kum Hodowli Koni pod czujnym okiem pani
Krystyny Miko³ajczyk zorganizowa³y przeja¿-
d¿kê konn¹ dla maluchów. Koñ o wdziêcznym
imieniu Sokista na pewno zosta³ ich przyja-
cielem. W organizacjê imprezy w³¹czy³a siê
tak¿e chojnowska Stra¿ Po¿arna, która przy-
gotowa³a pokaz ratownictwa.

Konferansjerem, który sprawnie poprowadzi³
imprezê, by³ pan Henryk S³otwiñski. Zajmowa³
uwagê publicznoœci i zapowiada³ kolejne
punkty programu. A by³ on bardzo bogaty,
gdy¿ ka¿da ze szkó³ dostarczy³a nam ro¿nego
rodzaju atrakcji.
Pierwsi na scenie pojawili siê uczniowie ze szko³y
przy ul. Wojska Polskiego. Wyst¹pi³ m.in. Patryk
Boryniec, Patrycja Ga³aszkiewicz, Pawe³
Bie¿uñski oraz Tomasz Biernacki, który
zaprezentowa³ pokaz gimnastyki akrobatycz-
no-sportowej. Nastêpnym etapem programu
by³ wystêp uczniów liceum przy ul. PoŸnia-
ków. Swoje wokalne talenty zaprezentowali
m.in. Konrad  Gancarz, Jakub Najda, Justyna
Gawluk, Sonia Schön, której towarzyszy³
Marek Koniewicz, oraz £ukasz Sypieñ. Ucznio-
wie pomyœleli równie¿ o zebranej publicznoœci,
wiêc zorganizowali karaoke dla wszystkich
chêtnych. Zabawie nie by³o koñca, bo prze-
cie¿ „œpiewaæ ka¿dy mo¿e…”.
Jako ostatni zaprezentowali siê reprezentanci
szko³y przy ul. Witosa. Uczniowie przygo-
towali m. in. quiz podchwytliwych pytañ oraz
rozmaite konkursy (np. jedzenia ciasta na
czas). Atrakcje umila³y goœciom czas, który
p³yn¹³ bardzo szybko, a ich ró¿norodnoœæ spra-
wi³a, ¿e ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie. Festyn 

zakoñczy³ siê muzycznym akcentem - koncer-
tami zaproszonych goœci: Grzegorza Dowgia³³y
oraz Juranda Kowalskiego.
Podczas imprezy panowa³a radosna atmos-
fera, spotêgowana przez piêkn¹ pogodê. 
W festynie uczestniczy³o bardzo wielu widzów,
przez zaciszny i ³adny park szko³y przewinê³o
siê bardzo wielu chojnowian. Atrakcyjny pro-
gram, atmosfera mi³ej zabawy i pozytywne
nastawienie uczestników sprawi³y, ze festyn
wypad³ znakomicie.

Agnieszka Mi³uch; Aleksandra Karaœ kl. IIa

Co trzy szko³y to nie jedna - jesienny festyn w PSZ
Festyn, zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie, odby³ siê w scenerii piêknej, z³otej jesieni. Przyby³o wiele osób
doros³ych i dzieci. Wszyscy œwietnie siê bawili, a przygotowane atrakcje okaza³y
siê trafione i nikt siê nie nudzi³.

Dziêkujemy sponsorom, których pomoc
finansowa i rzeczowa u³atwi³a organizacjê

imprezy. Pozytywnie odpowiedzieli na nasze
proœby i obdarowali nas:

Starostwo Powiatowe w Legnicy, OSKAR,
Chojnów, MOKSiR w Chojnowie, Piekarnia
Andrzej Kupczyk Chojnów, Sklep „U Jana”
Chojnów, WJM Macowicz w Chojnów,
Sklep spo¿ywczy „¯abka” - Rynek - Chojnów,
Super Market EKO - ul. Legnicka Chojnów,
Inter Marche, Chojnów, Sklep sportowy -
Rynek 7 - Chojnów, Sklep Chemiczny -
M¹czniewscy - Chojnów, Bank Spó³dzielczy
- Chojnów, Kino Helios - Legnica, Jednostka
Ratowniczo-Gaœnicza Chojnów, Auta-Ruta 
- Chojnów, Piotr Krzy¿anowski, Stadnina
Koni - Jaroszówka, Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.
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MUCHA to Miêdzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich. Pierwsza edycja
imprezy odby³a siê 18 paŸdziernika w oddalonym od Chojnowa o 200 km
Miêdzyrzeczu.
W sobotni poranek, 37. osobowy sk³ad Skoranty wyjecha³ zmierzyæ
siê na g³osy z piêtnastoma innymi chórami. 
Kilka godzin podró¿y wype³nia³y wokalne próby i rozmowy na temat
oczekiwañ.
Ka¿dy chór musia³ mieæ przygotowany repertuar z utworów ludowo-
biesiadnych, utworów polskiego wspó³czesnego kompozytora i pre-
zentacji dowolnych kompozycji. 
Na miejsce dojechali jako pierwsi.
- Wystêpy chórów ustawiono alfabetycznie - wyjaœnia kierowniczka
Skoranty Krystyna Czapska. - Okaza³o siê, ¿e w tym uk³adzie zaprezentuje-
my siê ostatni. Organizatorzy zadbali, by wype³niæ czas oczekiwania.
Mieliœmy mo¿liwoœæ zwiedzenia w tym czasie miasta i jego wspania³ych
zabytków. Po powrocie do miêdzyrzeckiego domu kultury wys³ucha-
liœmy jeszcze kilku chórów. Ich prezentacje wprawi³y nas w zachwyt.

