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Karambol z trofeami
Chojnowskie grupy taneczny bój toczy³y z blisko 30 innymi zespo³ami.

Srebro dla WTZ
II miejsce dla WTZ na III Dolnoœl¹skim Turnieju

Tanecznym Osób Niepe³nosprawnych 
w Jaworze. 

Koncert zaduszkowy
Zapraszamy na koncert REQUIEM Gabriela Faure 

w wykonaniu Chóru Kameralnego AXION
Politechniki Wroc³awskiej w Legnicy.

MDKK Gimnazjum nr 2 - dla Mi³osza
Kilkadziesi¹t minut nastrojowego spotkania wype³ni³y utwory i biogramy wybitnego poety.

Œpiewaj¹ce obchody
Skoranta ma cztery lata. Pocz¹tki nie by³y ³atwe, dziœ chór liczy 38 osób.

6  listopada  (niedziela)  
godz.  19.00



Z prac urzêdu
Wydzia³ RG

* Przy rewitalizacji rynku pracuj¹ obecnie
dwie ekipy budowlane. Pierwsza w rejonie
ul. Grottgera-Legnicka uk³ada nawierzchniê
chodnika, druga przygotowuje podbudowê
pod jezdniê na odcinku ulicy Chmielnej i Wol-
noœci. W tym miejscu prace potrwaj¹ jeszcze
kilka tygodni, wci¹¿ zatem obowi¹zuje objazd
przez Plac Zamkowy od strony ul. Chmielnej
i przez ul. Królowej Jadwigi od ul. Wolnoœci. 

* W Domu Schrama prowadzone s¹ prace
wykoñczeniowe. Œciany w pomieszczeniach
s¹ malowane b¹dŸ tapetowane, uk³adane s¹
pod³ogi, montowana jest armatura. Sale
nabieraj¹ kszta³tu i estetyki. Do œwietnoœci
wraca zabytkowy portal, przy którym prace
renowacyjne dobiegaj¹ ju¿ koñca.

Wydzia³ GGiOŒ
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. ze zm.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje
o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 31.10.2011 r. do 21.11.2011 r.:
- wykaz nieruchomoœci oznaczonej numerem
dzia³ki 185/25 przeznaczonej do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej w udzia³ach przy-
padaj¹cych w³aœcicielom lokali budynku
mieszkalnego przy ul. £u¿yckiej 1 w Choj-
nowie - Zarz¹dzenie Nr 109/2011 Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 31 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 Chojnowie w terminie do dnia 12.12.2011 r.

Chroñ wodomierze
W zwi¹zku z nadchodz¹c¹ zim¹ Chojnowski
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej przypomina o koniecznoœci zabezpie-
czenia przed skutkami mrozu wodomierzy i,
w miarê mo¿liwoœci, przy³¹czy wodoci¹gowych.
Czêsto znajduj¹ siê one w nieogrzewanych
pomieszczeniach, przy otwartych oknach. 
W czasie zimy grozi to rozsadzeniem wodo-
mierzy i przy³¹czy przez lód i w efekcie zala-
niem pomieszczeñ. Dodatkowo zamarzniêcie
tych elementów sieci wodoci¹gowej powoduje
nawet kilkudniowe przerwy w dostawach wody.
Tymczasem ochrona wodomierzy i przy³¹czy
przed skutkami niskich temperatur nie jest ani
trudna, ani kosztowna. Aby zabezpieczyæ wodo-
mierze wystarczy owin¹æ je ciep³ymi tkaninami.
Do ochrony biegn¹cych w nieogrzewanych po-
mieszczeniach rur i studni wodomierzowych
mo¿n¹ u¿yæ z kolei styropianu lub specjalnej
pianki poliuretanowej. Nale¿y zamykaæ
okienka piwniczne i wsypy na opa³ sta³y.

Najlepszy dzielnicowy
Ostatniego dnia paŸdziernika zakoñczy³ siê
plebiscyt na najlep-
szego dzielnicowego
KP Chojnów 2011.
Jeszcze tego samego
dnia og³oszono wy-
niki. Najwiêcej g³o-
sów zdoby³ Piotr
Demiañczuk - funk-
cjonariusz, którego

rejon obejmuje Bobrów, Dobrzejów, G³ucho-
wice, Jakuszów, Kochlice, Lipce, P¹tnówek,
Rzeszotary. Gratulujemy, a o tym jakie cechy
ma ulubiony dzielnicowy i do czego zobo-
wi¹zuje tytu³ najlepszego, porozmawiamy 
z laureatem plebiscytu w nastêpnym wydaniu
Gazety Chojnowskiej. 

Œwiêtowanie na basenie
11 listopada - dzieñ wolny od pracy wykorzys-
taæ mo¿emy na familijn¹ wyprawê na miejsk¹
p³ywalniê. Basen otwiera tego dnia podwoje
o godziny 10 i zaprasza do godz. 22. Wodne
atrakcje mog¹ byæ wspania³ym uzupe³nieniem
rodzinnego œwiêtowania Dnia Niepodleg³oœci. 

G³osujmy na Og³ozê
Informowaliœmy ju¿, ¿e chojnowianin - Krzysztof
Og³oza zosta³ nominowany 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. 

Biblioteka informuje
Zawiadamiamy czytelników Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, ¿e 12 listopada (sobota) bib-
lioteka bêdzie nieczynna z powodu prac
malarskich.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- listopad, grudzieñ 2011

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 27.11.11; 

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301 06.11.11; 11.12.11;

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 11.11.11; 18.12.11;

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 13.11.11; 25.12.11;

5. Apteka ,,Stokrotka”: 20.11.11; 26.12.11;

6. Apteka Intermarche: 04.12.11;

BURMISTRZ   MIASTA   CHOJNOWA
o g ³ a s z a 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê gruntu stanowi¹cego
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, po³o¿onego na targowisku miejskim 
w Chojnowie przy  ul. Grodzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej (kiosk nietrwale zwi¹zany z gruntem).

Okres dzier¿awy - czas nieoznaczony.
Do ceny netto miesiêcznego czynszu dzier¿awnego doliczony zostanie podatek VAT
w obowi¹zuj¹cej wysokoœci (obecnie stawka 23%).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 grudnia 2011 r. o godz 1100 w lokalu nr 11 znaj-
duj¹cym siê w siedzibie Urzêdu  Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹  
do kasy lub na konto  Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium  (w pieni¹dzu) w terminie
do dnia 2 grudnia 2011 r. (ze wskazaniem nr gruntu).
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 dzier¿awy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy,
dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie:
- uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wydzier¿awion¹ nieruchomoœci¹,
- do spe³nienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, dotycz¹cej ochrony przed zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia ludzkiego, a tak¿e
innych warunków okreœlonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciw-
po¿arowych i przepisach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, 
- do zawarcia z w³aœciwymi jednostkami umów dotycz¹cych wywozu œmieci, dostawy
energii elektrycznej i innych mediów niezbêdnych do wykonywania celu umowy.
Stawka czynszu bêdzie waloryzowana co rok, pocz¹wszy od roku 2012, zgodnie ze
wskaŸnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie
wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
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 76 818-66-80. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ powstania w Chojnowie zak³adu
produkcyjnego bran¿y motoryzacyjnej przedstawiamy
zapotrzebowanie na docelowe stanowiska pracy: 
elektryk, mechanik, operator urz¹dzeñ produkcyjnych,
operator wózka wid³owego, spawacz, brygadzista.
Osoby zainteresowane ofert¹ proszone s¹ o przes³anie
dokumentów rekrutacyjnych z okreœleniem oczekiwanego
wynagrodzenia miesiêcznego netto wraz z dopiskiem
stanowiska pracy np. „Brygadzista Chojnów” na adres: 

rekrutacja@gobs.pl

Oferty bez podanego oczekiwanego wynagrodzenia
miesiêcznego nie bêd¹ rozpatrywane. 
Ze wzglêdu na bardzo du¿¹ iloœæ aplikacji Firma mo¿e
nie byæ w stanie odpowiedzieæ na wszystkie Pañstwa e-maile.
Prosimy o zrozumienie. Z Kandydatami bêdzie kontak-
towaæ siê wstêpnie w miarê mo¿liwoœci.
Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: „Wyra¿am zgodê
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ 
z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.)”.
Nadmieniamy, ¿e lokalizacja Zak³adu w Chojnowie
bêdzie zale¿a³a miêdzy innymi od mo¿liwoœci
zabezpieczenia kadry z tutejszego terenu. 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na www.chojnow.eu
w zak³adce “wa¿ne komunikaty”.

