
NNNNaaaassss ttttêêêêppppnnnnyyyy   nnnnuuuummmmeeeerrrr   ““““GGGG....CCCC
hhhh .... ””””

00006666 ..11111111 ..2222000011115555   rrrr ..

NRNR 19 19 (844)(844) ROK XXIII 23.10.2015ROK XXIII 23.10.2015 CENACENA 1,70 z³1,70 z³

Dwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   TDwu t y g o d n i k   S amo r z ¹ d u   T e r y t o r i a l n e g oe r y t o r i a l n e g o ww Ch o j n ow i eC h o j n ow i e

Gala Kresowa - kolejny raz w Chojnowie - MOKSiR
Niezwykle mi³y czas spêdzonyw ramach 
XIV Legnickich Dni Kultury Kresowej.

Dzieñ Edukacji Narodowej
Zawód nauczyciela jest w naszych czasach wyj¹tkowo

wymagaj¹cy i szczególnie wybrany. 

S¹d nad Keren Walker, 
czyli IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka

Patriotyczna wystawa w Muzeum Regionalnym
Warto zapoznaæ siê z t¹ niecodzienn¹ wystaw¹, bêd¹c¹

artystycznym wyrazem pochwa³y polskiego orê¿a.

“Mój w³asny ró¿aniec - moja pomoc w modlitwie”
Na konkurs wp³ynê³y 93 prace z 13 szkó³ z terenu miasta i gminy Chojnów oraz gmin oœciennych. 

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Wojciech Drzewicki
geolog-globtroter



Sentymentalne
odwiedziny

6 paŸdziernika Urz¹d Miejski odwiedzi³a
by³a mieszkanka grodu nad Skor¹ pani
Lydia Kuhlmann. Obecnie pani Lydia
mieszka w Niemczech, ale od 1972 roku
systematycznie odwiedza miejsca, które
zwi¹zane s¹ z jej dzieciñstwem: Zamie-
nice, Czernikowice, Michów i przede
wszystkim Chojnów. 

Pani Lydia jest wyj¹tkowym goœciem 
w naszym mieœcie. Jako by³a mieszkanka
Ziemi Chojnowskiej jest orêdowniczk¹
ochrony tutejszych zabytków. Spotkanie
w ratuszu odby³o siê w mi³ej atmosfe-
rze. Pani Lydia stwierdzi³a, ¿e nasze
miasto bardzo wypiêknia³o i widaæ tu
du¿e zmiany. Zauwa¿a je podczas co-
rocznych wizyt. 
¯yczymy jej du¿o zdrowia i kolejnych
przyjazdów do miejsc dzieciñstwa.

Koncert nna 111 llistopada
Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie zaprasza na koncert uczniów 
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, który
odbêdzie siê we wtorek 10 listopada 
o godz. 16.00 w Bibliotece Miejskiej,
plac Zamkowy 2 (I piêtro). Serdecznie
zapraszamy.

Szko³a bbêbnów zzaprasza
Szko³a bêbnów "Rasowe Rytmy" og³asza
zapisy na regularne warsztaty bêbnów afry-
kañskich. Na zajêciach poznasz ró¿no-
rodne akompaniamenty, frazy solowe i bo-
gate aran¿acje rytmów. Gra na bêbnach
djembe i dundun to umiejêtnoœæ, któr¹
mo¿e zdobyæ ka¿dy. 
Równoczeœnie zapraszamy na koncert
"Fonike Fare" – zespo³u graj¹cego trady-
cyjn¹ muzykê Afryki Zachodniej.
Niedziela 8 listopada, godz. 19:00,
MOKSiR w Chojnowie. Wstêp wolny.
Zapisy: 
kontakt@bebnyafrykanskie.pl
www.bebnyafrykanskie.pl; 
telefon: 604-437-773.

Nowe ggodziny ootwarcia 
w MMBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie informuje, ¿e od 17 paŸdziernika
biblioteka czynna jest w soboty od godz.
9.00 do godz. 15.00.
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29.10 - Spotkanie autorskie z El¿biet¹ Chereziñsk¹ MBP
paŸdziernik - Wystawa prac V Konkursu Ró¿añcowego MBP 
paŸdziernik - Wystawa prac “Emocje w portrecie” MOKSi
8.11. - koncert “Fonike Fare” - zespo³u graj¹cego tradycyjn¹ muzykê 

Afryki Zachodniej MOKSiR
9-14.11. - Tydzieñ Patriotyzmu PZS
11.11. - Akademia z okazji Dnia Niepodleg³oœci MOKSiR
listopada - Wystawa Cz³onków Gildii Artystów Chojnowa MOKSiR
listopad - "Kawaleria na Œl¹sku od Fryderyka Wielkiego do I wojny œwiatowej".

Wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Piotra Ko³odzieja Muzeum
listopad - "M³odzi Tworz¹ Sztukê" - III wystawa MBP
listopad - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta do lat 16 UKS 1

Kalendarz imprez w mieœcie 
paŸdziernik-listopad

MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
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Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

Wybory Parlamentarne 2015
W niedzielê, 25 paŸdziernika obywatele naszego kraju po raz kolejny bêd¹ mogli skorzystaæ z przys³uguj¹cego im prawa wyborczego.
Wybory parlamentarne, w których wybrane zostan¹ kolejne kadencje Sejmu i Senatu, jak zawsze wzbudzaj¹ ogromne emocje.
Rywalizacja toczy siê w koñcu o niezwykle wysok¹ stawkê. 
Jak g³osowaæ? Obwodowa Komisja Wyborcza wrêczy nam dwie karty (karta ¿ó³ta do Senatu, karta bia³a do Sejmu). W obu przypad-
kach zasada g³osowania jest identyczna - stawiamy znak “X” przy jednym kandydacie. Zmyliæ nas mo¿e nieco karta do Sejmu,
gdzie na kilku stronach umieszczone s¹ listy ugrupowañ i ich kandydaci. W tzw. “ksi¹¿eczce” do Sejmu wybieramy tylko jednego
kandydata z ca³ej “ksi¹¿eczki”. 
Karta do Senatu sk³ada siê z jednej kartki i tu te¿ stawiamy jeden znak “X” przy wybranym kandydacie.
Zakreœlenie wiêkszej iloœci kratek lub nie zakreœlenie ¿adnej powoduje niewa¿noœæ g³osu. G³os bêdzie tak¿e uznany za niewa¿ny, jeœli nasz “X”
znajdzie siê poza kratk¹, b¹dŸ postawimy inny znak ni¿ “X”. Regu³y nie s¹ skomplikowane, ale twarde. B¹dŸmy zatem uwa¿ni.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ od godz. 7:00 do 21:00

Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na 

spotkanie z globtroterem 
Wojciechem Drzewickim,

który wraz 
z  Mateuszem Meserszmitem

zwiedza³ w lipcu tego roku
indonezyjskie wyspy. 

O swoich przygodachO swoich przygodach
podrpodró¿nicy opowiedz¹ ó¿nicy opowiedz¹ 

23 paŸdziernika 23 paŸdziernika 
o godz. 18.30.o godz. 18.30.

Indonezja Indonezja 
kraina kraina 

czynnych czynnych 
wulkanów wulkanów 

i lasówi lasów
równikowychrównikowych



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/844 3

CCCC hhhh oooo jjjj nnnn oooo wwww ssss kkkk iiii eeee     rrrr oooo zzzz mmmm aaaa iiii tttt oooo œœœœ cccc iiii

Farmed – tel. 76 81-81-136         1.XI.
Salix – tel. 76 81-88-301             11.XI
Stokrotka – tel. 76 81-96-649        25.XII
Melisa – tel. 076 81-91-658        26.XII

Apteka w Intermarche 
czynna jest tak¿e

w ka¿d¹ sobotê (8.00-20.00)
i w ka¿d¹ niedzielê (10.00-18.00)

DY¯URY APTEK

Dy¿uruj¹ce apteki s¹ otwarte 
w godz. 9.00-13.00 i 17.00-18.00

Wydzia³ Rozwoju Gospodarki UM w Chojnowie
informuje mieszkañców – opiekunów grobów, 

¿e op³ata za miejsca na Cmentarzu Komunalnym 
wa¿na jest przez 20 lat od daty jej dokonania.

Przypomina siê, ¿e na osobach opiekuj¹cych siê grobami
ci¹¿y obowi¹zek dokonania op³aty przed³u¿aj¹cej wa¿noœæ
miejsca po up³ywie okresu 20. letniego na nastêpny okres.

Sprawdzenia wa¿noœci op³aty oraz ustalenie lokalizacji i kate-
gorii grobów mo¿na dokonywaæ w godzinach urzêdowych 
w dni robocze osobiœcie w biurze Cmentarza Komunalnego
przy ul. Parkowej 1 oraz telefonicznie pod numerem telefonu:
76 818-66-80.

Wp³aty nale¿y dokonywaæ w kasie Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie (Plac Zamkowy 1) lub na konto w banku PKO –
Nr 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920 z podaniem potwier-
dzonej kategorii grobu (wysokoœæ op³aty) i lokalizacji grobu
(kwatera, rz¹d, miejsce), nazwiska i imienia osoby zmar³ej
oraz danych osoby wp³acaj¹cej. 

Zmiana numerów kont bankowych

Urz¹d Miejski w Chojnowie informuje, ¿e z dniem 1 paŸdziernika
nast¹pi³a zmiana rachunku bankowego. 
Wszelkie op³aty nale¿y wp³acaæ na konto nr

PKO BP S.A. 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920.

Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej infor-
muje, ¿e z dniem 1 paŸdziernika 2015 r. zmieni³ siê nr konta
bankowego dla p³atnoœci : 
BANK PKO S.A. 98 1020 5226 0000 6502 0520 0664 - woda 
BANK PKO S.A. 06 1020 5226 0000 6302 0520 0672 - czynsz
BANK PKO S.A. 11 1020 5226 0000 6102 0520 0680 - media (gaz, c.o.) 
BANK PKO S.A. 53 1020 5226 0000 6502 0520 0698 - fundusz
remontowy, zaliczka, koszty bie¿¹cego utrzymania nieruchomoœci
wspólnej. 

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o zweryfikowanie p³atnoœci
dokonywanych w formie przelewów oraz w innych placówkach
p³atniczych.

Punkrockowo 
w ""Jubilatce”

W sobotê 24 paŸdziernika bêdzie mia³
miejsce "Wieczorek Muzyczny" w "Ju-
bilatce". Tym razem przysz³a kolej na 3
ods³onê "Punkrock Live". Zagraj¹ cztery
zespo³y: Rad Curie - Z³otoryja, Grunberg -
Zielona Góra, 747 - Szczecin, Polish
Fiction - Chojnów. Cena biletów - 15 z³. 
Pocz¹tek - godz. 20:00. 
Szczegó³owe informacje i rezerwacja
biletów pod nr tel.: 76-818-85-61. 

Znaleziono kklucze
9 paŸdziernika na ulicy Wojska Polskiego
znaleziono pêk kluczy. 
Zguba do odebrania w redakcji Gazety
Chojnowskiej.
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Dzieñ Edukacji Narodowej
Zawód nauczyciela nale¿y do tych, które w historii ludzkoœci
wyodrêbni³y siê najwczeœniej. Jego tradycje siêgaj¹ staro-
¿ytnoœci, kiedy to formu³uj¹c idea³ cz³owieka o wszechstronnie
rozwiniêtej osobowoœci, za podstawowy miernik wartoœci uwa-
¿ano jego m¹droœæ i wiedzê.
Edukacja XXI wieku wymaga nowego typu nauczyciela - twór-
czego, pe³nego inicjatywy optymisty, doskona³ego dydaktyka 
o rzetelnej, g³êbokiej wiedzy. Zawód nauczyciela jest w naszych
czasach wyj¹tkowo wymagaj¹cy i szczególnie wybrany.
Decyduj¹c siê na podjêcie pracy w tymn zawodzie ka¿dy ma
œwiadomoœæ, ¿e zadania nauczycieli s¹ bardzo trudne i odpowie-
dzialne. Winien on bowiem kszta³towaæ nowe pokolenie ludzi
wszechstronnie rozwiniêtych, którzy bêd¹ ³¹czyæ inteligencjê
racjonaln¹ z inteligencj¹ emocjonaln¹.
Nie ma dobrych nauczycieli bez umiejêtnoœci nawi¹zywania
kontaktu, bez otwartoœci na œwiat i problemy innych, bez wyo-
braŸni oraz bez wiedzy na temat tych, których siê uczy. Oznacza
to tak¿e rodzaj pasji, która temu zawodowi powinna towarzyszyæ,
poniewa¿ nauczyciel to druga po rodzicach osoba, która ma
istotny wp³yw na ucznia. To ktoœ, kto wspiera rozwój, kto po-
maga osi¹gn¹c samodzielnoœæ. Jest osob¹, która uchyla wielkie
wrota do œwiata wartoœci, idei, postaci, myœli, s³ów i czynów.
W Chojnowie, z okazji œwiêta, nauczyciele spotkali siê w Do-
mu Kultury w przeddzieñ Dnia Edukacji Narodowej.

Wszyscy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie w³adz miasta,
uczestniczyli tego dnia w wyj¹tkowym wydarzeniu. Uœwietni³ je
wspania³y musicalowy spektakl w wykonaniu uczniów Szko³y
Podstawowej nr 4 pt. "Czarnoksiê¿nik z Krainy Oz".
By³y podziêkowania, gratulacje i ¿yczenia od chojnowskiego
samorz¹du. By³a to tak¿e okazja do wrêczenia dorocznych

nagród. Za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej oraz
zaanga¿owanie w dzia³alnoœci dla dobra oœwiaty, w tym roku
Nagrodê Burmistrza Miasta Chojnowa otrzymali:
Iwona Faluta-Borys - dyrektorka Przedszkola Miejskiego Nr 3,
El¿bieta Borysewicz dyrektorka Szko³y Podstawowej Nr 4,
Maria Lis - nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 3, Maria
Pura - nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 4, Dariusz Wo-
³oszyn - nauczyciel Gimnazjum Nr 1, Jolanta Czachor -
nauczycielka Gimnazjum Nr 2.

Wtorkowe uroczystoœci by³y podsumowaniem wszystkich
innych odbywaj¹cych siê w poszczególnych placówkach.
Dzieñ Nauczyciela, to jedno z najwa¿niejszych œwi¹t w szkol-
nym kalendarzu, powinszowañ i wyrazów wdziêcznoœci zatem
nie brakowa³o. 

Przy³¹czamy siê do wszystkich ¿yczeñ sk³adanych pracowni-
kom oœwiaty .

eg
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Gala Kresowa - kolejny raz w Chojnowie

Podczas upalnych, letnich dni, które dziœ wiêkszoœæ nas
wspomina z rozrzewnieniem na adres chojnowskiego chóru
Skoranta wp³ynê³o zaproszenie od Prezesa Dolnoœl¹skiego
Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr na Jesienne
Spotkania Chóralne w Œwieradowie-Zdroju. Cz³onkowie chóru
wraz z dyrygentem - Piotrem Koziarem oraz kierowniczk¹ -
Krystyn¹ Czapsk¹ postanowili zmierzyæ siê z tym wyzwaniem
i ostro zabrali siê do pracy. Z czasem okaza³o siê, ¿e podczas
koncertu w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego wyst¹pi sie-
dem zespo³ów. 10 paŸdziernika o godzinie 15:00 rozpoczê³y
siê wystêpy. Kolejno prezentowa³y siê: Harmonia Sygna³ z Wro-
c³awia, Skoranta z Chojnowa, Amici del canto z O³awy,
Harmonia z Nowogrodzca, Dumka z Wroc³awia, Echo Buko-
winy z Lubania, Canta Nobiscum z Wroc³awia.
Wykonaliœmy szeœæ utworów w uk³adzie trzech g³osów.
Repertuar by³ doœæ ró¿norodny i ambitny. Znalaz³y siê w nim
utwory Stanis³awa Moniuszki, piosenki ludowe i rozrywkowe.
Publicznoœæ przyjê³a nasz wystêp gor¹co. Okaza³o siê ¿e na sali
jest kilkunastoosobowa grupa Chojnowian, którzy przyjechali
do Œwieradowa w celach rekreacyjnych. By³a to dla nas bardzo
przyjemna niespodzianka! Podczas podziêkowañ za nasz wys-

têp Prezes PZCHiO Oddzia³ Dolnoœl¹ski wyrazi³ du¿e uznanie
dla pracy naszego dyrygenta i wysoko oceni³ poziom chóru.
Równoczeœnie zaprosi³ nas do wst¹pienia w szeregi Zwi¹zku. 
Do Chojnowa wróciliœmy zadowoleni i pe³ni zapa³u.

Gor¹co dziêkujemy naszemu dyrygentowi za to, ¿e mobilizuje
nas do wytê¿onej pracy. Osobne podziêkowania sk³adamy
w³adzom miasta za wsparcie, dziêki któremu mogliœmy reprezen-
towaæ Chojnów na imprezie o tak du¿ym zasiêgu.

m.s.

SKORANTA NA JESIENNYCH SPOTKANIACH CHÓRALNYCH

Legnickie Spotkania Kresowe maj¹ ju¿
wieloletni¹ tradycjê. W tym roku znowu
postanowiono uatrakcyjniæ formu³ê tej
imprezy i wyjœæ na zewn¹trz robi¹c tym
samym olbrzymi¹ przyjemnoœæ miesz-
kañcom Chojnowa. W pi¹tek 16 paŸ-
dziernika w sali widowiskowej MOKSiR
mia³a miejsce, uroczysta gala pt. "Koncert
Kresowy". Sala wype³niona do ostatnich
miejsc. Wœród publicznoœci - goœcie spe-
cjalni: m.in. starosta powiatu legnickiego -
Janina Mazur, cz³onek Zarz¹du Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolno-
œl¹skiego, prezes Stowarzyszenia “Krajo-
brazy” Tadeusz Samborski, w³odarze
naszego miasta oraz mieszkañcy.