Wystêpy z pewnoœci¹ nie nale¿a³y do amatorskich. Wspaniale dobrane
g³osy, ciekawy repertuar, poruszaj¹ce wykonanie i profesjonalne
prowadzenie - tak jednomyœlnie cz³onkowie Skoranty ocenili wyste-
puj¹cych. Nikt z nich nie by³ zatem zaskoczony werdyktem.
- To by³ naprawdê bardzo wysoki poziom - dodaje K. Czapska. -
Absolutnie nie czujemy siê przegrani. Na festiwal chórów zachodniej
Polski trafiliœmy poprzez klasyfikacjê. Czujemy siê zatem wyró¿nieni 

zaproszeniem nas do uczestnictwa i zaszczyceni mo¿liwoœci¹ zaistnienia
w tak wspania³ym gronie. Zostaliœmy ciep³o przyjêci, nagrodzeni
pami¹tkow¹ statuetk¹ i wyposa¿eni w baga¿ bezcennych doœwiadczeñ.
To by³a niezapomniana duchowa uczta. Jesteœmy niezmiernie wdziêczni
burmistrzowi Janowi Serkiesowi i dyrektorowi MOKSiR-u Stanis³awowi
Horodeckiemu za wsparcie organizacji wyjazdu. Teraz nie pozostaje
nam nic innego jak rozpocz¹æ przygotowania do nastêpnej „Muchy” 
i kolejny raz zaistnieæ na tak powa¿nej scenie.

eg

MUCHA i Skoranta

Ekspozycja w ca³oœci zosta³a oparta o kolekcjê,
któr¹ zgromadzi³o muzeum. Wpisuje siê ona
w pomys³ realizowany przez muzeum ju¿ od
kilku lat, by pochwaliæ siê w³asnymi kolekcjami.
Pocz¹tki udostêpnionej na wystawie kolekcji
siêgaj¹ 1908 roku.
Mimo up³ywu 100 lat te najstarsze w zbiorach
karty pocztowe zachowa³y siê z w dobrym, 
a nawet bardzo dobrym stanie. Niektóre z nich
s¹ zupe³nie unikatowe. Do rzadkoœci nale¿¹
karty okolicznoœciowe wydawane z ró¿nych
okazji, na przyk³ad wystaw przemys³owych,
zawodów sportowych, zawodów strzeleckich
i organizowanych w tym czasie dni Chojnowa,
czy innych wydarzeñ: manifestacji, œwi¹t. Naj-
wczeœniejsze karty pocztowe pochodz¹ 
z koñca XIX wieku. Najwiêcej jednak jest ich
z lat 1905-1930, nieliczne z pokazanych na
wystawie zosta³y wydane po roku 1945.

Na wystawie pokazanych jest 216 najciekaw-
szych pocztówek, niekiedy znanych tylko 
z jednego egzemplarza. Ten zbiór pozwala
przeœledziæ zmiany, jakie w ci¹gu ponad 100 lat