Biuro Pracy prosi o kontakt
osoby zainteresowane 

podjêciem pracy
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Koncert zaduszkowy

Chór Kameralny
Politechniki Wroc³awskiej

„Axion”

Chór istnieje od roku 1999, a tworz¹ go leg-
niccy licealiœci, studenci oraz osoby pracuj¹ce.
Od pocz¹tku prowadzi go Jaros³aw Lewków
przy wspó³pracy Wiry Hryhorenko - Lewków,
oboje s¹ absolwentami Konserwatorium
Muzycznego im. P. Czajkowskiego w Kijowie.
Na repertuar zespo³u sk³adaj¹ siê ró¿norodne
utwory ró¿nych epok i stylów, daj¹ce wyobra-
¿enie o bogatych dziejach muzyki chóralnej.
Zosta³ on zaprezentowany na trzech p³ytach
kompaktowych, z których ostatnia zawiera
nagranie Requiem G. Fauré. 
Zespó³ siêga zreszt¹ chêtnie do kompozycji
wokalno-instrumentalnych i ma w dorobku
udzia³ w prawykonaniu Kantaty o œw. Jadwidze
R. Osady (2004), wykona³ kantaty BWV 115
i BWV 161 J.S. Bacha, Magnificat D. Cimarosy,
Stabat Mater K. Szymanowskiego, Gloriê A.
Vivaldiego, Stabat Mater G.B. Pergolesi oraz
wspomniane ju¿ Requiem op. 48 G. Fauré (2005). 
Na zaproszenie Politechniki Kijowskiej kon-
certowa³ w Kijowie, m.in. wyst¹pi³ w sali
koncertowej tamtejszej Akademii Muzycznej
(2004). Wzi¹³ równie¿ udzia³ w festiwalu
„£emkowie - lud Zachodnich Karpat” zorga-
nizowanym przez Instytut Polski w Pradze
(2006). Chór bra³ tak¿e udzia³ w Miêdzyna-
rodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich
„Universitas Cantat” w Poznaniu (2003) 
i corocznie w Festiwalu Barbórkowym Chórów
Studenckich we Wroc³awiu w latach 2002-
2010. Zespó³ systematycznie uczestniczy w impre-
zach wewn¹trz swojej Uczelni, m. in. Œwiêcie
Politechniki Wroc³awskiej, Barbórce, inaugu-
racjach roku akademickiego.
Jaros³aw Lewków jest absolwentem Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia w Leg-
nicy oraz Wydzia³u Dyrygentury Chóralnej
Pañstwowego Konserwatorium Muzycznego
im. P. Czajkowskiego w Kijowie (1994). 
W Akademii Muzycznej im. F. Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy obroni³ doktorat 
z dyrygentury (2007).
Powo³a³ do ¿ycia dwa zespo³y: Chór Kame-
ralny Politechniki Wroc³awskiej „Axion”
ZOD w Legnicy oraz „Chór im. Maksyma

Berezowskiego” w Legnicy (sesyjny), z którymi
prowadzi o¿ywion¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹.
Jest te¿ dyrygentem Chóru Nauczycielskiego
„Bacalarus” w Z³otoryi.
By³ dyrygentem chóru „Po³onina” IV LO 
w Legnicy, przez trzy lata kierowa³ Chórem
Mêskim „¯urawie” Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Ukraiñców w Polsce. 
Otrzyma³ stypendium Ministra Kultury RP
(1998), zosta³ tak¿e odznaczony „Z³ot¹ Odzna-
k¹” Politechniki Wroc³awskiej (2009).
Podczas II Miêdzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie (2003) otrzyma³ nagrodê dla
najlepszego dyrygenta Festiwalu.

Na przestrzeni ostatnich 12 lat otrzyma³ 29 na-
gród na ogólnopolskich i miêdzynarodowych 
konkursach chóralnych - w Legnicy, Rumii,
Barczewie, Hajnówce, Miêdzyzdrojach,
Bia³ymstoku i G³ogowie, a ponadto nagra³ 
5 p³yt CD.
Koncertowa³ z chórami nie tylko w ca³ej
Polsce, ale tak¿e na Ukrainie, S³owacji,
Litwie, we W³oszech, Czechach i Niemczech. 

Mi³oœnicy klasycznych brzmieñ muzycznych tej jesieni z pewnoœ-
ci¹ nie mog¹ narzekaæ. Jeszcze zdaj¹ siê pobrzmiewaæ echa Choj-
nowskiej Jesieni z Muzyk¹ Dawn¹, a tu ju¿ szykuje siê kolejna
atrakcja. 
6 listopada (niedziela) br. o godz. 19.00 w koœciele pw. œw. Ap. Piotra
i Paw³a bêdzie mo¿na pos³uchaæ REQUIEM Gabriela Faure w wyko-
naniu Chóru Kameralnego AXION Politechniki Wroc³awskiej 
w Legnicy, który poprowadzi Jaros³aw Lewków. Na organach
zagra Marek Fronc, a solistami bêd¹: Wira Hryhorenko-Lewków
/mezzosopran/ i Jaros³aw Bodakowski /baryton/. Wstêp wolny.
Zapraszamy!

sh
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Absolwenci PZS
w œcis³ym finale

Dwóch absolwentów Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Chojnowie, Bartosz Ostropolski oraz
Marek Szaja, zosta³o wyró¿nionych w fina³o-
wym etapie konkursu „Technik Absolwent
2011”, organizowanym przez Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddzia³ w Legnicy. 
Fina³owa gala konkursu odby³a siê 27
paŸdziernika w auli Zamiejscowego Oœrodka
Dydaktycznego Politechniki Wroc³awskiej 
w Legnicy, na któr¹ przybyli licznie zapro-
szeni goœcie, w tym wicestarosta naszego
powiatu Lilia Walasek.
Konkurs „Technik Absolwent 2011” to przed-
siêwziêcie, którego g³ównym celem jest promo-
wanie w regionie szkó³ technicznych, a w szcze-
gólnoœci absolwentów tych szkó³, którzy
wykazali siê ponadprzeciêtn¹ wiedz¹ i umiejêt-
noœciami. Tegoroczny konkurs zorganizowany
przez SIMP by³ pierwszym tego typu konkur-
sem. Udzia³ w nim wziêli absolwenci szkó³
technicznych z ca³ego regionu legnickiego,
dlatego te¿ sukces uczniów z Powiatowego 

Zespo³u Szkó³ w Chojnowie cieszy nas szcze-
gólnie. Gratulujemy im tego doskona³ego
wyniku i ¿yczymy im jak najwiêcej takich
wyników w kolejnych latach nauki!!!

(www.powiat-legnicki.eu)

Wiedz¹c jak cenn¹ wartoœci¹ jest patrio-

tyzm Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojno-

wie przy ul. Wojska Polskiego 16 przy-

st¹pi³ do akcji spo³ecznej „Ogniska Patrio-

tyzmu”. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci

rozpoczniemy ju¿ 10 listopada uroczystym

apelem przygotowanym przez klasê 2

Technikum Mechanicznego oraz Tech-

nikum Pojazdów Samochodowych. 

W dniach 14-18 listopada bêdzie obcho-

dzony Tydzieñ Patriotyczny, który roz-

poczniemy w poniedzia³ek odœpiewaniem

pieœni patriotycznych przed zajêciami lek-

cyjnymi, w œwietlicy szkolnej bêdzie otwarta

wystawa poœwiêcona cz³owiekowi, który

zmieni³ wspó³czesny bieg wydarzeñ histo-

rycznych b³. ks. Jerzemu Popie³uszko. 

W tych dniach serdecznie zapraszamy

wszystkich zainteresowanych do obejrze-

nia wystawy.

Pomys³ utworzenia „Ogniska Patriotycz-

nego” zrodzi³ siê w Wieluniu, z inicjatywy

Katolickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego

SPSK, w 2008 roku, aby w zwi¹zku ze

Œwiêtem Niepodleg³oœci zorganizowaæ

takie wydarzenie, które mo¿e zaintere-

sowaæ m³odzie¿. Koordynatorem Tygodnia

Patriotycznego w szkole jest ks. Dominik

S³owiñski.

Ogniska
patriotyzmu

22 paŸdziernika zespo³y taneczne KARAM-
BOL i KARAMBOL II startowa³y w Otwar-
tym Grand Prix Polski DANCE Wrzeœnia
2011. Wyjazd okaza³ siê bardzo owocny.
KARAMBOL II zdoby³ I miejsce w kat. for-
macje disco dance juniorzy 12-15 lat. Seniorki
z gr. KARAMBOL wywalczy³y 3 puchary - 
I miejsce w kat. formacje disco dance pow.
15 lat, III miejsce w kat. mini formacje show
dance pow. 15 lat oraz II miejsce w kat. for-
macje hip hop pow. 15 lat. Dla pikanterii do-
damy, ¿e chojnowskie grupy taneczny bój 

toczy³y z blisko 30 innymi zespo³ami, m.in. 
z Poznania, Kalisza, Piotrkowa Trybunal-
skiego, Bydgoszczy…

Gratulujemy!