Historyczn¹ podró¿ rozpocz¹³ barwn¹
opowieœci¹, autor kilku publikacji To-
masz Kuba Koz³owski ods³aniaj¹c kre-
sowe tajemnice. Nie wszyscy zapewne
wiedz¹, ¿e po odzyskaniu niepodleg³oœci
w 1918r, w³aœnie we Lwowie mia³o
miejsce kilka wa¿nych dla naszego kraju

historycznych faktów. Dziœ s¹ one za-
pomniane lub przemilczane, a co gorsza,
nasi s¹siedzi na Ukrainie przypisuj¹ je
sobie. Pocz¹tki polskiej pi³ki no¿nej na
przyk³ad, mia³y miejsce w³aœnie we
Lwowie. Podobnych przyk³adów, by³o
wiêcej. Po tym bardzo pouczaj¹cym
wyk³adzie, przyszed³ czas na czêœæ rozryw-
kow¹. Na chojnowskiej scenie wyst¹pili:
Ansambl Pieœni Ludowej "Rycki kuferek"
z Ma³oryty, zespó³ instrumentalny "Ostat-
nie takie trio", "Sweet Four" i grupa ta-
neczna “Metamorfozy”. 
Us³yszeliœmy te¿ piosenki w wykonaniu

pieœniarki Barbary Twardosz - DroŸdziñ-
skiej, aktora Stanis³awa Górki oraz wo-
kalisty Leonida Wo³odko. Ca³oœæ spraw-
nie poprowadzi³a aktorka Aurelia
Sobczak. Nagrodzono tak¿e najcie-
kawsze zespo³y folklorystyczne z po-
wiatu legnickiego, które otrzyma³y
okolicznoœciowe dyplomy. By³a te¿
niespodzianka w postaci wystêpu
zespo³u "S³owiki". 
Na zakoñczenie ca³a sala w³¹czy³a siê do fina-
³owego wykonania najbardziej chyba zna-
nej nam kresowej ballady “Hej soko³y”.

Niespe³na 2,5 godzinny spektakl kultury
Kresów Wschodnich, utwierdzi³ w prze-
konaniu, jak wa¿ne s¹ korzenie i spuœcizna
przodków. Wielu mieszkañców naszego
miasta pochodzi z Kresów, by³ to zatem
niezwykle mi³y czas spêdzony w ramach
XIV Legnickich Dni Kultury Kresowej.

pm; fot bm
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Od 1 paŸdziernika w salach chojnow-
skiego muzeum mo¿na ogl¹daæ now¹
wystawê czasow¹: "1000 lat jazdy pol-
skiej" autorstwa Lecha Wagela. 
Jej wernisa¿ odby³ siê 9 paŸdziernika.

40 wyeksponowanych prac przedstawia
historiê polskiej jazdy konnej od zarania
pañstwa po kampaniê wrzeœniow¹.
Korzenie polskiej kawalerii wywodz¹ siê
z przybocznego oddzia³u jeŸdŸców bêd¹-
cego czêœci¹ dru¿yny ksi¹¿êcej ksiêcia
Mieszka I. 

Prace Wagla stanowi¹ nieocenion¹ ko-
lekcjê nie tylko zmieniaj¹cej siê wizu-
alnie konnicy, ale co niezmiernie wa¿ne,
znacz¹cych w naszej narodowej historii
wydarzeñ zbrojnych, co czyni j¹ intere-
suj¹c¹ i edukacyjn¹ jednoczeœnie. 
Lech Wagel urodzi³ siê w Lubaniu, ale
od dzieciñstwa zwi¹zany jest z Choj-
nowem. Od najm³odszych lat swoje
obserwacje, emocje i wiedzê przek³ada
na papier. Od dziecka te¿ interesowa³y
go dzieje naszego pañstwa. 
Przed kawaleri¹ stworzy³ kolekcjê ry-
sunków lotnictwa i uzbrojonych jednos-

tek p³ywaj¹cych. Do pracy przy woj-
skowych jeŸdŸcach dodatkowo sk³oni³a
go mi³oœæ do koni.

Obecna wystawa to efekt kilkuletniej
pracy twórczej i poznawczej. 
Warto zapoznaæ siê z t¹ niecodzienn¹
wystaw¹ - bêd¹c¹ artystycznym wyra-
zem pochwa³y polskiego orê¿a.
Zapraszamy do Muzeum Regionalnego.

eg

Patriotyczna wystawa

Marzeniem ka¿dego artysty jest werni-
sa¿. Dwa lata temu dwóch chojnowskich
twórców – fotograf Mariusz G³ód 
i malarz Miros³aw Zatorski postanowili
po³¹czyæ si³y. Finalnym efektem tej
wspó³pracy mia³a byæ wystawa. Zanim
jednak do tego dosz³o, zorganizowali
sesjê fotograficzno-malarsk¹. Projekt,

mia³ miejsce w goœcinnych wnêtrzach
Baszty Tkaczy. Modelami by³o kilkunas-
tu znanych chojnowian. Mariusz G³ód
fotografowa³, Miros³aw Zatorski szki-
cowa³ portrety. Efektem tego niezwy-
k³ego przedsiêwziêcia jest zbiór 52 prac 
i wspania³a wystawa. 
Jej uroczysty wernisa¿ odby³ siê 16 paŸ-
dziernika w MOKiR.
Tytu³ wystawy - "Emocje w portercie"
zwiastowa³ ciekawe doznania, spostrze-
¿enia, porównania i pytania. Wszystko
sprawdzi³o siê co do joty.

Przyby³ych goœci przywita³ dyr. MOKSiRu
i zarazem kurator wystawy – Stanis³aw
Horodecki. Po s³owie wstêpnym i przed-
stawieniu artystów na scenie pojawili siê
bohaterowie, autorzy wystawy. 
"Ka¿da jedna chwila mo¿e Ÿród³a byæ
odbiciem" g³osz¹ s³owa utworu “Wy-
œcig” Wojciecha Wojdy. Uchwyciæ mo-
ment emocji w twarzy cz³owieka jest
jednak niezwykle trudno. Panu Mariu-
szowi i Panu Miros³awowi ta sztuka siê
uda³a. Na wystawie mo¿na porównaæ
emocje uchwycone obiektywem aparatu
fotograficznego i te zaklête w pastelo-
wej chwili. Ca³oœæ podzielona jest na trzy
kategorie: dzieciñstwo, dojrzewanie 
i tzw. dwa oblicza doros³oœci. 
Ekspozycja robi wra¿enie - zarówno
artystyczne jak i estetyczne. Gor¹co pole-
camy wystawê “Emocje w portrecie”.
Mo¿na j¹ ogl¹daæ w MOKSiR do koñca
listopada, od wtorku do niedzieli w go-
dzinach 15:00- 21:00. 

pm; fot. bm

Artystyczne Emocje
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Od czterech lat Instytut Ksi¹¿ki w Krako-
wie we wspó³pracy z ró¿nymi wydawnic-
twami organizuje w ramach programu „Tu
czytamy” Ogólnopolsk¹ Dyskusjê Literack¹.
Poprzednie edycje by³y skierowane do
doros³ych klubowiczów Dyskusyjnych Klu-
bów Ksi¹¿ki. W tym roku Instytut i Wydaw-
nictwo „Zielona Sowa” postanowili zapro-
siæ do Dyskusji m³odzie¿.

Dok³adnie 8 paŸdziernika o godz. 17:00
ponad 400 osób z piêædziesiêciu wybranych
m³odzie¿owych klubów z ca³ej Polski,
rozpoczê³o dyskusjê na temat ksi¹¿ki Eve
Ainsworth „7 dni”. Wœród tych szczêœliw-
ców znalaz³ siê i chojnowski MDKK.
„7 dni” nie jest typow¹ powieœci¹ m³odzie-
¿ow¹. Owszem, g³ównymi bohaterkami s¹
czternastolatki, czyli Jess i Kez, ale to przede
wszystkim ksi¹¿ka o przemocy, o jej ofia-
rach i o oprawcach. 

Nasz¹ Dyskusjê, która odby³a siê w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie,
poprowadzi³a Zofia £abuz - szkolny peda-
gog i trener komunikacji interpersonalnej
w Powiatowym Zespole Szkó³ w Chojno-
wie. Spotkanie mia³o formê warsztatu.
Wybranym osobom, które przeczyta³y
ksi¹¿kê, zosta³y powierzone role bohate-
rów powieœci. I dopiero wtedy rozpoczê³a
siê debata – s¹d nad Keren Walker.
Na pocz¹tku prokurator odczyta³ akt oskar-
¿enia. By³y to fragmenty, w których poz-
naliœmy ofiarê - Jess. Nastêpnie g³os zabra³
obroñca odczytuj¹c fragmenty przedstawia-
j¹ce oskar¿on¹ oraz jej sytuacjê rodzinn¹. 
W dalszej czêœci przewodu s¹dowego
obroñca powo³a³ œwiadków: Kez, jej
ch³opaka, kole¿anki i matkê Kez. Ka¿da 
z tych osób stara³a siê odpowiedzieæ na
pytanie, dlaczego oskar¿ona tak postêpo-
wa³a, jaka by³a przyczyna nienawiœci nas-

tolatki, co j¹ popchnê³o do takich zachowañ.
Po wys³uchaniu zeznañ, bezstronni sêdzio-
wie - w tej roli pani Ewa Wo³oszyn i pani
Magdalena Czapska - wydali wyrok. Kez
jest winna zarzucanej jej zbrodni: znêcania
siê nad Jess i próbê jej zabójstwa. Ale na
jej obronê przemawia fakt, ¿e sama by³a
ofiar¹ przemocy. I dlatego wymiar kary
jest ³agodny - praca spo³eczna i terapia. 
Z takim wyrokiem zgodzili siê pozostali
uczestnicy spotkania, którym taka formu³a
debaty bardzo siê spodoba³a.
W dalszej czêœci Dyskusji m³odzie¿ zachê-
ca³a do siêgniêcia po tê pasjonuj¹c¹
ksi¹¿kê. Wed³ug opinii klubowiczów, to
dobra powieœæ, co wiêcej, powinna staæ siê
lektur¹ szkoln¹. Jedn¹ z jej zalet jest prosty
i zwiêz³y styl. Innymi - wa¿na tematyka 
i przedstawienie œrodowiska m³odych ludzi,
takim jakie jest w rzeczywistoœci. Ciekawa
ok³adka i dobre t³umaczenie to równie¿
mocne atuty ksi¹¿ki Eve Ainsworth „7 dni”,
które mog¹ przysporzyæ jej czytelników.
Spotkanie, choæ trwa³o dwie godziny,
up³ynê³o bardzo szybko. Na zakoñczenie
pani Zofia £abuz otrzyma³a, jako pierwsza,
dyplom honorowego cz³onka M³odzie-
¿owego Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
ponownie spotkamy siê na Ogólnopolskiej
Dyskusji Literackiej.