przesz³o nasze miasto. O tych przeobra¿eniach
niezwykle ciekawie opowiada³ dyrektor mu-
zeum Jerzy Janus. 
- Wielu naszych mieszkañców rozpozna wa¿niejsze
budowle, zak³ady przemys³owe, szko³y, insty-
tucje opieki socjalnej, tereny rekreacyjne -
mówi³ dyrektor. - Z upodobaniem by³y foto-
grafowane tereny po³o¿one wzd³u¿ Skory i mosty
na rzece. Uderza to, jak bardzo zmieni³o siê miasto.
Nie istnieje ju¿ dziœ zupe³nie zabudowa ulicy
Piotra Skargi, a w znacznej mierze Chmielnej,
dawniej Zamkowej. Swoje oblicze zmieni³ 
pl. Zamkowy, a tak¿e Rynek.
Uczestnicz¹cy w wernisa¿u wystawy z prze-
jêciem odnajdywali miejsca dzieciêcych zabaw,
przypominali sobie zak¹tki z lat m³odoœci,
opowiadali historie zwi¹zane z pocztówkowymi
wizerunkami.
Ekspozycjê powinien obejrzeæ ka¿dy, kto
czuje siê chojnowianinem, darzy nasze miasto
sentymentem i chcia³by wróciæ do przesz³oœci…
- Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia tej
niewielkiej, ale bardzo ciekawej wystawy -
dodaje J. Janus. - Oprócz pocztówek muzeum
gromadzi zdjêcia. Te, które znajduj¹ siê w na-
szych zbiorach, s¹ zupe³nie unikatowe, wyko-
nane niekiedy jako pojedyncze odbitki. Korzy-
staj¹c z okazji zwracamy siê do Pañstwa, czy-
telników “Gazety Chojnowskiej” o podzielenie
siê swoimi zdjêciami w formie skanów, b¹dŸ
kserokopii. Ciekawsze zdjêcia chêtnie zakupimy
do naszych zbiorów. Interesuj¹ nas tak¿e te,
które zosta³y wykonane po 1945 roku.

opr. eg

Chojnów - wspomnieñ czar
W ubieg³y pi¹tek 14 paŸdziernika w chojnowskim muzeum oficjalnie otwarto
wystawê pt. “Chojnów na dawnych kartach pocztowych z kolekcji Muzeum Regionalnego”

W œwietlicy SP nr 4 odby³o siê coroczne spot-
kanie z policjantami, tym razem z Komisa-
riatu Policji w Chojnowie. Goœci zaprosi³y

wychowawczynie œwietlicy p. Bo¿ena Szarek
i Dorota Chopkowicz. Policjanci: p. Woj-
ciech Piwowarczyk i Henryk Rokita przepro-
wadzili z dzieæmi klas pierwszych i drugich
pogadankê na temat bezpieczeñstwa w szkole
oraz poza ni¹. Dzieci chêtnie bra³y udzia³ 
w dyskusji, zadawa³y pytania, w tym rów-
nie¿ dociekliwa pacynka Zuzia, której g³osu
u¿yczy³y obie wychowawczynie. Na koniec
uczniowie otrzymali edukacyjne gad¿ety, 
a policjanci szczere podziêkowania od dzieci
i zaproszenie do dalszej wspó³pracy.

Bo¿ena Szarek
i Dorota Chopkowicz

„Bezpieczna 
droga do szko³y”
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Czy literat mo¿e mieæ wakacje i tak
zwyczajnie le¿eæ pod grusz¹? Pierwsze
powakacyjne spotkanie Chojnowskiego
Klubu Literackie pokaza³o, ¿e pisarz nie
ma wakacji. Nawet kiedy le¿y na ³¹ce, to
rozk³ada siê tam nie bez kozery - on
tworzy. Zamiast s³oñca za¿ywaæ, a czas
marnotrawiæ chojnowscy literaci pisali. 

Spotkanie, które odby³o siê 29 wrzeœnia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w ca³oœci
poœwiêcone by³o twórczoœci wakacyjnej.
Pani Jadwiga Stachowicz przedstawi³a me-
muary z kolonii, które obfitowa³y w przemy-
œlenia dotycz¹ce tego jak bardzo zmieni³a siê
m³odzie¿ i muzyka rozrywkowa. 
Ma³gosia Krzywda zaprosi³a nas do swojego
prywatnego œwiata, przedstawiaj¹c nam anio-
³y dnia powszedniego, a wszystko to jakimœ
dziwnym zbiegiem okolicznoœci w dzieñ
Archanio³a Micha³a:

Opowieœæ o Anio³ach (fragmenty)

Ponoæ ka¿dy z nas doœwiadcza tylko takich
sytuacji, z którymi potrafi sobie w danym
momencie ¿ycia poradziæ. Co jednak czyniæ,
gdy doœwiadczenie wydaje siê byæ ponad
nasze si³y? Wtedy...
Miêdzy innymi o tym jest ta opowieœæ.