Karambol z trofeami



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 20/7536

Chojnów na dachu Europy
-Mont Blanc 2011- (4810m n.p.m.) - czêœæ II

Maciej Dziuba zaprasza na opowieœæ o wy-
prawie swojego ¿ycia - wspinaczce na
Mont Blanc.

Po przepakowaniu baga¿u w Les Houches zaczynamy pokonywaæ
wysokoœæ. Nie spieszymy siê zbytnio, co zreszt¹ uniemo¿liwiaj¹ nam
wypakowane po sam komin plecaki. Momentalnie przypomina mi siê
trekking w Indiach, gdzie pod wp³ywem ciê¿aru przekrwione oczy
wychodzi³y z oczodo³ów. Id¹c wilgotnym lasem, który daje zbawienne
uczucie ch³odu, dochodzimy do kolejki na wysokoœæ 1800 m n.p.m.
Szybki posi³ek i dalej pod górkê, gdzie zza chmurek wy³ania siê piêk-
na œciana Bionnassay’a (4052 m n.p.m.). Nocleg organizujemy w opusz-
czonej drewnianej bacówce na wysokoœci oko³o 2000 m n.p.m. Nastêpny
dzieñ, to dojœcie do lodowca Bionnassay i mozolne, choæ nietrudne
podejœcie do plateau w pobli¿u schroniska Tete Rousse na wysokoœæ
3167 m n.p.m. Po drodze rozdzielamy siê z dziewczynami, które jad¹
za¿yæ promieni s³onecznych w Prowansji i na Lazurowym Wybrze¿u. 
W nocy wielokrotnie budz¹ nas spadaj¹ce Wielkim Kuluarem kamienie.
Ten niepozornie wygl¹daj¹cy trawers jest wbrew pozorom niebez-
pieczny i to w³aœnie tutaj ka¿dego roku zdarza siê najwiêcej wypad-
ków. Staczaj¹ce siê kamienie potrafi¹ mieæ naprawdê imponuj¹ce
rozmiary, porównywalne wielkoœci¹ do lodówki. Nastêpnego dnia,
wczesnym rankiem, póki s³oñce nie zacznie ogrzewaæ stoków Goutiera,
przebiegamy - dos³ownie przebiegamy trawers (w rzeczywistoœci
wygl¹da to tak: nas³uchuje siê, czy w danym momencie spadaj¹
kamienie i jeœli nie, biegnie siê oko³o 40-50 metrów na druga stronê
kuluaru). Po jego przekroczeniu pozostaje ju¿ jedynie wspi¹æ siê doœæ
strom¹ œcian¹ wysokoœci 700 metrów do zawieszonego nad przepaœci¹
schroniska Goutier, by dalej lodowcem kontynuowaæ wspinaczkê.
Samo schronisko usytuowane jest na wysokoœci 3817 m n.p.m. Stad
w³aœnie wiêkszoœæ ludzi atakuje Mont Blanc, zaczynaj¹c marsz 
o godz. 1 w nocy i przy œwietle czo³ówek, „na lekko” (jedynie 
z podrêcznym plecaczkiem zawieraj¹cym niezbêdne rzeczy) dochodzi
oko³o 7-8 rano na szczyt. My, po zjedzeniu liofilizatu (produkt z wysokimi
parametrami jakoœci), udajemy siê dalej. W planach mamy dojœcie do
schronu Vallot. Sam schron to blaszana puszka, wybudowana za hor-
rendalne pieni¹dze 400 000 Euro na wysokoœci 4362 m n.p.m. Trochê
bol¹ nas g³owy. W koñcu to blisko 4400 metrów n.p.m. Cieszymy siê
z decyzji o pieszym wejœciu od podnó¿a, poniewa¿ pozwoli³o to na
znacznie lepsz¹ aklimatyzacjê. Nastêpnego dnia wstajemy o 5:00 rano,
a w trasê wyruszamy oko³o 5:45. Na szczycie stajemy w promieniach
wschodz¹cego s³oñca o godzinie 7:00. Nie pozostajemy tam jednak
d³ugo. Kilka zdjêæ, pi¹tka przybita z Kub¹, na znak gratulacji i natych-
miastowe zejœcie w dó³. Wiatr wiej¹cy na szczycie doprowadza do
szybkiego wych³odzenia organizmu. Szczególnie nara¿one s¹ rêce 
i palce nóg. Z ca³ym „majdanem”, na ciê¿ko (ca³y ekwipunek niesiemy
ze sob¹), schodzimy inn¹ tras¹ w kierunku Mont Maudit, tak zwan¹
drog¹ 3M. Ca³a droga jest genialna pod wzglêdem widokowym 
i prowadzi wy³¹cznie przez lodowce. Doœæ nerwowo robi siê podczas
zjazdu na linie z eksponowanej œciany Mont Maudit. Na szczêœcie
udaje siê bez wiêkszych problemów i dalej, w kierunku Mont Blanc
du Tacul, który s³ynie z piêknej scenerii lodowca, w stronê kolejki
Aiguille du Midi. Przejœcie w kilku zdaniach opisanej drogi zajmuje 
w gruncie rzeczy prawie ca³y dzieñ. Na „ostatnich nogach” dochodzimy
w pobli¿e kolejki. Myœl¹c, ¿e to koniec ekscytuj¹cych momentów,
wysy³amy sms’y rodzicom, by oznajmiæ, ¿e szczêœliwie dotarliœmy do
bezpiecznego miejsca. Nie zdawaliœmy sobie sprawy ile emocji
przyniesie koñcowe dojœcie grani¹ do kolejki na Aiguille du Midi.
Grañ jest bardzo w¹ska, na szerokoœæ pary butów, a przy tym znacznie
eksponowana zarówno z jednej jak i drugiej strony. W obu przypad-
kach stromizna ci¹gn¹ca siê nawet kilometr czy dwa w dó³ w kierunku 

Chamonix. Wszystko to sprawia, ¿e nie mo¿e byæ tu najmniejszego
zawahania i mowy o pomy³ce. Doœæ zastanawiaj¹ce jest równie¿, ze
grañ nie jest ubezpieczona. No, ale to s¹ w koñcu Alpy, góry wysokie,
a wejœcie na ich teren dobrowolne, o czym informuje tablica na szczycie
kolejki. Reasumuj¹c, spêdziliœmy w Alpach wspania³y tydzieñ, który
po powrocie zaowocowa³ wyj¹tkowo ohydn¹ opryszczk¹, jak to ma
zwykle miejsce w moim przypadku, przy wzmo¿onym wysi³ku. To
jednak jedyny minus, reszta to wy³¹cznie same plusy, wra¿enia
przeplataj¹ce siê z marzeniami, na realizacjê których w koñcu siê
odwa¿y³em.

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 na opowieœci po³¹czone z pokazem
zdjêæ z wyjazdu do kawiarenki MOKSiR, dnia 13 listopada 2011 na
godzinê 17.00.

Maciej Dziuba
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Miara jest niez³y Moja ojczyzna
Tak¹ opiniê o gitarzyœcie Bartku Miarce mo¿na
by³o us³yszeæ wœród chojnowian przed
planowanym w „Jubilatce” kolejnym wie-
czorkiem muzycznym. I nie ma siê co dziwiæ.

Ten boles³awiecki muzyk przez wiele lat by³
podpor¹ legendarnej chojnowskiej grupy
bluesrockowej Deja Vu. Potem, na gruzach
tego zespo³u, za³o¿ono jazzrockow¹ formacjê
59-70 QWINTET, która bardzo czêsto z „Miar¹”
w sk³adzie umila³a jubilatkowe imprezy.
W pi¹tkowy wieczór 21 paŸdziernika w kawiar-
nianym menu pojawi³ siê Bartek wraz ze
swoim koleg¹ z funkrockowego zespo³u Hoo
Doo Band - wokalist¹ Tomaszem Nitribittem.
S³uchaczy zaproszono w akustyczn¹ podró¿
po ró¿nych obszarach œwiatowego bluesa 
i rocka. Niespodziank¹ by³o pojawienie siê 
w kilkunastu utworach chojnowskiego gita-
rzysty Dariusza Sobañskiego (ex Deja Vu).
Jego popisy na gitarze elektrycznej bardzo
zdynamizowa³y ca³y wystêp.
To by³a kolejna udana i ciekawa impreza mu-
zyczna w najstarszym w naszym mieœcie
lokalu, jakim jest niew¹tpliwie “Jubilatka”.
Zas³uga to przede wszystkim niez³omnej
pani Alicji Dul - w³aœcicielki i pomys³odaw-
czyni muzycznych spotkañ. pm

M³odzie¿owa Rada Miejska Chojnowa
zaprasza uczniów szkó³ podstawo-
wych do udzia³u w IV edycji kon-

kursu plastycznego „Czym dla mnie jest
Ojczyzna?” Zamiarem pomys³odawców jest
wzbudzenie postaw patriotycznych u m³o-
dzie¿y chojnowskiej oraz zainteresowanie ich
problematyk¹ patriotyzmu.