Anna Kopyra
moderator DKK £GARZ i MDKK

przy MBP w Chojnowie

S¹d nad Keren Walker, czyli IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka

Spotkanie autorskie 
z El¿biet¹ Chereziñsk¹

Zapraszamy, zw³aszcza mi³oœników his-
torii, na spotkanie autorskie z El¿biet¹
Chereziñsk¹ - pisark¹ i teatrologiem.
Zadebiutowa³a w 2005r. jako wspó³au-
torka, napisanej razem z Szewachem
Weissem, biografii by³ego ambasadora
Izraela w Polsce "Z jednej strony, z dru-
giej strony". Ma na swoim koncie kilka-
naœcie powieœci historycznych, m.in.
cykl skandynawski „Pó³nocna Droga”,
„Grê w koœci”, "Legion". W 2013r.
znalaz³a siê w finale Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia
za pierwsz¹ czêœæ cyklu o rozbiciu dziel-
nicowym „Odrodzone Królestwo” -
„Koronê œniegu i krwi”. Druga czêœæ,
„Niewidzialna korona”, zosta³a Najgo-
rêtsz¹ Ksi¹¿k¹ Lata 2014 w plebiscycie
TVP Kultura. W 2014r. Magazyn
Literacki Ksi¹¿ki uzna³ „Legion” -
opowiadaj¹cy o Brygadzie Œwiêto-
krzyskiej - za Ksi¹¿kê Roku 2013.

El¿bieta Chereziñska do Chojnowa przy-
jedzie ze swoj¹ najnowsz¹ powieœci¹
„Turniej cieni”. Spotkanie jest zorga-
nizowane w ramach ogólnopolskiego
programu promocji czytelnictwa „Tu
Czytamy”, w którym uczestniczy rów-
nie¿ Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki dzia³a-
j¹cy przy MBP w Chojnowie.

Czwartek 29.10.2015; godz. 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna

Plac Zamkowy 2

Biblioteczna
Akademia Malucha
"Koszyk Mruczka"

Zapraszamy dzieci od 2 do 4 lat
wraz z rodzicami i opiekunami
na jesienne bezp³atne zajêcia.

Wybierzemy siê z kotkiem
Mruczkiem i jego przyjació³mi

do zaczarowanego lasu.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie

28.10.2015r.; godz. 11.00
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Konkurs ró¿añcowy odbywaj¹cy siê pod
has³em "Mój w³asny ró¿aniec - moja
pomoc w modlitwie" ma ju¿ swoj¹ kilku-
letni¹ historiê w naszym mieœcie. W³aœnie
odby³a siê jego pi¹ta edycja. Tym razem
zadaniem konkursowym by³o wykonanie
ilustracji do poszczególnych tajemnic
ró¿añca œwiêtego, w dowolnej technice
artystycznej i przy okreœlonym przez orga-
nizatorów formacie pracy konkursowej. Na
konkurs fina³owy wp³ynê³y 93 prace z 13
szkó³ z terenu miasta i gminy Chojnów
oraz gmin oœciennych, z czego do œcis³ego
fina³u zosta³o zakwalifikowanych 59 prac
(pozosta³e nie spe³ni³y kryteriów). 
Jury w sk³adzie: Zofia Kasprzak - przewod-
nicz¹ca, ks. Artur Trela, Anna Kozak,
Kazimiera Laskowska i Agnieszka Two-

rzyd³o, po obejrzeniu wszystkich prac zde-
cydowa³o przyznaæ :
w kategorii klas 1-3:
1 miejsce - Micha³ Laszkiewicz 
- SP Radziechów;
2 miejsce - Agata Januszko - SP Parchów
3 miejsce Martyna Klejszta - SP Zagrodno
wyró¿nienia:
Tomasz Leonhardt - SP 3 Chojnów
Wiktoria Wit - SP Krzywa
Weronika Bielak - SP Radziechów
Jakub Szydzik - SP Parchów
Jakub Kamoñ - SP Rokitki

w kategorii klas 4 -6 :
1 miejsce - Katarzyna Grudzieñ 
- SP 4 Chojnów
2 miejsce - Kaja Jakubowska - SP Parchów
3 miejsce - Emilia Ma³ecka - SP 4 Chojnów
wyró¿nienia:
Anna Kowal - SP Krzywa
Piotr Paczyñski - SP Rzeszotary
Jakub Humeniuk - SP Mi³kowice
Angelika Konarska - SP Krzywa
Aleksandra Rosik - SP Mi³kowice

w kategorii klas gimnazjalnych:
1 miejsce - Daria Opiela - Gimnazjum nr 1
Chojnów

2 miejsce Weronika Matwiejewa - Gim-
nazjum nr 1 Chojnów
3 miejsce Natalia Sankiewicz - Gimnaz-
jum nr 1 Chojnów

Wrêczenie nagród odby³o siê 15 paŸdzier-
nika w Domu Schrama. 

Organizator dziêkuje komisji konkursowej
za rozstrzygniêcie i przyznanie nagród 
i wyró¿nieñ; Ks. Dziekanowi Markowi
Osmulskiemu, p. Burmistrzowi Janowi
Serkiesowi oraz p. Wójtowi Andrzejowi
Pyrzowi za objêcie patronatu honorowego
oraz ufundowanie g³ównych nagród; spon-
sorom - w³aœcicielom firmy "Ferrum" Magda-
lenie i Danielowi Janusz, p. Beacie Kazieczko
oraz p. Stanis³awowi Kryszczukowi; pra-
cownikom biblioteki miejskiej, a szczegól-
nie p.  Agnieszce Tworzyd³o i  pracowni-
kom Domu Schrama za wszelk¹ pomoc
organizacyjn¹; p. Bogdanowi Niemasikowi
i pracownikom MDK-u za nag³oœnienie 
i prowadzenie artystyczne oraz naszym
lokalnym mediom "Gazecie Chojnow-
skiej", "Wiadomoœciom Gminnym" i p.
Tadeuszowi Bijakowi za informacje o kon-
kursie i dokumentacjê fotograficzn¹;

Ks. Jaros³aw Górecki

"Mój ww³asny rró¿aniec - mmoja ppomoc ww mmodlitwie"

PaŸdziernikowe spotkanie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu
mia³o wyj¹tkowy charakter. Tego dnia celebrowano 90 uro-
dziny Franciszka Grzeœkowiaka. Skromny, aczkolwiek bardzo
szczególny jubileusz by³ dla cz³onków zwi¹zku niecodzienn¹
okazj¹ do spotkania w gronie bliskich sobie osób, które ³¹cz¹
wspólne troski. Na zaproszenie przewodnicz¹cej Teresy Kamiñ-
skiej w spotkaniu uczestniczy³ tak¿e ks. Jaros³aw Górecki (opie-
kun duchowy pana Franciszka i jego ¿ony), burmistrz Jan Ser-
kies oraz nasza redakcja. 
Chojnowski Zwi¹zek funkcjonuje od 25 lat. Skupia osoby starsze,
schorowane, niepe³nosprawnie. Rodzinne relacje zwi¹zkowców
doprowadzi³y do tego, ¿e wprowadzono w tej wielkiej, wspiera-
j¹cej siê familii, tradycjê obchodzenia urodzin lub imienin
cz³onków. Ten zwyczaj szybko siê przyj¹³, ale jubileusz 90.lecia
nie czêsto siê zdarza, chwila zatem by³a podnios³a. Kwiaty,
prezenty i serdeczne ¿yczenia by³y wzruszaj¹cym uzupe³nie-
niem tego popo³udnia. 

Franciszek Grzeœkowiak nie jest przeciêtnym mieszkañcem naszego
miasta. Jak podkreœlano na spotkaniu - to chojnowianin, weteran
II wojny œwiatowej i d³ugoletni, aktywny cz³onek zwi¹zku. By³
pierwszym ministrantem w Chojnowie i do dziœ czynnie uczest-
niczy we wszystkich uroczystoœciach koœcielnych oraz wojsko-
wych. Dla innych zawsze ¿yczliwy, kole¿eñski, pomocny.