*
W trakcie mojej egzystencji przyszed³ i taki
moment, gdy wydawa³o siê, ¿e wiêcej znieœæ
ju¿ nie zdo³am. Wtedy spasowa³am i... popro-
si³am Boga o pomoc. Bóg, z ¿yczliwym uœmie-
chem wys³ucha³ mojej proœby i niebawem
pocz¹³ rozsiewaæ na œcie¿kach, którymi co
dzieñ kroczy³am kamyczkowe serca. Przy-
jê³am pomoc z wdziêcznoœci¹, doceniaj¹c
równoczeœnie boskie poczucie humoru. 
Jednak to nie by³ koniec moich doœwiadczeñ.
Z czasem pojawia³y siê kolejne, jeszcze trud-
niejsze i bardziej bolesne. Choæ mi³oœæ we
mnie dodawa³a mi si³, to po którymœ z kolei
emocjonalnym bólu, wbijaj¹cym siê jak nó¿ 
w moje serce, ugiê³am siê pod ogromem tego
ciê¿aru tak, ¿e nie widzia³am mo¿liwoœci pow-
stania... Zdesperowana ponownie poprosi³am
o pomoc. Tym razem Bóg w swej hojnoœci,
oprócz serc zacz¹³ posy³aæ w moim kierunku
Anio³y.

Pierwszy z nich jest przy mnie od dawna, 
jednak sw¹ anielsk¹ naturê zacz¹³ objawiaæ
dopiero jakiœ czas temu. To Anio³ Zrozumienia
i Wspó³czucia. Doskonale zna moj¹ historiê 
i chocia¿ czasem zadaje mu to ból (wszak tu
i teraz jest „tylko” cz³owiekiem...), to jednak

wspiera mnie w ka¿dym dzia³aniu, z niesa-
mowitym zrozumieniem podchodz¹c do ca³ej
sprawy. I ogromnym wspó³czuciem. 

Drugi to Anio³ Przyjaciel, który widz¹c mój 
smutek, nie próbuje pocieszaæ, za to stawia 

winko lub piwko i gdy popijamy owe trunki,
on z cierpliwoœci¹ wys³uchuje moich zwierzeñ
- nie oceniaj¹c i nie udzielaj¹c rad, gdy¿ g³ê-
boko ufa w to, ¿e sama sobie œwietnie ze
wszystkim poradzê...
Trzeci Anio³ móg³by nazywaæ siê Stró¿em Po-
cieszycielem. Choæ swego czasu odtr¹ci³am
go, to wci¹¿ powraca, by rozwiewaæ chmury
na mym ¿yciowym niebie - œmiesznym rysun-
kiem, pysznymi czereœniami, ¿yczliw¹ trosk¹,
ciep³ym uœmiechem i nieodmiennie chêci¹
pomocy...
Czwarty Anio³ pojawi³ siê niedawno. To
Kryszta³owy Wêdrowiec. Gdy ju¿ by³o mi
naprawdê ciê¿ko, on pomóg³ spe³niæ moje
marzenie. 
Pi¹ty Anio³ Wszelkiego Pocieszenia i Wielkiej
Wra¿liwoœci przekazuje s³owa, które poruszaj¹
najwra¿liwsze struny mojej Duszy i wzruszaj¹
do ³ez. 

Od jakiegoœ czasu wspiera mnie równie¿ Anio³
¯yczliwej Spokojnoœci. W jego obecnoœci cich-
n¹ wszelkie nie s³u¿¹ce mi emocje. 
Wspierana przez Anio³y nie poddajê siê trud-
noœciom i drepczê sobie naprzód z WIAR¥, ¿e
u kresu wêdrówki (a mo¿e znacznie wczeœniej?)
spe³ni siê moja NADZIEJA na MI£OŒÆ bez
kresu i po³¹czenie w absolutn¹ Jednoœæ.

Zaœ ta opowieœæ niech bêdzie moim podziêkowa-
niem z³o¿onym wszystkim kochanym Anio³om
w mêskiej postaci obecnym w moim ¿yciu.

*
Anio³y w postaci kobiecej równie¿ pojawiaj¹
siê na mych ¿yciowych œcie¿kach. Ale to ju¿
zupe³nie inna opowieœæ...

***
Pani Ludwika Suchecka zaprezentowa³a wiersze
o lecie skierowane do dzieci, które jak wiado-
mo s¹ najbardziej wymagaj¹cym odbiorc¹.
Przeczyta³a nam tak¿e wiersz pt.:

NUDY NA PUDY
Nudy na pudy
Pudy na nudy
Niby wiele nie pozwala
A nudy wyzwala
Wa³êsasz siê bez celu

Celu nie masz w wa³êsaniu
Niby dajesz a nie dajesz
Masz problem w dawaniu
Bierzesz gazetê
Za chwilê j¹ rzucasz
Aby w³¹czyæ telewizor
Kana³y przerzucasz
Potem wy³¹czasz
Aby znowu w³¹czyæ

- Dzwonek do drzwi!
Czas nudy zakoñczyæ
A w drzwiach postaæ rudej
-  Teraz to dopiero bêd¹
Nudy na pudy!

