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6 wrzeœnia - II czêœæ spotkania Teresa i Feliks Depta prezentuj¹: "Japonia z daleka 
i bliska" - finisa¿ wystawy "Japoñskie pami¹tki" - MBP;

13 wrzeœnia -  otwarcie wystawy fotograficznej Paw³a Wróbla "Moje góry: o wêdrówce 
i spe³nieniu" - MBP;

19 wrzeœnia - spotkanie autorskie z Jakubem Æwiekiem - MBP;
26 wrzeœnia - spotkanie autorskie z Ma³gorzat¹ Gutowsk¹-Adamczyk - MBP;
27 wrzeœnia - "Kolory Indii" - opowieœæ Wojciecha Drzewickiego o tegorocznej 

podró¿y do Indii - MBP;
wrzesieñ - III Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ - Dom Schrama, koœció³ NP NMP;
wrzesieñ - paŸdziernik - "Moje góry : o wêdrówce i spe³nieniu" - wystawa fotograficzna 

Paw³a Wróbla - MBP;

04 paŸdziernika - Wystawa dokonañ pracowni rzeŸby U3W - Dom Schrama;
05 paŸdziernika - Kolarstwo MTB - Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska Szkó³ Podstawowych

Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - Park Piastowski;
14 paŸdziernika - Wystawa zdjêæ pracowni fotograficznej - Dom Schrama;
19 paŸdziernika - II Ogólnopolski Festiwal Chórów M³odzie¿y Szkolnej "Skora Song" 

w Chojnowie - koœció³ pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a;
26 paŸdziernika - Tenis sto³owy - Mistrzostwa Miasta "Open" -  Hala SP4;
paŸdziernik - "Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie" - wystawa prac 

III Konkursu Ró¿añcowego - MBP.

Kalendarz imprez miejskich 
wrzesieñ-paŸdziernik

(szczegó³y na stronie chojnow.eu)

Nowa  inwestycja  firmy
FEERUM  S.A.

Producent kompleksowych elewatorów
zbo¿owych, s³u¿¹cych do suszenia i ma-
gazynowania produktów roœlinnych, fir-
ma Feerum S.A. z Chojnowa, podjê³a
siê realizacji inwestycji rozbudowy hali
produkcyjnej. Nowo budowany obiekt
zwiêkszy powierzchniê dotychczasowej
hali o 10.000 m2 i zostanie podzielony
na dwie strefy: produkcyjn¹ i maga-
zynow¹. Planowana czêœæ produkcyjna
stanowi rozbudowê dotychczasowej
strefy produkcyjnej i w jej obrêbie

docelowo wykonywane bêd¹ prace takie
jak: precyzyjne wykrawanie, ciêcie 
i giêcie blachy oraz produkcja elemen-
tów suszarni. Z kolei strefa magazyno-
wa, bêdzie uzupe³nieniem istniej¹cej ju¿
powierzchni magazynowej. Strefa ta
zostanie wyposa¿ona w nowe wózki
wid³owe oraz rega³y wysokiego sk³ado-
wania. W czêœci magazynowej sk³a-
dowane bêd¹ elementy zaawansowane
techniczne, tj. elementy pracuj¹ce (np.
wysypy, czêœci napêdów maszyn i urz¹-
dzeñ, zasuwy elektryczne, g³owice) oraz
stal. Rozbudowa magazynu pozwoli fir-
mie Feerum utrzymywaæ krótkie ter-
miny dostaw urz¹dzeñ oraz optymalnie
wykorzystaæ istniej¹cy park maszyno-
wy. Dodatkowo zapas stali zabezpieczy
producenta przed wahaniami cen surow-
ca. Zakoñczenie prac budowlanych
planowane jest na koniec tego roku.
Zwiêkszenie powierzchni produkcyjnej 
i magazynowej zaowocuje równie¿
utworzeniem nowych miejsc pracy.
Spó³ka zaprasza wiêc do swojej siedzi-
by, przy ul. Okrzei 6, w celu zapoznania
siê z ofertami pracy. Rozpoczêcie
inwestycji zosta³o umo¿liwione dziêki
funduszom pozyskanym z emisji akcji
Spó³ki oraz przyznanej dotacji unijnej 
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

Œpiewaæ  ka¿dy  mo¿e

Wszystkich adeptów trudnej, lecz
piêknej sztuki œpiewu Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji zaprasza na
warsztaty wokalne prowadzone przez
pani¹ Agnieszkê Justynê Szumi³o.
Pierwsze spotkanie dla nowych
cz³onków pracowni odbêdzie siê 7
wrzeœnia br. (sobota) o godz. 11.00 
w sali nr 10 Domu Schrama. Prosimy 
o punktualne przybycie.

Zapisz  dziecko  na  instrument

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie og³asza nabór w roku szkolnym
2013/2014 na nastêpuj¹ce instrumenty:
pianino, skrzypce, keyboard, gitara
klastyczna, akordeon, klarnet, saksofon.
Zapisy w godz. od 12.00 do 16.00 Plac
Zamkowy 2 (I piêtro) tel. 76-81-88-352.

Marszem  po  zdrowie

Starostwo Powia-
towe w Legnicy,
Powiatowa Rada ds.
Osób Niepe³no-
sprawnych oraz Po-
wiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Legnicy organizuje dla osób niepe³no-

sprawnych i mi³oœników Nordic
Walking imprezê pod nazw¹: "Marszem
po zdrowie". Przedsiêwziêcie ma na celu
popularyzacjê Nordic Walking jako
sposobu na czynny wypoczynek i pro-
zdrowotne oddzia³ywanie na cz³owieka,
promowanie Powiatu Legnickiego jako
obszaru o atrakcyjnych walorach rekrea-
cyjnych i przyrodniczych oraz integracjê
i prze³amywanie barier spo³ecznych 
z osobami niepe³nosprawnymi. 

Imprezê zaplanowano na dzieñ 20
wrzeœnia 2013 roku w godzinach 
10.00 - 14.00 w miejscowoœci Brennik
(Dom Pomocy Spo³ecznej "Prz¹œ-
nik").
Na pocz¹tku spotkania przeprowadzone
zostanie krótkie szkolenie uprawiania
Nordic Walking. Trasa marszu bêdzie
mia³a charakter rekreacyjny. Na
zakoñczenie planowane jest ognisko,
podczas którego mo¿na bêdzie wymieniæ
doœwiadczenia z marszu, posiliæ siê oraz
zrelaksowaæ przy dŸwiêkach muzyki.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u nie
tylko niepe³nosprawnych mieszkañców 
i ich opiekunów, ale tak¿e pasjonatów
Nordic Walking. Szczegó³owe informa-
cjê mo¿na uzyskaæ pod numerem tele-
fonu 76/72 43 545 lub drog¹ e-mail:
a.redyk@powiat-legnicki.eu