Gratulujemy Panie Franciszku 
i przy³¹czamy siê do wszystkich ¿yczeñ.

eg

Niecodzienne urodziny
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Geolog - globtroter

Jest doktorem geologii na Uniwersytecie Wroc-
³awskim. Naukê o Ziemi zajmuj¹c¹ siê budo-
w¹, w³asnoœciami i histori¹ naszej planety zg³ê-
bia nie tylko na katedrze, ale g³ównie w terenie.
Wojciech Drzewicki jest znanym w naszym
mieœcie podró¿nikiem. Znanym, bo wra¿enia-
mi z ka¿dej wyprawy dzieli siê z mieszkañcami
Chojnowa barwnie opowiadaj¹c na spotka-
niach o przebytych szlakach, poznanych ludziach
i odkrytych urokach B³êkitnej Planety.

Gazeta Chojnowska - Ile odnotowa³ Pan ju¿
wypraw? 
Wojciech Drzewicki - Mo¿na naliczyæ ich
kilkanaœcie. By³y to wyjazdy oko³o mie-
siêczne. G³ównie s¹ to kraje azjatyckie, takie
jak Indie, Indonezja, Tajlandia, Kambod¿a.
Ponadto przez miesi¹c podró¿owaliœmy przez
kraje Zakaukazia - Azerbejd¿an, Gruzjê 
i Armeniê. Fascynuj¹ mnie kraje Azji Cen-
tralnej, dlatego odwiedzi³em te¿ Uzbekistan 
i Kazachstan. Za mn¹ wyprawa kolej¹ trans-
syberyjsk¹ nad Bajka³. Z Krajów Bliskiego
Wschodu zwiedzi³em Iran, Syriê, Jordaniê 
i Izrael. Swego czasu bardzo polubi³em Wyspy
Kanaryjskie i Morza Œródziemnego. Czêœæ z tych
wysp uda³o mi siê zobaczyæ. Mam mo¿liwoœæ
podró¿owania tak¿e przy okazji pracy zawo-
dowej. W 2012 roku odwiedzi³em kilka Stanów
USA, a w ubieg³ym roku Skandynawiê i Rosjê.
Oczywiœcie, kiedy tylko to mo¿liwe, zwiedzam
te¿ kraje europejskie. 

G.Ch. - Czym kieruje siê Pan obieraj¹c
kolejny azymut?
W.D. - Przede wszystkim cen¹ biletów lot-
niczych, bezpieczeñstwem i odmiennoœci¹.
Czêsto wydaje siê, ¿e wyjazd w odleg³e zak¹-
tki œwiata musi byæ bardzo drogi i skompli-
kowany. Tak jednak nie jest. Rozwój œrodków
komunikacji globalnej sprawia, ¿e ceny bile-
tów taniej¹ a konkurencja miêdzy przewo-
Ÿnikami sprzyja wielu promocjom. Do tej pory
zwiedza³em przede wszystkim Azjê, poniewa¿
jest tania a zarazem bardzo egzotyczna, przy-
jazna i ró¿norodna pod ka¿dym wzglêdem.
Niestety zdarza siê, ¿e miejsca, które odwie-
dziliœmy ju¿ nie istniej¹ lub zwiedzanie ich

jest obecnie niemo¿liwe. Mam tu na myœli przede
wszystkim Syriê. Razem z Maækiem Dziub¹
wa³êsaliœmy siê po cudownych bazarach Da-
maszku czy Aleppo, w upale pustyni syryjskiej
zwiedzaliœmy legendarn¹ Palmirê. Teraz
wszystko le¿y w gruzach. Unikatowe zabytki
przetrwa³y setki lat, a zosta³y unicestwione 
w czasach wydawa³oby siê ucywilizowanych!

G.Ch. - Czy pierwsza podró¿ by³a spe³nie-
niem marzeñ czy przypadkow¹ wypraw¹,
która zapocz¹tkowa³a kolejne?
M.D. - Pierwszy wyjazd w 2001 roku dumnie
nazwaliœmy wypraw¹, a by³ to wyjazd tylko
do Lwowa. Ale wtedy "wyprawa" za wschod-
ni¹ granicê wydawa³a nam siê prawdziw¹
przygod¹. Pojechaliœmy na Ukrainê niewielk¹
grupk¹ przyjació³. Nawet nie spodziewaliœmy
siê, ¿e tych kilka dni bêdzie dla nas wielk¹
lekcj¹ historii i patriotyzmu. Dziêki pomocy
ks. Macieja Józefowicza, nawi¹zaliœmy kon-
takt z hrabin¹ Mari¹ Skiersk¹ i Mari¹ Sosa-
bowsk¹ - dwiema paniami bardzo zas³u¿onymi
dla zachowania polskoœci we Lwowie. Mieszka-
liœmy w piêknej przedwojennej willi u ponad
90.letniej pani Marii Mozer, której ojciec
przed wojn¹ by³ profesorem Politechniki Lwow-
skiej, a wujek ambasadorem w Turcji. Wieczo-
rami Pani Maria opowiada³a nam gawêdy 
o przedwojennym Lwowie i kreœli³a plany na
kolejne dni naszego zwiedzania. Wziêliœmy
te¿ udzia³ w bardzo wzruszaj¹cych uroczys-
toœciach rocznicowych upamiêtniaj¹cych
wymordowanie profesorów lwowskich uczelni.
Niestety ten czas ju¿ przemin¹³. Panie odesz³y,
a nam pozosta³y zdjêcia i wspomnienia. Ten
pierwszy wyjazd zapisa³ siê bardzo silnie w pa-
miêci. Doda³ nam te¿ odwagi i dlatego 3 lata
póŸniej razem z Maækiem wyruszyliœmy na
trzytygodniowy objazd z plecakiem po Rumu-
nii, a w kolejnym roku piêkny wyjazd nad
Bajka³. Od pocz¹tku wspiera³ nas burmistrz
Jan Serkies. Patronowa³ naszym podró¿om.
Podarowany nam przez burmistrza propor-
czyk z herbem miasta przekazaliœmy wspa-
nia³ej rodzinie rosyjskiej, z któr¹ siê zaprzy-
jaŸniliœmy.

G.Ch. - Mówi siê, ¿e podró¿e kszta³c¹.
Czym zatem dla Pana jest ka¿da kolejna
wyprawa?
W.D. - Podró¿e przede wszystkimn ucz¹ tole-
rancji i wzajemnego szacunku. Szczególnie
jest to wa¿ne w obecnej sytuacji politycznej 
i spo³ecznej, w czasie wielkich migracji i niepo-
kojów na tle religijnym. Odwiedzaliœmy g³ównie
kraje o odmiennych religiach i obyczajach.
Nigdy nie spotkaliœmy siê z agresj¹ czy innymi
nieprzyjemnymi sytuacjami tylko dlatego, ¿e
byliœmy katolikami czy bia³ymi. Wrêcz odwrotnie.
Ludzie zapraszali nas do œwi¹tyñ hinduskich,
muzu³mañskich czy w Himalajach do klasz-
torów buddyjskich. Takim szczególnym przy-
padkiem by³ mój ubieg³oroczny wyjazd do Iranu.
Znajomi ³apali siê za g³owê dowiaduj¹c siê
gdzie zamierzam jechaæ. W mediach kraj kreo-
wany jest, jako Ÿród³o fundamentalizmu islam-
skiego i produkcji broni j¹drowej. Rzeczywis-
toœæ okaza³a siê zgo³a odmienna. Rzadko na
swojej drodze spotyka³em tak mi³ych i otwar-

tych ludzi, nie wspominaj¹c ju¿ o wspania³ej
przyrodzie i zabytkach Persów. Boimy siê wszys-
tkiego, co nieznane i to jest najwiêkszy prob-
lem. Zwiedzanie œwiata to m.in. lek na ten
problem. W przysz³ym roku razem z Profeso-
rem Henrykiem Marsza³kiem oraz grup¹ stu-
dentów geologii planujemy zorganizowaæ
miesiêczn¹ wyprawê do Chile, œladami wiel-
kiego polskiego badacza Ignacego Domeyki.
Przy okazji planujemy zaj¹æ siê badaniami
arsenu w wodach powierzchniowych, który
jest du¿ym problemem dla mieszkañców.
Obecnie jesteœmy na etapie planowania i szu-
kania sponsorów. Wymarzona podró¿, to chyba
Ameryka Po³udniowa. Piêkny kontynent, chocia¿
od niedawna, szczególnie pó³nocna czêœæ, staje
siê coraz bardziej niebezpieczna. S¹ te¿ inne
plany, ale na razie nie chcia³bym mówiæ, aby
nie zapeszyæ.

G.Ch. - Sk¹d koncepcja na organizacjê
spotkañ w chojnowskiej bibliotece?
W.D. - Pierwsze spotkania wspólnie z Maæ-
kiem Dziub¹ organizowaliœmy w Miejskim
Domu Kultury. Któregoœ razu z naszej biblio-
teki otrzymaliœmy propozycjê zrobienia wys-
tawy zdjêæ i tak ju¿ zosta³o. Spotkania w bib-
liotece to du¿a przyjemnoœæ. Panie bibliote-
karki wk³adaj¹ du¿o pracy w przygotowanie
naszych spotkañ. Osoby, które nieraz z nami
przyje¿d¿aj¹ s¹ pod du¿ym wra¿eniem goœcin-
noœci. Czuje siê tam naprawdê mi³¹ i ser-
deczn¹ atmosferê.