Na kolejne spotkanie Chojnowskiego Klubu
Literackiego zaprasamy wszystkich twórców
oraz mi³oœników s³owa pisanego 27 paŸdzier-
nika - pod kierunkiem naszego opiekuna,
Tadeusza Sznercha, bêdziemy rozwa¿aæ jak
ustrzec siê przed kiczem i grafomani¹ w trak-
cie pisania utworów literackich. 
Wiêcej informacji o dzia³alnoœci ChKL znajduje
siê na stronie: http://biblioteka.chojnow.eu

J. D.
eMKa

Literackie kaniku³y

Stacja Paliw w Chojnowie

ul. Lubiñska 5

Kontakt 

pod numerem 

tel. 76 8188252

Zatrudni emeryta 
do obs³ugi myjni 
samochodowej



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/75212

7 paŸdziernika Chojnów goœci³, po raz drugi, dziewczêta i ch³opców,
którzy walczyli o tytu³y indywidualnych i dru¿ynowych Mistrzów
Dolnego Œl¹ska na rok szkolny 2011/2012. W zawodach wziê³y
udzia³ 53 reprezentacje szkolne (248 uczestników). Organizatorami
zawodów byli: SP 4 Chojnów; Urz¹d Miasta w Chojnowie; Szkolny
Zwi¹zek Sportowy „Dolny Œl¹sk” we Wroc³awiu; Gimnazjum nr 2 
w Chojnowie; UKKS „Oriens MTB” Chojnów oraz organizator
zawodów „Grody Piastowskie”. G³ówn¹ baz¹ i zapleczem organiza-
cyjnym dla uczestników zawodów by³a SP 4. Mocno urozmaicona
trasa zawodów wiod³a alejami i œcie¿kami Parku Piastowskiego, które
wymaga³y znakomitego opanowania techniki jazdy na rowerze
górskim, zw³aszcza podczas zjazdów.

Wyniki zawodów:
Szko³y podstawowe - dziewczêta: Dru¿ynowo:

(45 zawodniczek)
1. Martyna Koczan (SP 72 Wroc³aw) 1. SP 72 Wroc³aw
2. Nicola Pawlikowska (SP 4 Chojnów) 2. SP Bogaczowice
3. Aleksandra Baranowska (SP 4 Chojnów) 3. SP 4 Chojnów
9. Stanis³awa Jansch (SP 4 Chojnów)

Szko³y Podstawowe ch³opcy: Dru¿ynowo:
(47 zawodników)

1. Micha³ Thiel (SP 3 Nowa Ruda) 1. SP Smolnik
2. Bruno Paw³owicz (SP 3 Jelenia Góra) 2. SP 3 Nowa Ruda
3. Krzysztof Kuzia (SP Smolnik) 3. SP 72 Wroc³aw

Gimnazja - dziewczêta: Dru¿ynowo:
(19 zawodniczek)

1. Klaudia Cybulska (GM Bo¿ków) 1. GM Bogaczowice
2. Agnieszka Jastrzêbska (GM 9 Legnica) 2. GM £agiewniki
3. Sandra Traczyk (GM 2 Chojnów) 3. PGM Przy³êk
6. GM 2 Chojnów

Gimnazja - ch³opcy: Dru¿ynowo:
(60 zawodników)

1. £ukasz Winiarski (PGS 11 Wa³brzych) 1. PGM Przy³êk
2. Krzysztof Bujalski (PGS 11 Wa³brzych) 2. GM Bogaczowice
3. Pawe³ Przewêda (GM Stare Bogaczowice) 3. PGS 11 Wa³brzych
13. Przemys³aw Kaczmarek (GM 2 Chojnów) 5. GM 2 Chojnów
17. Jan Konarzewski (GM 2 Chojnów)
23. Kamil Jêdraszczyk (GM 2 Chojnów)
24. Karol Rokus (GM 2 Chojnów) 

Ponadgimnazjalne – dziewczêta: Dru¿ynowo:
(21 zawodniczek)

1. Aleksandra Podgórska (I LO Dzier¿oniów) 1. ZS 3 Dzier¿oniów
2. Karolina Cierluk (II LO Jelenia Góra) 2. ZSP KZL Lubañ
3. Joanna Dubieniecka (ZSP KZL Lubañ) 3. I LO Dzier¿oniów

Ponadgimnazjalne – ch³opcy: Dru¿ynowo:
(56 zawodników)

1. Pawe³ Kawalec (X LO Wroc³aw) 1. ZS 1 Wa³brzych
2. £ukasz Szymczuk (ZS 2 Wa³brzych) 2. ZSO Bielawa
3. Szymon Zagórski (LO Z³otoryja) 3. ZSP AM Lubañ

Zwyciêzcy w kategoriach indywidualnych otrzymali puchary ufundowane
przez Burmistrza Miasta, medale (SZS), nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez sponsorów i Radê Rodziców przy SP 4, okolicznoœciowe
koszulki (mistrzowie) oraz upominki od Urzêdu Miasta. 
W klasyfikacji dru¿ynowej puchary ufundowa³ SZS „Dolny Œl¹sk”.

Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za pomoc w przy-
gotowaniach do zawodów nastêpuj¹cym instytucjom oraz osobom: 

Panu Burmistrzowi Miasta; “Grodom Piastowskim”; Gimnazjum nr 2;
Gimnazjum nr 1; Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej w Chojnowie;
Komisariatowi Policji; UKKS “Oriens MTB”; Pani Aleksandrze
Chrz¹szcz i Pani Gra¿ynie Mazur za opiekê medyczn¹; Panu Eugeniu-
szowi Bobiowskiemu (przygotowanie trasy i pomoc przy logistyce);
Panu Janowi Kryszczukowi; Panu Krzysztofowi Uziêb³o; Pani Emilii
Ba¿an; Panu Arturowi Krakowskiemu; Panu Jerzemu Machelowi;
Panu Stanis³awowi Horodeckiemu i Panu Jerzemu Krakowskiemu;
pracownikom CHZGKiM i pracownikom interwencyjnym za pomoc
w przygotowaniu trasy zawodów, a tak¿e Panu Bogdanowi Rzepce;
Firmie Hörman - producent bram i ogrodzeñ; Firmie BIG FORM
- p. Stanis³aw Rokus, Firmie Eco-Fun prowadz¹ca sklepiki szkolne;
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie; Sklep
Sportowy w Chojnowie - p. Zenon Rudzia³, Bonie Szaban, Arturowi
Reichertowi, Andrzejowi Urbanowi, Stanis³awowi Kryszczukowi.
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Ju¿ po raz trzeci uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 4
wziêli udzia³ w Szkolnym Tur-
nieju Warcabowym. Zmagania
sportowe odby³y siê 22 wrzeœ-
nia w szkolnej œwietlicy. Im-

prezê przygotowa³y panie: Do-
rota Chopkowicz i p. Bo¿ena
Szarek inicjatorka turniejów.
Ta, uznawana za królewsk¹,
gra rozwija umys³, uczy cier-
pliwoœci, dedukcji, skupienia

nic wiêc dziwnego, ¿e jej regu³
ucz¹ siê ju¿ najm³odsi. W szkol-
nym turnieju wystartowali
uczniowie klas I-VI, a jego
laureaci wkrótce wezm¹ udzia³
w mistrzostwach powiato-
wych. W klasach pierwszych,
wœród dziewczynek, najlepiej
wypad³y Agnieszka Wójcicka
i Ania Tersa, wœród ch³opców -
Krystian Sobieraj. Patryk Ka-
mieñ i Remigiusz Dola, to naj-
lepsi drugoklasiœci. W kate-
gorii klas trzecich pierwsze
miejsce zajê³a Hanna Chopko-
wicz, w czwartych Adrianna
Kapral i Konrad Witkowski,
a w kategorii klas piêæ-szeœæ
Aleksandra Baranowska i Adam
Parzonka. Gratulujemy i cze-
kamy na dalsze doniesienia 
o warcabowych sukcesach.

Powoli zbli¿a siê do koñca jesienna runda
pi³karskich rozgrywek. 
Po meczu z ostatni¹ w tabeli dru¿yn¹ - Gór-
nikiem II Polkowice, kibice poczuli siê roz-
czarowani. To nie tak mia³o byæ.
KS Chojnowianka Chojnów 
- Górnik II Polkowice           0:4 (0:3)

Wyjazd do G³ogowa na kolejny mecz znów
rozbudzi³ nadzieje fanów. W naszych zawod-
nikach natomiast do g³osu dosz³a ambicja,
obudzi³y siê umiejêtnoœci, górê wzi¹³ spryt.
Pokonali rywali. To pierwsza wygrana trenera
Andrzeja S³owakiewicza. Oby w najbli¿szym
wyjazdowym meczu ze Spart¹ Rudna przy-
sz³a kolejna bezcenna wygrana. 
Chrobry II G³ogów 
- KS Chojnowianka Chojnów           1:2 (1:1)