Wybór laureatów nast¹pi 15 listopada 2011 r.
Informacja o zwyciêzcach i wyró¿nionych trafi
nastêpnego roboczego dnia do dyrektorów

chojnowskich szkó³, a przez nich do wycho-
wawców i samych uczniów.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê po 15 listopada
2011 r. w miejscu wystawy.
Laureatom zostan¹ przyznane nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.
Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w konkursie
otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.
Warunkiem uczestnictwa jest z³o¿enie pracy
konkursowej do dnia 9 listopada 2011 r.
Dok³adne informacje zainteresowani znajd¹
w regulaminie.

Organizatorzy
1. Organizatorami konkursu „Czym dla
mnie jest Ojczyzna?” jest M³odzie¿owa Rada
Miejska Chojnowa z siedzib¹ w Chojnowie,
Plac Zamkowy l przy wsparciu Rady Miasta
Chojnowa z siedzib¹ w Chojnowie, Plac
Zamkowy l.
2. Niniejszy Regulamin okreœla zasady uczest-
nictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób
ich uzyskania.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostêp-
niony dyrektorom chojnowskich szkó³, 
a nastêpnie za ich poœrednictwem zostanie
przekazany uczniom.

Cele
1. Wzbudzenie postaw patriotycznych u m³o-
dzie¿y chojnowskiej.
2. Zainteresowanie uczniów i nauczycieli
problematyk¹ patriotyzmu.
3. Poszerzenie wiedzy o historii Ojczyzny.
4. Twórcza organizacja czasu wolnego.

Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu s¹ uczniowie szkó³
podstawowych dzia³aj¹cych na terenie miasta
Chojnowa.
2. Uczestnicy zostan¹ podzieleni na 2 kate-
gorie wiekowe:
Kategoria I - klasy 1-3 szkó³ podstawowych;
Kategoria II - klasy 4-6 szkó³ podstawowych.

Temat
Temat konkursu brzmi „Czym dla mnie jest
Ojczyzna?” Zadaniem konkursowym jest
przygotowanie prac plastycznych. Prace po-
winny byæ artystyczn¹ wypowiedzi¹ uczest-
nika konkursu na temat Dnia Odzyskania
Niepodleg³oœci i zwi¹zanego z tym Dniem
patriotyzmu.

Prace konkursowe
1. W ramach konkursu mog¹ zostaæ przygo-
towane prace plastyczne wykonane w dowolnej
technice (np. rysunki, prace graficzne, collage,
prace malarskie) w formacie A4 lub A3.
2. Prace konkursowe powinny byæ przygo-
towane samodzielnie.
3. Ka¿da praca zg³oszona do konkursu powin-
na byæ opisana, tzn. wyraŸnie zaznaczone 

imiê i nazwisko autora, klasa oraz nazwa
szko³y, do której uczêszcza.

Jury
Komisja konkursowa sk³adaæ siê bêdzie z 3 osób.
Bêd¹ to osoby zaproszone przez M³odzie¿ow¹
Radê Miejsk¹ Chojnowa.

Zasady przyznawania nagród
1. Dostarczone prace zostan¹ ocenione przez
Komisjê wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi;
- oryginalnoœæ œrodków wyrazu.
2. Komisja, spoœród prac bior¹cych udzia³ 
w Konkursie i spe³niaj¹cych kryteria wymie-
nione w punkcie „Prace konkursowe”, wy³oni
z ka¿dej grupy wiekowej (kategorii) po 3 zwy-
ciêskie osoby (miejsca 1,2,3) oraz po 2 osoby
wyró¿nione.
3. Wybór laureatów nast¹pi do 15 listopada
2011 r. Informacja o zwyciêzcach i wyró¿-
nionych trafi nastêpnego roboczego dnia do
dyrektorów chojnowskich szkó³, a przez
nich do wychowawców i samych uczniów.
4. Wrêczenie nagród odbêdzie siê po 15
listopada 2011 r. w miejscu wystawy (szcze-
gó³owe informacje otrzyma dyrektor szko³y
wraz z wiadomoœci¹ o laureatach.

Nagrody
1. Laureatom zostan¹ przyznane nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w konkur-
sie otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.

Zg³oszenie prac konkursowych
Warunkiem uczestnictwa jest z³o¿enie pracy
konkursowej do dnia 9 listopada 2011 r.

Og³oszenie konkursu
Informacje o czasie trwania i zasadach Kon-
kursu oraz nagrodach zostan¹ udostêpnione
dyrektorom szkó³ na terenie miasta Choj-
nowa w postaci regulaminu, a przez nich
wychowawcom i uczniom.

Postanowienie koñcowe
1. Organizatorzy Konkursu nie przewiduj¹
mo¿liwoœci zwrotu z³o¿onych na Konkurs prac.
2. Uczestnikami Konkursu nie mog¹ byæ
osoby spokrewnione z cz³onkami Komisji
Konkursowej.

Regulamin konkursu plastycznego 
„Czym dla mnie jest Ojczyzna?”

Na k³opotach personalnych chojnowskich
zespo³ów korzystaj¹ inne.
By³a ju¿ wokalistka Azymutu R - Aneta
Adamek, nied³ugo by³a bezrobotna muzycznie.
Gdy tylko pojawi³a siê propozycja od wscho-
dz¹cej gwiazdki dolnoœl¹skiego po-rocka -
grupy Flowers z Lubina - grzechem by³oby
nie spróbowaæ. Próba okaza³a siê udana. 
Zespó³ ma wielkie aspiracje - wydan¹ ju¿
p³ytê, zaplanowane i zakontraktowane kon-
certy. Mo¿e ze wsparciem Anety uda im siê
wyp³yn¹æ na szersze wody…
Serdecznie im tego ¿yczymy. pm

Aneta - Flowers power!
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240 ró¿añców
Konkurs Ró¿añcowy "Mój w³asny ró¿aniec

- moja pomoc w modlitwie" 

PaŸdziernik jest tradycyjnym miesi¹cem modlitwy ró¿añcowej. Doroœli,
m³odzie¿ i dzieci przychodz¹ do koœcio³ów i kaplic, aby przesuwaæ
paciorki ró¿añca i rozwa¿aæ tajemnice z ¿ycia Jezusa i Maryi. Przez kilka
tygodni dzieci z miasta i gminy Chojnów w swoich szko³ach wykonywa³y
ró¿añce z najró¿niejszych materia³ów – m.in. z papieru, owoców,
bawe³ny, plastiku. Surowce ró¿ne, ale przes³anie jedno – mój w³asny
ró¿aniec.
Jury w sk³adzie: Ks. Pra³at Tadeusz Jurek, Burmistrz Miasta Chojnowa –
Jan Serkies, Wójt Gminy Chojnów – Mieczys³aw Kasprzak, Dyrektor
MBP - Barbara Landzberg, Dyrektor SP 4 w Chojnowie – El¿bieta
Borysewicz i Agnieszka Tworzy³o spoœród 240 prac, do fina³u zakwali-
fikowa³o 46 najciekawszych ró¿añców. 

W œrodowe przedpo³udnie, 26 paŸdziernika, reprezentanci szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów przybyli wraz ze swoimi opiekunami do Miejskiej
Biblioteki Publicznej, aby wzi¹æ udzia³ w wielkim finale. Hol pierwszego
piêtra wype³ni³ siê gwarem. Autorzy prac i goœcie z zainteresowaniem
ogl¹dali barwn¹ wystawê paciorków. Wykorzystane tu nasiona fasoli,
owoce jarzêbiny, dêbu, suszone morele i winogrona, orzechy, papier,
w³óczka, zadziwia³y oryginalnoœci¹ i formatem. Szacowne jury, które
wczeœniej z trudem sklasyfikowa³o prace fina³owe, teraz mia³o jeszcze
trudniejsze zadanie. Podczas gdy sêdziowie obradowali, uczniowie uczest-
niczyli w prelekcji na temat modlitwy ró¿añcowej wzbogaconej o prezen-
tacjê multimedialn¹ oraz korzystali ze s³odkiego poczêstunku. 