G.Ch. - Co poza podró¿ami sprawia Panu
przyjemnoœæ?
W.D. - Z racji zawodu interesujê siê przyrod¹
i geologi¹. To tematyka bardzo obszerna i myœlê,
¿e d³ugo siê ni¹ jeszcze nie znudzê. Szczegól-
nie lubiê pracê w ogrodzie i zdobywanie no-
wych gatunków roœlin. Nieraz zdarza siê, ¿e z wy-
praw przywo¿ê sadzonki roœlin oraz nasiona.
Niestety klimat nie zawsze im sprzyja i trzeba
uprawiaæ je na parapecie okiennym.

G.Ch. - Czy podró¿e to Pana sposób na
¿ycie - na ca³e ¿ycie?
W.D. - Na pewno jest to pasja, która wci¹ga
jak narkotyk. Na szczêœcie jest to "narkotyk"
w miarê bezpieczny, wymagaj¹cy tylko poœwiê-
cenia czasu na zorganizowanie wyjazdu i ze-
branie funduszy. Wracaj¹c z jednego wyjazdu
czêsto myœli siê ju¿ o kolejnym, wiêc chyba jest
to sposób na ¿ycie. Œwiat jest bardzo du¿y,
wiêc mam nadzieje, ¿e si³ i pieniêdzy wystar-
czy, aby go jak najwiêcej zobaczyæ.

G.Ch. - I tego serdecznie ¿yczymy.

Z cyklu - ludzie z pasj¹



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 19/84410

Z powodów od nas niezale¿nych comie-
siêczne spotkanie nie mog³o odbyæ siê
w restauracji "KuŸnia". B³yskawicznie
podjêta decyzja sprawi³a, ¿e ulokowa-
liœmy siê nieopodal – w kawiarni "Jubi-
latka". Pi¹tek 8 paŸdziernika przeszed³
niew¹tpliwie do historii naszej artysty-
cznej gromadki. W tym kultowym lo-
kalu Gildia mia³a swoje pierwsze 
(i chyba nie ostatnie) spotkanie. A udzia³
w nim wziêli:  Teresa Halikowska,
Ludwika Suchecka, Danusia Schmeling,
Lilla Konieczna, Zosia Stopa, Monika
Chmielewska, Stanis³aw Horodecki
(opiekun-przewodnik), Julian Pamu³a,
Piotr Misikiewicz, Rafa³ Wyciszkiewicz.

Gildianie na ten dzieñ, jak to mamy 
w zwyczaju, przygotowali w³asne pre-
zentacje. Mile zaskoczy³a wszystkich
nasza prawdziwa nestorka – pani Hali-
kowska. Mogliœmy zobaczyæ i oceniæ
kilka obrazów, które powsta³y w tym
roku. Gustownie oprawione dzie³a
naprawdê robi¹ wra¿enie. Nie inaczej
jest z pracami Lilly Koniecznej. Kom-
binacja ró¿nych haftów i wyszywanek na
p³ótnie. Taki prezent ucieszy³by niejed-
nego ministra kultury. Z kolei Danusia
Schmeling powspomina³a swój pobyt 
w Muszynie, gdzie zorganizowano spec-
jalnie dla niej a¿ dwa wieczorki poety-
ckie. Zbiór kilkunastu fotografii doku-
mentuje tê niezwyk³¹ przygodê, która
zainspirowa³a jednego gildianina do
napisania wiersza. Zaskoczenie naszej
Danusi by³o ogromne. Swój wiersz
przeczyta³a te¿ Jadzia Stopa. Powsta³ on 
w 2001 roku. Przypomniany teraz,
wzbudzi³ gromkie brawa. 

Tak w twórczej atmosferze min¹³ nam
ten pi¹tek. Zapad³a tak¿e decyzja o zmia-
nie dnia tygodnia comiesiêcznych spot-
kañ. W listopadzie znów przyjdziemy
do "Jubilatki" w poniedzia³ek 9-go 
o godz. 18:00. Zapraszamy!

pm

Gildia w "Jubilatce"

Niedawno pisaliœmy o telewizyjnej przy-
godzie Patrycji Rombalskiej, która
wpad³a w oko filmowcom z ATM -
firmy odpowiedzialnej za produkcjê
m.in. seriali takich jak: "Policjanci 
i Policjantki", "Dzieñ, który zmieni³
moje ¿ycie". W obu tych serialach ATM
Patrycja ju¿ zagra³a. Zapowiadane te¿
by³y nastêpne role. W œrodê 14 paŸ-
dziernika stacja TV4 wyemitowa³a kolej-
ny odcinek "Detektywów w akcji".
Patrycja zagra³a w nim w³aœcicielkê lo-
kalu. Nie doœæ, ¿e zostaje wpl¹tana 
w brudn¹ rywalizacjê pomiêdzy wroc-
³awskimi lokalami, to na dodatek ktoœ

chce zamieniæ jej ¿ycie w koszmar.
Dobrze siê to ogl¹da³o, a przed Patrycj¹,
jak siê dowiedzieliœmy, nastêpne castingi
i serialowe role.

Kolejn¹, chojnowiank¹, która spe³nia
swoje aktorskie marzenia jest Anna Der-
bich. Nie tak dawno zosta³a obsadzona 
w jednej z g³ównych ról paradokumen-
talnego serialu "Trudne sprawy". 
- TAKO MEDIA, producent takich seriali
jak "Pamiêtniki z wakacji" czy "Stop
drogówka" zorganizowa³ casting w Leg-
nicy - opowiada Gazecie pani Anna - Bez
wahania zdecydowa³am siê pojechaæ 
i spróbowaæ swoich aktorskich si³. Ju¿
po tygodniu otrzyma³am telefon z propo-
zycj¹ zagrania danej mi roli. Chocia¿ to
by³o moje pierwsze spotkanie z kamer¹,
na d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.
Praca na planie da³a jej poczucie pewne-
go spe³nienia i dowiod³a, ¿e granie to
jest w³aœnie to, co chcia³aby robiæ na co
dzieñ.
- Da³o mi to du¿o radoœci, wiary w siebie.
Doda³o przys³owiowych "skrzyde³" oraz
sprawi³o, ¿e chcê teraz wiêcej. Otworzy³am
swój umys³ na œwiat, który jeszcze nie
dawno wydawa³ siê tak odleg³y…
Z roli pani Anny równie jak ona zado-

woleni byli najbli¿si. Po pierwszym cas-
tingu mocno trzymali kciuki, wierz¹c, ¿e
prêdzej czy póŸniej bêd¹ mogli ogl¹daæ
j¹ na ekranie. I tak siê sta³o - 5 paŸdzier-
nika wspólnie œledzili losy jej bohaterki.
Pasj¹ pani Anny jest tak¿e œpiew, który
pozwala wyzwoliæ emocjê i zapomnieæ
na chwilê o codziennych problemach.
Udzia³ w “Trudnych sprawach" dowiód³,
¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych i ¿e marze-
nia siê spe³niaj¹. Pani Ania zapowiada
wiêc, ¿e byæ mo¿e w przysz³oœci spróbuje
swoich si³ w programach muzycznych.

Obu naszym mieszkankom ¿yczymy po-
wodzenia, rozwoju i kolejnych wymarzo-
nych kontraktów.

pm; eg
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Mamy za sob¹ dwa miesi¹ce kolejnego
roku szkolnego. W naszej szkole, oprócz
zajêæ dydaktycznych odbywaj¹ siê im-
prezy o ró¿nym charakterze, które rozwi-
jaj¹ zainteresowania uczniów oraz inte-
gruj¹ wychowanków szko³y. W tym roku
szkolnym grono uczniów powiêkszy³o
siê doœæ znacznie, mamy obecnie cztery
klasy pierwsze. Powitaliœmy te¿ w na-
szym gronie nowych nauczycieli. 
Pocz¹tek roku szkolnego obfitowa³ w im-
prezy sportowe. 15 wrzeœnia odby³a siê
III Olimpiada Szkolna. Uczestniczy³y 
w niej klasy II, III i IV. Uroczystym roz-
paleniem pochodni rozpoczêto przejœcie
przez szkolne boisko oraz prezentacjê
poszczególnych klas. 

Kolejnym punktem imprezy by³o wys³u-
chanie hymnu olimpijskiego oraz z³o-
¿enie uroczystego œlubowania przez
przedstawicieli zebranych klas. Po czêœci
oficjalnej, uczniowie ubrani na kolor
¿ó³ty, zielony, czerwony, czarny i nie-
bieski (symbol piêciu kontynentów),
ustawili siê na boisku tworz¹c flagê
olimpijsk¹. Na kolejnych lekcjach
odby³y siê poszczególne konkurencje.
Pierwszymi uczestnikami by³y klasy 
drugie, nastêpnie klasy trzecie i na koñcu
klasy czwarte. W rywalizacji uczestniczyli
wszyscy zebrani uczniowie. Klasy dru-
gie i trzecie bra³y udzia³ w wyœcigach
rzêdów, budowaniu wie¿y z klocków
oraz rzutach i strza³ach do celu. Klasy
czwarte gra³y w "Dwa ognie". Po zakoñ-
czonych zawodach poszczególnych od-
dzia³ów klasowych, dzieci stawa³y na
podium i odbiera³y z r¹k pani dyrektor 
i pana dyrektora nagrody. Partnerem
sportowym igrzysk by³a sieæ sklepów
spor-towych Decathlon - sklep Decat-
hlon - Legnica. 
Celem naszej imprezy by³a integracja
dzieci, dobra zabawa oraz nauka odpo-
wiednich zachowañ przede wszystkim
gra fair play.