pm

Mistrzowie 64 pól PPii³³kkaa  nnoo¿¿nnaa

8 paŸdziernika w Zgorzelcu odby³y siê VI Miêdzy-
narodowe Zawody P³ywackie Placówek Kor-
czakowskich. Wœród 100 zawodników - przed-
stawicieli Czech, Niemiec i kilku placówek 
z Polski - znalaz³a siê reprezentacja Szko³y
Podstawowej nr 4, która, jak siê póŸniej
okaza³o, zdominowa³a zawody.
Nic nie zapowiada³o sukcesu. Ju¿ na pocz¹tku
naszych trzech m³odych p³ywaków stanê³o
przed faktem startu w wy¿szej kategorii wie-
kowej. O zwyciêstwo zatem przysz³o im siê
zmagaæ ze starszymi kolegami. Wiara we w³asne
si³y w tej sytuacji nieco opad³a, ale strach
czêsto staje siê sprzymierzeñcem - mobilizuje
i zdaje siê, ¿e u ch³opców tak w³aœnie zadzia³a³
stres. Pe³na koncentracja, napiêcie miêœni, azy-
mut obrany na zwyciêstwo i … poszli. Niewielu
chyba wierzy³o, ¿e tych trzech, niepozornych
ch³opców z Chojnowa opanuje basenowe tory,
a w konsekwencji te¿ podium. Wœród trzy-
maj¹cych za nich kciuki byli rodzice, którzy kibi-
cowali z ca³ych si³ nie szczêdz¹c okrzyków,
oklasków, a póŸniej te¿ uœcisków. 
Najwy¿szy stopieñ podium zaj¹³ Jakub, nieco
ni¿ej stan¹³ Micha³, br¹z trafi³ do Paw³a. 
Wkrótce potem kolejni nasi p³ywacy odbierali
medale - Edwin Kolotilov w swojej kategorii
wiekowej srebro, a Pawe³ Kufliñski br¹z. 

Na podium stanê³y tak¿e chojnowskie sztafety.
Dru¿yna ch³opców - Edwin Kolotilov, Mi³osz
Ka³as, Pawe³ Kufliñski i Jakub Wengrzyn -
zostawi³a rywali w tyle i w piêknym stylu
wywalczy³a z³oty medal. 
Równie dobrze spisa³y siê dziewczêta - Marta
Sobiechowska, Anna Cieœla, Joanna Lewan-

dowska i Kinga Mazur - te¿ stanê³y na podium
i wspólnie odbiera³y br¹zowe medale. 
A to jeszcze nie koniec. W konkursie „Po³awia-
czy Pere³” nagrody za najlepsze wyniki otrzy-
mali Micha³ Janusz i Pawe³ Zazulczak. Ucze-
stnicy zawodów z pewnoœci¹ na d³ugo zapamiê-
taj¹ nazwiska reprezentantów Szko³y Podsta-
wowej nr 4 z Chojnowa.
- Nieprzeciêtne wyniki naszych p³ywaków wspa-
niale wró¿¹ na przysz³oœæ - mówi opiekun 

reprezentacji Ryszard Kopacki. - Edwin
Kolotilov poprawi³ tu swój rekord, czasy pozo-
sta³ych medalistów wprawia³y w zdumienie
nawet sêdziów. Sam jestem zaskoczony tymi
wynikami. Wszystkim zawodnikom gratuluj¹c
sukcesów, dziêkujê za godne reprezentowanie 

szko³y i naszego miasta. Jestem przekonany,
¿e jeszcze nie raz bêd¹ przynosiæ nam chwa³ê. 

My te¿ do³¹czamy do gratulacji, podziêko-
wañ i ju¿ czekamy na kolejne doniesienia 
o p³ywackich sukcesach. 

eg

Zgorzelec zdobyty - kraulem
Basen mamy od roku, a jak wynika z naszych informacji, ju¿ rosn¹ nam
mistrzowie stylów p³ywackich. Jakub Wengrzyn, Micha³ Janusz i Pawe³
Zazulczak trenuj¹ od niedawna, ale ich wyniki zadziwiaj¹.



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom, osiedle Wyspiañskiego.
Wiadomoœæ: tel. 607-568-009. 

Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 178 m2

w Chojnowie. Cena 380 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 609-057-474.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³asnoœ-
ciowe w Chojnowie, po³o¿one w spokojnej oko-
licy, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka i wc osobno,
pow. 52,1 m2, IVp., nowe okna, pod³ogi drew-
niane (mozaika pod³ogowa), g³adŸ, œwie¿o od-
nowione, s³oneczne, du¿y balkon, piwnica, par-
king przy bloku, obok piêkny, bogato wyposa-
¿ony plac zabaw dla dzieci, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 693-926-049 lub 665-707-026. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, pow. 45 m2,
IVp. Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-16.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 2 pokoje,
parter, pow. 45 m2, ul. P. Skargi 10/1, cena 115 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 601-077-031. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe w Chojno-
wie, pow. 64 m2, cena 165 tys. z³ do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 607-244-369. 