Kiedy komisja konkursowa zakoñczy³a
swoje prace wszyscy z niecierpliwoœci¹
oczekiwali na werdykt, który okaza³ siê
nastêpuj¹cy:
I miejsce w kategorii klas 1-3: Micha³
Druzga - SP nr 4 w Chojnowie 
I miejsce w kategorii klas 4-6:
Wiktoria Rynkal - SP Budziwojów
I miejsce w kategorii klas gimnazjal-
nych: Daniel Kwidziñski – Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie

wyró¿nienia:
* dla klas 1-3: Antoni W¹sowski (SP Krzywa), Jakub Arasim (SP 4
Chojnów), Pawe³ Kujath (SP Goliszów), Dorota Druzga (SP 4
Chojnów), Julia Romaniak (SP Budziwojów)

* dla klas 4-6: Daria Szerszenowicz (SP Stary £om), Angelika Musia³
(SP 4 Chojnów), Agata Sarnowska (SP Krzywa), Bart³omiej Kargul
(SP 4 Chojnów), Krzysztof Zachary (SP NiedŸwiedzice)

* dla klas gimnazjalnych: Julia Silldorff (Gimnazjum nr 2 
w Chojnowie), Aleksandra Kruk (Gimnazjum nr 2 w Chojnowie),
Karolina Koñka (Gimnazjum nr 2 w Chojnowie).
Dodatkowo klasa integracyjna Gimnazjum nr 2 w Chojnowie zdoby³a
nagrodê specjaln¹.

Laureaci odebrali g³ówne nagrody przyznane przez p. Mieczys³awa
Kasprzaka – wójta Gminy Chojnów, p. Jana Serkiesa – Burmistrza Miasta
Chojnów oraz ks. Pra³ata Tadeusza Jurka – Dziekana Dekanatu Chojnów.
Wszyscy natomiast uczestnicy otrzymali drobne upominki ró¿añcowe
oraz pami¹tkowe dyplomy. 
W tym miejscu pragnê jako organizator podziêkowaæ wszystkim za pomoc
przy przeprowadzeniu tego konkursu; szanownemu jury, pracownikom
Miejskiej Biblioteki Publicznej, katechetom i uczniom, którzy wykonali
przepiêkne prace, a tak¿e lokalnym mediom. Wystawê ró¿añców (prac
fina³owych) ka¿dy z mieszkañców mo¿e zobaczyæ do 15 listopada 2011 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie. 

Ks. Jaros³aw Górecki 
organizator konkursu

Srebro dla WTZ
II miejsce w kategorii "formacje" wywalczy³a grupa taneczna reprezentuj¹ca
chojnowskie Warsztaty Terapii Zajêciowej na III Dolnoœl¹skim
Turnieju Tanecznym Osób Niepe³nosprawnych w Jaworze. Gratulujemy!

W turnieju poza grup¹ z Chojnowa udzia³ wziê³y takie placówki, jak
SDŒ Piotrowice, WTZ Z³otoryja, WTZ Dobroszyce, WTZ Trzebnica, 

WTZ Mikoszów, WTZ Dzier¿oniów, WTZ Caritas Legnica, WTZ
"Jutrzenka" Legnica, konkurencja by³a wiêc spora. 
Chojnowsk¹ grupê reprezentowa³o 6 osób: Barbara Siwak, Kamila
Szuka³o, Martyna Hojczyk, Magdalena Jadach, Józef Tomiak, Eryk
Ziembikiewicz.
Zwyciêski okaza³ siê taniec do piosenki "Shout". Poza nim grupa
choj-nowska zaprezentowa³a siê równie¿ w przeboju "Bo ja tañczyæ
chcê". Nasz¹ dru¿ynê do zdobycia drugiego miejsca przygotowa³a ter-
apeutka WTZ - Pani Agnieszka Myszograj oraz wolontariuszka
Sandra Kasjañczyk. (Ÿród³o - www.chojnow.pl)
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- Pocz¹tki nie by³y ³atwe - mówi pomys³o-
dawczyni i kierownik chóru Krystyna
Czapska. - Wydawa³o siê, ¿e zainteresowa-
nych jest wielu, pomys³ zreszt¹ narodzi³ siê
po namowach znajomych. Czêsto s³ysza³am, ¿e
chór w mieœcie jest potrzebny, ¿e wielu miesz-
kañców chêtnie wspólnym œpiewem wype³ni³oby
swój wolny czas. Tymczasem na pierwsze
organizacyjne spotkanie og³oszone przez dom
kultury przysz³o kilka osób, na nastêpne ju¿
kilkanaœcie, ale d³ugo jeszcze tworzy³a siê
sta³a grupa, która obecnie liczy 38 osób. 

Dziœ ka¿dy z chórzystów podkreœla, ¿e Skoranta
to jedna wielka rodzina, dziel¹ca radoœci 
i smutki, œwiêtuj¹ca sukcesy, wspólnie
rozwi¹zuj¹ca problemy.
- Wierni s³uchacze widz¹ i doceniaj¹ nasz¹
czteroletni¹ pracê - mówi dyrygent chóru
Zenon Chmielewski. - Poziom interpretacji,
emisji g³osów i brzmienia jest nieporównywalny
z wystêpami sprzed trzech, czterech lat. Chór
œpiewa na trzy g³osy, wspaniale brzmi a capella.
Moj¹ ambicj¹ jednak jest prowadzenie utworów
na cztery g³osy. 
Czteroletnia Skoranta, jak czteroletnie dziecko
wci¹¿ jeszcze siê uczy, bada, poznaje. Cennym
doœwiadczeniem s¹ koncerty, konkursy, prze-
gl¹dy, zw³aszcza te poza granicami naszego
miasta. Ucz¹ obycia scenicznego, kontaktu 
z publicznoœci¹, daj¹ mo¿liwoœæ konfrontacji

z innymi chórami i obiektywnej oceny w³as-
nych umiejêtnoœci.
- Ka¿da nagroda, pochlebne s³owa, wyró¿nie-
nie spoœród innych to dla nas ogromna satys-
fakcja i bodziec do dalszego dzia³ania - wyjaœ-
nia K. Czapska. - Jednak bardziej chyba mobili-
zuj¹ nas niepowodzenia. Mimo, ¿e ka¿dy z nas
œpiewa dla w³asnej przyjemnoœci, œpiewa bo
lubi, œpiewa by daæ upust emocjom, to nikt nie
jest wolny od pewnego rodzaju rywalizacji,
chêci sprawdzenia siebie i doskonalenia swo-
jego warsztatu.

Skoranta ma w swoim repertuarze oko³o 100
utworów - to materia³ na co najmniej kilka-
naœcie p³yt. Chórzyœci jednak najbardziej spe³-
niaj¹ siê daj¹c wzruszenia innym. Wystêpy
okolicznoœciowe i s³owno-muzyczne spektakle
obejrza³o i wys³ucha³o przez te lata tysi¹ce
chojnowian. Grupa czêsto inicjuje spo³eczne
dzia³ania - by³a organizatorem koncertów
charytatywnych, dwóch edycji imprezy pn.
„Talenty znad Skory”, uroczystoœci zwi¹zanych
z obchodami pi¹tej rocznicy œmierci Jana
Paw³a II. 
Pochwaliæ siê mog¹ nagrod¹ Grand Prix 
w Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek w Siedliskach
i pierwszym miejscem na tym samym konkursie
rok póŸniej. Sukcesem s¹ tak¿e rzesze fanów,
liczne zaproszenia na okoliczne imprezy 
i wci¹¿ rozwijaj¹ca siê dzia³alnoœæ. 

Na przyjêciu urodzinowym nie ograniczono
siê do gratulacji, ¿yczeñ, podziêkowañ i wspól-
nego odœpiewania 100 lat. Skoranta da³a emo-
cjonuj¹cy koncert dla zaproszonych goœci,
by³a solowa prezentacja jednego z chórzystów
i wystêp „wewnêtrznego” kabaretu. A potem…
- chórzyœci Skoranty zdaje siê maj¹ muzyczne
ADHD, bo przez kilka kolejnych godzin 
z kawiarenki MOKSiRu nios³o siê echo towa-
rzyskich rozmów zag³uszanych wokalnymi
wystêpami caraoke…

eg

Œpiewaj¹ce obchody
Skoranta ma cztery lata. Czy to du¿o czy ma³o – odpowiedŸ
pozostawiamy do w³asnej interpretacji. Pewne jest, ¿e niewielu
wró¿y³o jak¹kolwiek przysz³oœæ powstaj¹cemu w 2007 roku
towarzystwu œpiewaczemu. Wtedy by³a to kolejna z rzêdu próba
utworzenia w Chojnowie miejskiego chóru. Pozornie sceptyków
by³o wiêcej ni¿ chêtnych, ale jak siê z czasem okaza³o mi³oœnicy
amatorskiego œpiewu uroœli w si³ê i nie jednemu „pokazali”…