M³odsze klasy integrowa³y siê na wspól-
nych klasowych wyjazdach. 21 wrzeœnia
uczniowie klasy II a i II c wybrali siê na
wycieczkê do Borówek. Wœród licznych
atrakcji, tego dnia na dzieci czeka³y:
warsztaty robienia pieroga litewskiego,
spacer po gospodarstwie agroturystycz-
nym, zajêcia sportowe oraz ognisko.
Wszyscy zadowoleni, z drobnymi upomin-
kami powrócili do domów.

Pod koniec wrzeœnia klasy III ze swoimi
wychowawczyniami oraz p. pedagog
odwiedzi³y Ranczo Grapa k. Nowych
£¹k. Uczniowie mieli okazjê sprawdziæ
swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ na obiektach
oœrodka oraz zobaczyæ i dotkn¹æ zwie-
rz¹t ¿yj¹cych na ranczo.

Równie¿ klasa Ia wyjecha³a na swoj¹
pierwsz¹ szkoln¹ wycieczkê. Wykorzys-
tuj¹c piêkn¹ pogodê uczniowie ze swoj¹
wychowawczyni¹, p. pedagog i niektóry-
mi rodzicami odwiedzili wioskê indiañ-
sk¹ w Ostaszowie. Wspaniale tam siê
bawi³y. Bra³y udzia³ w konkurencjach
sprawnoœciowych. By³o oczywiœcie ognis-
ko, przejazd bryczk¹ oraz zwiedzanie
muzeum zwierz¹t.

Wykorzystuj¹c pogodn¹ aurê pocz¹tek
roku szkolnego przebieg³ w serdecznej
atmosferze.

bk i ml

Wieœci z SP 3
W niedzielê 11 paŸdziernika w Polsce
ju¿ po raz piêtnasty obchodzony by³
Dzieñ Papieski; w tym roku pod has³em
„Jan Pawe³ II – patron rodziny”. Dzieñ
ten obchodzony jest od 2001 r., zawsze
w niedzielê poprzedzaj¹c¹ rocznicê wy-
boru kard. Karola Wojty³y na papie¿a
(16 paŸdziernika).

Chór i gitarzyœci Gimnazjum nr 1 uczcili
ten dzieñ dwa razy: 9 paŸdziernika na
mszy œw. dla uczniów naszej szko³y 
i 11 paŸdziernika o godz. 10.00 dla miesz-
kañców miasta. Dziêkujemy.

Gimnazjaliœci dla PatronaGimnazjaliœci dla Patrona

Byæ dobrym jest ³atwo

trzeba tylko chcieæ

Pomagaæ ludziom

otwarte serce mieæ

Dobroæ wyp³ywa z serca

a serce wie co komu trzeba

jedni potrzebuj¹ mi³oœci

innym trzeba daæ kromkê chleba.

S³owami wiersza osoby niepe³nosprawnej

sk³adam serdeczne podziêkowanie pañstwu

Joannie i Ireneuszowi Józefczukom za

okazan¹ pomoc i wyrozumia³oœæ.

Teresa Kamiñska

KKrroonniikkaa ttoowwaarrzzyysskkaa
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Chojnowscy stra¿acy jeszcze nie zd¹¿yli
siê nacieszyæ nowym wozem ratownictwa
wysokoœciowego, który przed miesi¹cem
trafi³ do naszej jednostki, a ju¿ na stanie
pojawi³ siê nowy. Tym razem ciê¿ki samo-
chód kwatermistrzowski który zast¹pi
wys³u¿onego Stara 200.

Park samochodowy Jednostki Ratowniczo-
Gaœniczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Chojnowie wzbogaci³ siê o ciê¿ki samo-
chód kwatermistrzowski o numerze opera-
cyjnym 363[D]81. Pojazd o ³adownoœci
blisko 10 ton zbudowany jest na tere-
nowym podwoziu Scanii wyprodukowany
przez Bielsk¹ firmê ISS Wawrzaszek.
Dziewiêciolitrowa jednostka wysoko-
prê¿na, która wyzwala 320 koni mecha-
nicznych, mo¿e przenieœæ napêd na 4 ko³a.
Pomiêdzy kabin¹ w uk³adzie 1+1 a oplan-
dekowan¹ skrzyni¹ ³adunkow¹ wykonan¹ 
z materia³ów odpornych na zmienne wa-
runki atmosferyczne w kolorze czerwonym
z mo¿liwoœci¹ odpiêcia ka¿dego z boków 
i góry oddzielnie oraz mo¿liwoœci¹ demon-
ta¿u slupów i pa³¹ków o ³adownoœci 10
europalet u³o¿onych w jednej warstwie na

pod³odze. Skrzynia ³adunkowa przys-
tosowana jest tak¿e do przewozu osób na
³awkach montowanych zamiennie z ³adun-
kiem wzd³u¿ burt bocznych, ³¹cznoœæ 
z przedzia³em kierowcy umo¿liwia wbu-
dowany interkom, dostêp do przestrzeni
³adunkowej mo¿liwy jest z obydwóch bo-
ków i z ty³u, oœwietlenie przestrzeni ³adun-
kowej led, 4 skrytki pod pomostem zabu-
dowy do przewo¿enia wyposa¿enia dodat-
kowego (narzêdzia kliny ³añcuchy), zamon-
towano sterowany z obydwóch stron zabu-
dowy oraz bezprzewodowy panel ¿urawia
hydraulicznego o udŸwigu ponad 5 ton 
i k¹cie roboczym 350 stopni. Obs³uguj¹cy
go stra¿acy ju¿ nie bêd¹ musieli siê mêczyæ
w trakcie rêcznego za³adunku.
Specjalna konstrukcja przodu pojazdu po-
zwala na monta¿ hydraulicznego p³uga,
a po jego odczepieniu mo¿liwoœæ uci¹gu dwu-
nastotonowego ciê¿aru.
Samochód z wyposa¿eniem wart jest 592
tys. z³. Jego zakup zosta³ wspó³finanso-
wany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Funduszu Spójnoœci w ramach Programu
Infrastruktura i Œrodowisko. 

Bêdzie wykorzystywany do celów trans-
portowych ciê¿kiego sprzêtu lub innych
materia³ów i œrodków gaœniczych, które
mog¹ okazaæ siê niezbêdne w trakcie prowa-
dzonych akcji ratowniczo-gaœniczych lub
powodzi.
Sprzêt, o który wzbogacili siê chojnowscy
stra¿acy z pewnoœci¹ wp³ynie pozytywnie
na jakoœæ operacyjnego przygotowania
naszej Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej.

Redagowa³ Grzegorz Andrejciów

Nowoczesny ""Kwatermistrz" ddla cchojnowskich sstra¿aków

W pi¹tek - 9 paŸdziernika 2015 r., w godz. 17:00 - 24:00, pod-
czas Filmowej Nocy z Literatur¹, sale lekcyjne, korytarze i odres-
taurowana aula Gimnazjum nr 2 zgromadzi³y 60. uczniów 
z klas I - III, których zadaniem sta³o siê przygotowanie 10.
minutowych prezentacji wybranej lektury. Uczniowie podzie-
leni na cztery grupy czytali na pocz¹tku wybrane fragmenty
"Ma³ego Ksiêcia", "Starego cz³owieka i morze", "Alicji 
w Krainie Czarów", "Romea i Julii". Potem decydowali o tym,
jak bêd¹ wygl¹daæ elementy scenografii, kostiumy oraz
charakteryzacja. Nastêpnie dzielili role do odegrania: aktorów,
re¿ysera, scenarzystów, scenografów, dekoratorów wnêtrz. 
Z kartonów powsta³a ³ódŸ Santiago, z podk³adów pod panele
olbrzymi marlin, z kawa³ków tapety ryby, bia³e i czarne kartki
pos³u¿y³y do stworzenia szachownicy, na której stanê³y
ogromne pionki do gry w szachy; na kolorowych tkaninach
pojawi³y siê has³a - niby skrzydlate s³owa, o których powinien
pamiêtaæ i ma³y i du¿y czytelnik Ma³ego Ksiêcia! 

A w auli .... atmosfera Romea i Julii - uczestnicy balu u Kapu-
letów i najs³ynniejsza w dziejach teatru scena balkonowa 
w niczym nie ustêpowa³a tym na scenach wielkich teatrów!!!
Dziêki wysi³kom i kreatywnoœci gimnazjalistów powsta³y
cztery filmy promuj¹ce czytanie. Powsta³ te¿ scenariusz filmu
pt. "CZYTANIE TO ŒWIATA KOLOROWANIE", który zos-
ta³ wys³any na konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej,
dziêki któremu mamy szansê na wzbogacenie zasobów szkol-
nej biblioteki! 
Filmowa Noc z Literatur¹ oczarowa³a nauczycieli i opiekunów:
Ma³gorzatê Graban, Mariolê Jakusik, Barbarê Karasek, Ma³-
gorzatê Potacza³ê, Gabrielê Seweryniak i Lucynê Spes z tego
powodu, ¿e uczniowie odczarowali lektury! Odczarowali coœ,
co do tej pory kojarzy³o im siê jako z³o konieczne.
Nad ca³ym projektem pracowa³a ³¹cznie imponuj¹ca pod
wzglêdem liczebnym - 100. osobowa grupa kreatywnych, rzut-
kich, energicznych gimnazjalistów!!!

gim2

FILMOWA NOC Z LITERATUR¥
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26 wrzeœnia w Œwietlicy Wiejskiej w Goliszowie zosta³y
rozegrane kolejne Mistrzostwa Powiatu Legnickiego 
w Warcabach. W zawodach udzia³ wziêli reprezentanci
gmin: Chojnów, Legnickie Pole oraz miasta Chojnów. 
W kategorii 13 -18 lat Patryk Orz³owski zdoby³ 6,0 pkt
wygrywaj¹c tym samym ca³e zawody.
W sobotê 3 paŸdziernika zawodnik naszego gimnazjum 
i chojnowskiego LMKS "SFORA" Dawid Laskowski zaj¹³
1 miejsce w kategorii Kadeci (rocznik 2001, 2002, 2003)
na XVI miêdzynarodowym turnieju SOKOL CUP 2015,
zorganizowanym przez czeski klub Taekwondo TJ SOKOL
Hradec Králové.