Sprzedam mieszkanie w centrum Chojnowa,
pow. 50 m2, 2 pokoje, du¿y balkon, 2 piwnice, po
kupnie mieszkanie wolne. Tylko powa¿ne oferty.
Wiadomoœæ: tel. 604-952-662 lub 774-361-135.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojno-
wie o pow. 69,5 m2, 4 pokoje, kuchnia z meblami
i wyposa¿eniem, ³azienka, wc, balkon, Ip., w bloku
spó³dzielczym, dodatkowo gara¿ 600 m od bloku.
Wiadomoœæ: tel. 663-914-424. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, kuchnia,
³azienka, przedpokój, cena 62 tys. z³, pilne!
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, pow.
62 m2, Ip., w kamienicy przy ul. Kiliñskiego 3
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel. 793-916-109. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 22 m2 przy ul. Reja,
IVp. Wiadomoœæ: tel. 76 818-74-03 lub 696-058-279.

Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,
pow. 61,3 m2 w Chojnowie na ul. Samorz¹dowej,
IVp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno wc,
plastikowe okna, œrodkowe+dzia³ka+gara¿, cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 725-124-849 lub
609-990-946.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœ-
ciowe o pow. 68 m2 w starym budownictwie, wysoki
parter, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie
gazowe z gara¿em. Wiadomoœæ: tel. 660-449-687.

Zamieniê mieszkanie w nowym budownictwie
- 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój,
pow. 62 m2, na podobne w starym budownictwie.
Wiadomoœæ: tel. 785-728-925.

Posiadam do sprzedania dzia³kê budowlano-
us³ugow¹ wraz z budynkiem mieszkalnym 
o pow. 230 m2, w sk³ad której wchodz¹: dzia³ka

o pow. 0,29 ara, 4 pokoje, salon z kuchni¹, ³azienka
z wann¹ i prysznicem, 4 pomieszczenia gospo-
darcze, przedpokój, kot³ownia - piec c.o. na ekogro-
szek, kominek z nadmuchami na ka¿de pomiesz-
czenie, 4 gara¿e o pow. 120 m2, budynek ten zosta³
przebudowany w 2001 roku z wczeœniejszego
fitness klubu, jest on w œrodku w pe³ni wykoñczony
natomiast wymaga tylko wymiany zewnêtrznego
tynku. Ogrodzenie jest z elementów betonowych,
bardzo solidnych, które wytrzyma wiele lat, na
ogrodzie znajduje siê du¿y skalniak i wiele drzew 
i krzewów. Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Mam do wynajêcia mieszkanie w nowym
budownictwie, parter, czêœciowo umeblowane,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, 
ul. Samorz¹dowa, cena - 500 z³+op³aty+liczniki
- kaucja 1000 z³. Wiadomoœæ: tel. 785-728-925.

Wynajmê mieszkanie 2.pokojowe i 3.poko-
jowe oraz gara¿ w Chojnowie. 
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³aczowie.
Wiadomoœæ: tel. 781-006-861. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 arow¹ z budyn-
kiem 80 m2 w Rokitkach, teren ogrodzony, pr¹d,
woda, atrakcyjna lokalizacja. Wiadomoœæ: 
tel. 606-825-085. 

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czerniko-
wicach. Wiadomoœæ: tel. 76 817-89-19. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jerzmano-
wicach o pow. 10 arów, czêœciowo uzbrojona.
Wiadomoœæ: tel. 503-037-065. 

Inne

Sprzedam gara¿ przy ul. £okietka, cena do
uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 606-995-852. 

Sprzedam ziemniaki jadalne, cena 0,50 gr/kg.
Gospodarstwo Rolne Ewa i Ryszard Tajchman,
Konradówka 4, transport gratis. Wiadomoœæ: 
tel. 603-453-401.

Sprzeda¿ ziemniaków jadalnych Winieta 
i marchwi, cena 0,30 z³/kg. Wiadomoœæ: 
tel. 76 818-67-54.

Sprzedam kuchenkê gazow¹ Mastercook typ
3400, u¿ywana, 4 palniki z zapalaczami elek-
troiskrowymi, piekarnik elektryczny 7.funkcyjny
z termoobiegiem, grilem i programatorem elek-
trycznym, kolor bia³y, data zakupu - listopad 2007,
stan bardzo dobry. Sprzedajê gdy¿ kupi³em now¹
pod zabudowê. Cena 400 z³. Polecam. Wiado-
moœæ: tel. 666-813-868. 

Poszukujê do wynajêcia gara¿ w okolicach
ul. Koœciuszki. Wiadomoœæ: tel. 600-100-162.

Sprzedam 2 pady do playstation po 50 z³ szt.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Chêtnie przyjmê wersalkê z fotelami w do-
brym stanie. Transport w³asny. Wiadomoœæ: 
tel. 601-197-421.
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