18 paŸdziernika w Gimnazjum nr 2 rozpoczê³a siê ekorewolucja! W tym
dniu mieszkañcy Chojnowa mogli przynieœæ zepsuty sprzêt elektryczny
i elektroniczny (ZSEE). Za przyniesione sprzêty, zgodnie z rankingiem
owocowym, m³odzie¿ rozdawa³a owoce lub krzewy ozdobne, a tak¿e
w³asnorêcznie przygotowane na zajêciach artystycznych, zak³adki.
Warto dodaæ, ¿e owoce w wiêkszoœci, pochodzi³y z sadów rodziców
uczniów naszej szko³y.
Ekorewolucjê poprzedzi³y staranne przygotowania. Gimnazjaliœci przepro-
wadzili szeroko zakrojon¹ kampaniê informacyjn¹ na terenie miasta.
Przygotowano gazetkê informacyjn¹ o eletroœmieciach. Przed gabinetem
dyrektora rozwieszono specjalnie przygotowan¹ flagê ekorewolucji.
Radiowêze³ szkolny emitowa³ audycjê radiow¹, która promowa³a
zbiórkê ZSEE. Do miejsca zbiórki prowadzi³y plakaty ze strza³kami, 

na parterze dy¿urowa³a wyznaczona grupa ch³opców, gotowych nieœæ
pomoc przy przenoszeniu ciê¿kich sprzêtów. Na pierwszym piêtrze
przygotowano stoisko gdzie ka¿dy kto odda³ ZSEE móg³ odebraæ
nagrody zgodnie z rankingiem owocowym, a tak¿e wpisaæ siê do
Ksiêgi Obroñców Œrodowiska. 
Œmia³o mo¿na powiedzieæ ¿e ekorewolucja, która przebiega³a pod
has³em „Ekorewoluja naszym bohaterem - zbiórka elekroœmieci jej
przyjacielem”, zakoñczy³a siê sukcesem. Zebrane eletroœmieci w tym
samym dniu odebra³a firma Ecoren. Organizatorem akcji by³a klasa IIb pod
opiek¹ pani Ma³gorzaty Potacza³y. 
To kolejna zbiórka ZSEE zorganizowana przez Gimnazjum nr 2.
Dziêkujemy mieszkañcom Chojnowa za zaanga¿owanie siê w akcjê. 
Pamiêtajcie, ¿e mo¿ecie Pañstwo przynosiæ eletroœmieci codzienne,
na ty³ach szko³y s¹ wystawione specjalne kontenery (do godz. 17
mo¿na wjechaæ samochodem).

Ekorewolucja
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We wrzeœniu tego roku w Gimnazjum nr 1
ruszy³ projekt „Telewizyjny Coolty-
wator Mo¿liwoœci”.
Ka¿dy gimnazjalista marz¹cy o karierze
dziennikarskiej bêdzie mia³ mo¿liwoœæ
poznaæ z bliska œwiat mediów. Patro-
nat nad przedsiêwziêciem objê³a dzia-
³aj¹ca przy szkole Fundacja „Smak
Sukcesu”.
W czasie realizacji projektu uczestnicy
poznaj¹ œwiat telewizji i dziennikarstwa.
Bêd¹ redagowaæ artyku³y, dzieliæ siê
doœwiadczeniami, zaprezentuj¹ swoje
umiejêtnoœci. Ju¿ w listopadzie bene-
ficjenci wezm¹ udzia³ w trzydniowych
warsztatach telewizyjnych we Wroc³awiu.
Projekt finansowany jest z œrodków
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wol-
noœci (w ramach programu „Równaæ
szanse”), administrowanej przez
Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y.

15listopada sala kinowa Miejskiego
Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji zmie-

ni siê w szkoln¹ salê teatraln¹. Uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 4 przeprowadz¹ tu eli-
minacje do odbywaj¹cego siê w Chojnowie
Przegl¹du Teatrów Szkó³ Korczakowskich.
Poszczególne klasy zaprezentuj¹ spektakle, 
z których najlepsze, 22 listopada, na tej samej
scenie, o teatralne trofea rywalizowaæ bêd¹ 

z przedstawieniami innych szkó³ im. Janusza
Korczaka. 
Przegl¹d Teatrów Szkó³ Korczakowskich orga-
nizowany jest przez czwórkê co dwa lata. Œci¹ga
do Chojnowa placówki z ró¿nych regionów i ma
rangê jednej ze sztandarowych imprez szko³y. 
Gazeta Chojnowska z przyjemnoœci¹ kolejny raz
przygl¹daæ siê bêdzie amatorskim teatrzykom, 
a wra¿eniami redaktorzy podziel¹ siê na ³amach. 

Telewizyjny
Cooltywator
Mo¿liwoœci

Od zawsze Szko³a Podsta-
wowa nr 4 odkrywa³a, pro-
mowa³a i rozwija³a wszelkie
uzdolnienia swoich uczniów.
Wspieranie pasji w tej pla-
cówce jest integraln¹ czêœci¹
edukacji i wychowania. Nie
dziwi zatem fakt, ¿e „czwór-
ka” znalaz³a siê wœród 141
szkó³ Dolnego Œl¹ska, któ-
rym Minister Edukacji Naro-
dowej - Katarzyna Hall na-
da³a miano Szko³y Odkryw-
ców Talentów. Warto pod-
kreœliæ, ¿e w naszym powie-
cie ten tytu³ maj¹ tylko dwie
szko³y - SP 4 w Chojnowie 
i II LO w Legnicy. 

Okazuje siê, ¿e zdolni ucznio-
wie wymagaj¹ szczególnego

„prowadzenia”. Projekt MON
pn. Rok Odkrywania Talen-
tów ma s³u¿yæ nie tylko do-
strze¿eniu uzdolnieñ uczniów,
ale uœwiadomieniu osobom
odpowiedzialnym za zarz¹-
dzanie kszta³ceniem, i¿ ucz-
niowie zdolni maj¹ specjalne
potrzeby edukacyjne i szcze-
gólne wymagania.
W chojnowskiej szkole peda-
godzy doskonale wiedz¹, ¿e
w pracy z utalentowanym ucz-
niem trzeba mieæ pewne pre-
dyspozycje - trzeba byæ jedno-
czeœnie mistrzem, mentorem,
przewodnikiem i t³umaczem
dla swoich podopiecznych.
Gratulujemy ca³ej szkolnej
spo³ecznoœci.

eg

Szko³a Odkrywców Talentów

Dla patrona

Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji 
w Piotrowicach 

zaprasza na 

BAL ANDRZEJKOWY
który odbêdzie siê 

26 listopada 
od godz. 20.00 
w sali GOKiR 

w Piotrowicach .

oprawa muzyczna: zespó³ BLUE BAND,

cena : 190 z³ / para,

menu : 
- 3 ciep³e dania,
- zimne przek¹ski,
- napoje,
- kawa, herbata

rezerwacja miejsc:
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji 

w Piotrowicach nr 16
telefon nr 76 81 87 045; 

e-mail: gokir@gmina-chojnow.pl 
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Dla Mi³osza
W 2011 mija setna rocznica urodzin
Czes³awa Mi³osza. Urodzony w Sze-
tejniach, w sercu litewskiego mate-
cznika, wygnany stamt¹d przez tra-
giczne wydarzenia XX wieku, miesz-
ka³ kolejno w Warszawie, Krakowie,
Pary¿u, Stanach Zjednoczonych, by 
u kresu stulecia powróciæ do Polski. 
By³ nie tylko poet¹, prozaikiem, t³umaczem, czytanym na ca³ym œwiecie
eseist¹, laureatem wielu nagród, tytu³ów, w tym tak¿e zdobywc¹ Nagrody
Nobla, ale równie¿ niezwykle wnikliwym obserwatorem i œwiadkiem epoki.
Na program Roku Mi³osza z³o¿y³y siê nowe wydania ksi¹¿kowe, konfer-
encje, dyskusje, wystawy organizowane w Polsce i za granic¹.

W rocznicowe obchody w³¹czy³a siê Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie i m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2.
Na 27 paŸdziernika do Sali Edukacyjnej cz³onkowie M³odzie¿owego
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki dzia³aj¹cego przy Gimnazjum nr 2 zaprosili
mieszkañców na wieczór poetycki z Czes³awem Mi³oszem. „Jak powinno
byæ w niebie” - tytu³ tomiku poety, by³ tak¿e tytu³em czwartkowej wie-
czornicy. 
Kilkadziesi¹t minut nastrojowego spotkania wype³ni³y utwory i biogramy
Mi³osza - prawnika i dyplomaty, poety, prozaika, eseisty, historyka literatu-
ry, t³umacza - cz³owieka œwiat³ego, inteligentnego, jednoczeœnie wra¿-
liwego i subtelnego.

Poetycki wieczorek zakoñczy³ recytacj¹ sam jego bohater. Komputerowa
autoprezentacja by³a przejmuj¹cy epilogiem…

eg

Czes³aw Mi³osz 

Sens (fragment)

Kiedy umrê, zobaczê podszewkê œwiata.

Drug¹ stronê, za ptakiem, gór¹ i zachodem

s³oñca.

Wzywaj¹ce odczytania prawdziwe znacze-

nie.

Co nie zgadza³o siê, bêdzie siê zgadza³o.

Co by³o niepojête, bêdzie pojête.

- A je¿eli nie ma podszewki œwiata?

(…)

Przesy³aj¹c gratulacje z okazji jak¿e piêknej - 30-tej rocznicy œlubu ¿yczymy
Wam Kochani rodzice, abyœcie dalej szli przez ¿ycie trzymaj¹c siê mocno za rêce,
zawsze uœmiechniêci, otoczeni ludŸmi, których kochacie, silni poczuciem bez-
pieczeñstwa i szczêœcia, zawsze pewni swoich uczuæ - na zawsze nieroz³¹czni. 
Kochanym Rodzicom TTeerreessiiee  ii  JJóózzeeffoowwii  KKoozzaakk z okazji 30-tej Rocznicy Œlubu
moc gor¹cych, p³yn¹cych prosto z serca ¿yczeñ, aby p³omieñ Waszej mi³oœci
nigdy nie s³ab³, a ¿ycie up³ywa³o w jego cieple i blasku. Kochaj¹cy: córka Anna 
i syn Piotrek.

Moc serdecznych, gor¹cych ¿yczeñ wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia, sukcesów 
w ¿yciu zawodowym i prywatnym, najserdeczniejszej przyjació³ce KKaarriinniiee  SS. 
z okazji imienin przesy³aj¹ Dorota i Edyta. 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych
nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,

przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa-£okietka),
dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê

wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ 
w stanie istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê
komunikacji - zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowê
zespo³u gara¿y dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 
z dnia 21-07-2003 r.  
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
w dniu 9 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
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. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do
dnia 4 listopada 2011 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121
2000 0050 Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub
w kasie tut. Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium
równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/. 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¿ 40,00 z³. 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. 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 wyprzedze-
niem 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 termi-
nie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 
27 lipca 2010 r., drugi odby³ siê 29 wrzeœnia 2010 r., trzeci 
21 grudnia 2010 r., czwarty 9 marca 2011 r., pi¹ty 25 maja 2011 r.,
szósty 23 sierpnia 2011 r. 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 prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Kronika  Towarzyska
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Dzia³aj¹ca od niedawna w ramach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku pracowania rzeŸby,
której fachowym okiem patronuje pan Ireneusz
Józefczuk, ostro bierze siê do pracy... Pierwsza
wystawa w pocz¹tkach przysz³ego roku. Jeœli
wœród naszych seniorów s¹ chêtni do zmierze-
nia siê z Micha³em Anio³em - zapraszamy!

sh

Seniorzy rzeŸbi¹
Dziêki dofinansowaniu z Narodowego Centrum
Kultury, pozyskanemu przez MOKSiR 
w ramach programu Dom Kultury +, odby³y siê
szkolenia dla osób zajmuj¹cych siê prac¹ 
z dzieæmi i m³odzie¿¹. Pierwszy warsztat zaty-
tu³owano: “Interpretacja muzyki poprzez ruch
sceniczny oraz wyra¿anie emocji tañcem”, drugi:
“Praktyka improwizacji - przechodz¹c przez”
wg Davida Zambiano - wzbogacenie choreo-
grafii o emocje i wyraz artystyczny.
Ruch towarzyszy nam od narodzin, jest naj-
bardziej naturalnym i podstawowym elemen-
tem ¿ycia. Poprzez ruch kontaktujemy siê 
z innymi, jest on tak¿e bardzo wa¿ny w komu-
nikacji, budowaniu relacji.
12 pañ, reprezentuj¹cych Przedszkole nr 1,
SP 3, SP 4, WTZ, MBP i MOKSiR, przez
dwa dni zg³êbia³o tajniki interpretacji muzyki
poprzez taniec i ruch sceniczny, by móc tê
wiedzê przenieœæ do swoich placówek i wzbo-
gaciæ edukacyjne zajêcia z podopiecznymi.
Podobne szkolenie odbêdzie siê 5 listopada.
Tym razem swoj¹ wiedz¹ dzieliæ siê bêd¹
trenerki z Centrum Kultury £owicka. Celem
warsztatu jest doœwiadczenie pracy z grup¹ 
i w grupie poprzez techniki ruchowo-taneczne. 

Uczestnicy bêd¹ mieli okazjê odkrywaæ
siebie poprzez doœwiadczenie i obserwacjê
ruchu, samodzielnie doœwiadczyæ metody 
i æwiczeñ s³u¿¹cych budowaniu zaufania,
odkrywaniu potencja³u grupy. Zapropono-
wane techniki pomog¹ w nawi¹zywaniu kon-
taktu, otwieraniu i poznawaniu cz³onków
grupy, integracji, rozwijaniu pozytywnych
relacji. 
Te warsztaty skierowane s¹ do osób pracuj¹-
cych z grupami dzieci, m³odzie¿y i doros³ymi
w Miejskim Oœrodek Kultury, Sportu i Rekrea-
cji. Odbêd¹ siê, podobnie jak wczeœniejsze,
dziêki wsparciu ze œrodków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Dom
Kultury +.

Szkoli³y siê dla dzieci

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Charles A. Amenta III - “Krzyœ jest
wyj¹tkowy: dla dzieci o autyzmie”
Ksi¹¿ka wydana przez Gdañskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Autor jest lekarzem, ojcem trzech synów, 
a bohaterem ksi¹¿ki jest jeden z nich, auty-
styczny Krzyœ. 

Charles A. Amenta III tak mówi o swojej
ksi¹¿ce:
Tê ksi¹¿kê napisa³em dla dzieci, aby pomóc
im zrozumieæ, czym jest autyzm. Zawar³em 
w niej rzeteln¹ wiedzê i swoje osobiste doœwiad-
czenia. Mam nadziejê, ¿e dzieciom spodoba
siê ta ksi¹¿ka. Chcia³bym, aby okaza³a siê te¿ przy-
datna dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Marcin Pa³asz - “Bardzo dzikie historie”
Wielki Las i jego mieszkañców znamy ju¿ 
z ksi¹¿ki pt. “Ptaœ i Miaugosia”, w której tytu³owi
bohaterowie zostali dzielnymi komandosami.
Ocalony przez nich las ci¹gle têtni ¿yciem,
zaœ jego mieszkañców spotykaj¹ kolejne,
niesamowite przygody!

Dzia³ dla Doros³ych:

Andrzej Franaszek - “Mi³osz: biografia”
To nie tylko barwny portret jednego z najwiêk-
szych twórców XX wieku, ale tak¿e kawa³
historii tego stulecia, z jego okrutnymi paro-
ksyzmami: wojnami, rewolucjami, oboma
totalitaryzmami. Wszystkich tych wydarzeñ -
a tak¿e kluczowego dla tej epoki losu wygnañca
- ¿yj¹cy blisko sto lat poeta doœwiadczy³ na
w³asnej skórze; ale te¿ wnikliwie opisa³ 
w dzie³ach zdumiewaj¹cych skal¹ artystycz-
nej ró¿norodnoœci. 
Andrzej Franaszek (ur. 1971 r.) - krytyk literacki,
redaktor dzia³u kultury w “Tygodniku Powszech-
nym”, absolwent polonistyki na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim. Zajmuje siê twórczoœci¹
wspó³czesnych pisarzy polskich. Autor m.in. ksi¹-
¿ek: “Ciemne Ÿród³o. Esej o cierpieniu w twór-
czosci Zbigniewa Herberta (nominacja do Na-
grody Literackiej Nike w 1999 r.) oraz “Prze-
pustka z piek³a. 44 szkice o literaturze i przy-
godach duszy”, licznych szkiców, a tak¿e sce-
nariuszy filmów dokumentalnych.

24 listopada, miesi¹c po krajowej
premierze, Miejski Oœrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji zaprasza
do swojego kina na „Habemus
Papam - mamy papie¿a”.

W obsadzie - Michel Piccoli jako papie¿, który
chcia³ w m³odoœci zostaæ aktorem, Jerzy Stuhr
- sprytny watykañski rzecznik, i sam Moretti
- lekarz, który mia³ ekspresowo wyleczyæ
œwiêtego pacjenta, ale skoñczy³ na czytaniu
Biblii poprzez psychoanalizê.
„Habemus Papam - mamy papie¿a” to jeden
z najg³oœniejszych europejskich filmów tego
roku. Œmia³a, inteligentna komedia, w której
koœció³ pokazuje swoj¹ ludzk¹ twarz i wielki
europejski przebój kinowy z genialn¹ kreacj¹
Jerzego Stuhra. “Habemus Papam - mamy
papie¿a”, które we W³oszech przynios³o prawie
8 milionów dolarów wp³ywów, to fascynuj¹ca
historia cz³owieka, który zosta³ papie¿em
wbrew swojej woli.

Kino zaprasza
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych -Plac Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 

e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
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Propagowanie szachów wœród m³odzie¿y, pedagogów, rodziców, w œro-
dowisku lokalnym i ogólnopolskim, to cel pierwszego Turnieju
Szachowego o Puchar Starosty Powiatu Legnickiego. Organizator -
Powiatowy Zespó³ Szkó³ zaprasza wszystkich chêtnych - bez wzglêdu na
wiek, p³eæ, szachowe umiejêtnoœci. Zg³oszenia udzia³u w turnieju mo¿na
dokonaæ na stronie internetowej www.chessarbiter.com, informacje 
o turnieju równie¿ na stronach www.dzszach.pl, www.kalendarz.siwik.pl,
www.pzszach.pl, w przypadku wolnych miejsc zapisy bezpoœrednio
przed turniejem.

Z ka¿dym meczem wytrawny kibic naszego klubu obserwuje
podczas gry wp³yw nowego trenera. Widaæ dyscyplinê gry,
ale do poprawienia jest jeszcze parê szczegó³ów. G³ównym
zadaniem naszych zawodników jest teraz utrzymanie siê 
w okrêgówce.
29 paŸdziernika Chojnowianka zmierzy³a siê z dru¿yn¹ zde-
cydowanie wy¿ej sklasyfikowan¹ w tabeli - z Burz¹ Czarnymi
Rokitki.
Pierwsza po³owa meczu nale¿a³a do naszych. Kibice nie
mogli narzekaæ na brak emocji. Strza³ Kêdzierskiego
wzbudzi³ nadziejê na zwyciêstwo. W drugiej po³owie szanse
na cenne punkty zniweczy³ gol Hanieckiego. 
Remis daje dru¿ynie bia³o-niebieskich jeden punkt - to
niczego nie zmienia. Trzymaj¹c kciuki, czekamy zatem na
kolejne rozgrywki.

KS Chojnowianka Chojnów - Burza Czarni Rokitki  - 1:1 (1:0)

pm

O Puchar Starosty

PPii³³kkaa  nnoo¿¿nnaa

Sfora zaprasza
Klub KS „Sfora” serdecznie zaprasza
wszystkich chêtnych na treningi. Zajêcia
odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek 
i czwartek o godzinie 17:00. Treningi
odbywaj¹ siê w chojnowskim Gimnazjum
nr 1 przy ul. Reymonta 1. 

Taekwondo to bardzo atrakcyjna sztuka walki. Pochodzi 
z Korei. Jest traktowane jako narodowy sport tego pañstwa. 
W chwili obecnej Taekwondo jest jedn¹ z pe³noprawnych
dyscyplin olimpijskich.
Jeœli chcesz zadbaæ o w³asn¹ kondycjê czy swoich bliskich zde-
cyduj siê na Taekwondo. Ten sport znakomicie poprawi twoj¹
wydolnoœæ i sprawnoœæ fizyczn¹.

26 paŸdziernika rozegrano XX, przedostatni¹ kolejkê Miêdzyzak³a-
dowej Ligii Pi³ki No¿nej MLPN-2011 Chojnów. 

DZPW DOLPAP - ALKEN 0:3 (vo)
TOMPOL - BHPE 6:3
BELFRY-11 - FEERUM 2:4
KADRA APIS - DOMEX 3:0 (vo)
Aktualna tabela:

Do ciekawego wydarzenia dosz³o w XVI kolejce. W meczu pomiêdzy
DZWP DOLPAP - BELFRY-11 zagrali przeciw sobie dwaj najstarsi
uczestnicy tegorocznych rozgrywek Pan Jan Serkies oraz Pan Edward
Jakubiec. Zwyciêsko z tej rywalizacji wyszed³ Pan burmistrz strzelaj¹c
dwie bramki, dziêki czemu dru¿yna BELFRY-11 wygra³a swój mecz.

Do rozegrania pozosta³a ostatnia kolejka spotkañ, która odbêdzie siê
05 listopada 2011r. Terminarz ostatniej XXI kolejki spotkañ MLPN-2011:
* godz. 9.00 KADRA APIS - BELFRY-11
* godz.10.00 ALKEN - TOMPOL
* godz.11.00 DOMEX - DZWP DOLPAP
* godz.12.00 FEERUM - BHPE
Uroczysta GALA MLPN-2011, na której zostan¹ wrêczone nagrody
odbêdzie siê w tym samym dniu tj. 05.11.2011r.o godz. 17.00 
w Jubilatce.

MLPN-2011



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 178 m2

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

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

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, pow. 

45 m2, IVp. Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-16. 

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.

Pilnie sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,

pow. 61,3 m2 w Chojnowie na ul. Samorz¹-
dowej, IVp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osob-
no wc, plastikowe okna, œrodkowe+dzia³-
ka+gara¿, cena do negocjacji. 
Wiadomoœæ: tel. 725-124-849 lub 609-990-946.

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 negocja-
cji. Wiadomoœæ: tel. 607-244-369. 

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe-spó³dziel-

cze przy ul. Gen. St. Maczka, pow. 63 m2, IIp.,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, cena
do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 660-745-539 lub 608-287-451.

Sprzedam kawalerkê o pow. ok. 30 m2 w Choj-
nowie przy ul. Kochanowskiego, 3 pokoje, Ip.,
cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 604-672-111.

Sprzedam mieszkanie o pow. 90 m2 Chojnowie
(stare budownictwo). 
Wiadomoœæ: tel. 507-017-292. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, Ip., w Ro-

kitkach, pow. 38 m2 + gara¿, cena 65 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 533-997-998.

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ w nowym
budownictwie o pow. 36,30 m2, IVp., 
w Chojnowie przy ul. Samorz¹dowej.
Wiadomoœæ: tel. 692-361-464. 

Zamieniê mieszkanie o pow. 75 m2 na dwa
oddzielne. Wiadomoœæ: tel. 723-452-403. 

Do wynajêcia 3.pokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie, Ip., kuchnia, ³azienka,

toaleta, piwnica, c.o., mieszkanie czêœciowo
umeblowane. Wiadomoœæ: tel. 888-188-005. 

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

Praca

Mechanik spawacz elektryczno-gazowy,
uprawnienia, doœwiadczenie, praktyka na
zachodzie – szuka pracy. 
Wiadomoœæ: tel. 783-286-792. 

Zatrudniê pracownika z doœwiadczeniem na
stanowisko serwisant opon-wulkanizator.
Wiadomoœæ: tel. 792-033-288. 

Chêtnie zaopiekujê siê starsz¹ osob¹ na terenie
Chojnowa, posiadam doœwiadczenie zawodowe
i dyplom opiekuna medycznego. 
Wiadomoœæ: tel. 530-145-284. 

Dzia³ki

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

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 7 arów,
pe³ne uzbrojenie. 
Wiadomoœæ: tel. 507-017-292. 

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

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.

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

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

Sprzedam projekt domu jednorodzinnego
Benedykty II - nowy, niekreœlony w 4 egzem-
plarzach, wykonany przez MG „Projekt”. Tanio
- cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 668-152-626.

APIS sp. z o.o. Chojnów odda za darmo gruz 
i szlakê, istnieje mo¿liwoœæ za³adunku.
Wiadomoœæ: tel. 660-720-206 lub 696-468-441. 
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BIURO POMOCY PRAWNEJ

- porady prawne
- pisma procesowe
- pomoc zad³u¿onym
- obs³uga przedsiêbiorców

Chojnów ul. Kolejowa 12 E
Tel. 507-052-910   

505- 896-735
www.lexunica.pl

lexunica@interia.pl

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istnie-
j¹cym. Pierwsza op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu wynosi
25 % u³amkowej ceny gruntu, op³aty roczne wynosz¹ 1 % u³amkowej
ceny gruntu i s¹ p³atne do 31 marca ka¿dego roku. Op³aty z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego podlegaj¹ zwiêkszeniu o podatek VAT wed³ug
stawki obowi¹zuj¹cej w momecie powstania obowi¹zku podatkowego.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
nieuci¹¿liwych us³ug komercyjnych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 listopada  2011 r. o godz. 11.00 w sali
nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) 
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000
0000 2121 2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 4 listopada 2011 r. 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 Rozporz¹dze-
niem 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, zwró-
cone 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 post¹pie-
nie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem 
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1.250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Miasto Chojnów, pl. Zam-
kowy 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. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 21 czerwca 2011 r.,
drugi 26 sierpnia 2011 r. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od
zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego
wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi 
w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 10.10-04.11.2011 r.  w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370. Zastrzega
siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-680. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Burmistrz  Miasta  Chojnowa  o g ³ a s z a
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku przy ul. Legnickiej 16 

w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/4 o pow. 220 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia
30-12-2096 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00010218/1:

* najtañsze w regionie wiêŸby dachowe + ³aty
* podbitki dachowe
* pod³ogê (such¹)
* us³ugowe suszenie drewna
* drewno opa³owe i kominkowe
* tarcica iglasta i liœciasta
* stemple budowlane
* impregnacja zanurzeniowa

Kontakt : 0660-418-596

Tartak w Zamienicach
- Henryk Szapowa³

oferuje:
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