Równie¿ 3 paŸdziernika zawodniczki Klubu SIGO-GIM1
startowa³y w Szkolnych Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska 
w Kolarstwie Górskim MTB. W klasyfikacji indywidualnej
szkó³ gimnazjalnych Alicja Ga³as stanê³a na podium zaj-
muj¹c fantastyczne 3 miejsce, zaœ miejsce 6 zajê³a Ania
Szewczyk. Nadmieniæ chcemy, i¿ w klasyfikacji dru¿y-
nowej tej grupy zajêliœmy 4 miejsce.

5 paŸdziernika reprezentacja naszego gimnazjum zajê³a
2 miejsce w Jesiennych Powiatowych Biegach Prze³a-
jowych odbywaj¹cych siê w Krajowie. Fantastycznie
zaprezentowa³y siê klasy I: Sieniek zajê³a 2 miejsce 
a Marta Klimczyk - 3 w kategorii dziewcz¹t, w kategorii
ch³opców miejsce 1 zaj¹³ Dawid Urynek. W klasach
drugich - 3 miejsce zajê³a Justyna Dydyk, Natalka
Cieœlak by³a 5. Wœród ch³opców - Maciej Merunowicz
zaj¹³ 4 miejsce, a Damian Grudziñski - 8. W klasach III
na 3 miejscu by³ Damian Rybczyñski, godnie te¿ za-
prezentowa³ siê Damian Nosal, wœród dziewczyn Natalia
Bekacz - 4, Gosia Czernatowicz -5 i Agata Guca³ - 7.

6 paŸdziernika w Bystrzycy K³odzkiej absolwentki na-
szego gimnazjum, reprezentuj¹ce Powiatowy Zespó³ Szkó³
w Chojnowie wywalczy³y srebro w finale ligi wojewódz-
kiej szkó³ ponadgimnazjalnych. 

Naszym sportowcom i ich trenerom serdecznie gratulujemy.
gim1

Sportowe sukcesy 
uczniów i absolwentów 

Gimnazjum nr 1

Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu miesz-
kalnego nr 10, po³o¿onego w budynku wielolokalowym, ca³kowicie
podpiwniczonym przy ul. Samorz¹dowej 4c w Chojnowie, na
dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2

wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d Rejo-
nowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr LE1Z/00027575/3:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone
œwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
Przetarg odbêdzie siê w 10 listopada 2015r. o godz. 1230 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 03 listopada
2015r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie
do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e lokal bêdzie nabywany z ma-
j¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g 
z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoz-naniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-wa-
dzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490). 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 prze-
targu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 1 250,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w prze-targu, wp³aca siê na konto Nr
071020522-60000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku
bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 21 sier-pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 782 ze zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
moœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w usta-
wy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wa-
dium nie podlega zwrotowi.  Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœ-
ci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarówi us³ug sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 12.10-03.11.2015 r. w godz. 1000 do 1400

- klucze dostêpne s¹ w CHZGKiM 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 telefo-
nicznie pod nr. tel. 76 81-86 684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.
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Og³oszenia drobne
Domy mmieszkania llokale

Sprzedam rozpoczêt¹ budowê w Bia³ej,
11,5a, ogrodzona, fundament. Cena: 52 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 731-582-071.

Sprzedam dom jednopiêtrowy o pow.
267m2, 5 pokoi, pow. dzia³ki 95,263m2

ogrodzenie trwa³e z bram¹, m³ody las,
ogród droga dojzadowa cena: 499 tys. z³
do negocjacji.
Wiadomoœæ tel : 792-861-999.

Sprzedam mieszkanie 49m2 w kamienicy
w Chojnowie, 2 pokoje, kuchnia, ³azien-
ka, przedpokój, IIIp. Mieszkanie jest
ciep³e, s³oneczne, po remoncie. Niski
czynsz. Atrakcyjna cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.

Sprzedam kawalerkê 26,6m2 w Chojno-
wie, blok przy ul. Drzyma³y. Okna PCV,
panele, g³adzie, w pe³ni wyposa¿ona, do
zamieszkania bez ponoszenia dodatko-
wych kosztów. Mieszkanie jest ciep³e i s³o-

neczne, niski czynsz (198 z³, w tym ogrze-
wanie i fundusz remontowy).
Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
Goliszów 83/B Ip., sk³adaj¹ce siê z 2 po-
koi, kuchni, ³azienki z toalet¹, pow. u¿yt.
47 m2, dodatkowo komórka z mo¿liwoœci¹
przekszta³cenia na gara¿ oraz piwnica.
Do zamieszkania od zaraz, cena do uzgo-
dnienia. Wiadomoœæ: tel. 725 -124- 769.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie o pow.
85 m2 sk³adaj¹ce siê z 3 pokoi, kuchni,
spi¿arki, du¿a piwnica lub zamieniê na
mniejsze 2. pokojowe z dop³at¹.
Wiadomoœæ: tel. 604 -257 -630.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
przy ul. Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego, dwukondygnacyjny (posiada
piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da z kondygnacji
ma pow. 95m2. Do lokalu przylega dzia³-
ka w³asnoœciowa o pow. 170m2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Go³a-
czowie. Wiadomoœæ: tel. 723-285-258.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiado-
moœæ: tel. 600-124-919 po godz. 16.00. 

Inne

Pilnie sprzedam dwa gara¿e w Chojno-
wie przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ: tel.
509-603-754 lub 509-603-751.

Pilnie sprzedam gara¿ podwójny (bez
œciany œrodkowej dziel¹cej) w Choj-
nowie przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ:
tel. 509-603-754 lub 509-603-751.

Sprzedam meble pokojowe - witryna,
komoda, szafka pod telewizor oraz 2 dy-
wany owalne 150x2 m w kolorze bordo 
z be¿em. Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA
og³asza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej budynkiem produkcyjnym, 1-kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym o powierzchni u¿ytkowej 270,70 m2, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/15 o pow. 1122 m2 po³o¿onej
przy ul. Z³otoryjskiej, w obrêbie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00045137/3.

Cena wywo³awcza - 234 500,00 z³
Wadium - 46 900,00 z³

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê 
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do drogi publicznej - ul. Z³otoryjska, w której
znajduje siê pe³ne uzbrojenie techniczne, poroœniêta jest pojedynczymi drze-
wami ( 6 sztuk ). Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zez-
wolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy drzew, których wiek nie
przekracza 10 lat oraz drzew owocowych).
Od ul. Z³otoryjskiej dzia³ka ogrodzona jest siatk¹ metalow¹ na podmurówce
wraz z bram¹ wjazdow¹. Przez dzia³kê przebiegaj¹ sieci infrastruktury tech-
nicznej - energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomoœci gruntowej
zapewni w³aœcicielom sieci przebiegaj¹cych przez dzia³kê swobodny do nich
dostêp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie 
z dnia 30 stycznia 2002 r. nieruchomoœæ le¿y na terenie oznaczonym symbolem
245 P,S - funkcja  przemys³owa i sk³adowa. 
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 listopada 2015r. o godz. 1400 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium
(w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr
34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 03 listopada 1015r. 
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 dodat-
kowo wyci¹g 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (j.t. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490). 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¿ 2 345,00 z³. Cenê nabycia,
równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Nr
07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowied-
nim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41
ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, 
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê w dniu 21.05.2015 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefoni-
cznie pod numerem  76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych
przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wa¿ne numery 
telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie              - 76 818 82 85
MOPS                                               - 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe                           - 112, 999;
Stra¿ Po¿arna                  - 112, 998; 76 856 74 71
Policja                               - 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe                   - 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne          - 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna                       - 76 852 39 00
Informacja PKS                                - 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM                                         - 76 818 83 70 
Przychodnia Rejonowa                    - 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny                      - 76 818 66 80

Wymagania niezbêdne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze.
2. Minimum 3 lata doœwiadczenia w pracy
z dzieæmi.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych
i korzystanie z pe³ni praw publicznych
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Brak skazania prawomocnym wyro-
kiem s¹du za umyœlne przestêpstwo.
7. Spe³nienie warunków okreœlonych 
w Art.18 ustawy o opiece nad dzieæmi 
w wieku do lat 3.
8. Wype³nianie obowi¹zku alimentacyj-
nego, w przypadku gdy taki obowi¹zek
zosta³ na³o¿ony na podstawie tytu³u wykonaw-
czego pochodz¹cego lub zatwierdzonego
przez s¹d.
9. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnie-
nie na stanowisku kierowniczym.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomoœæ przepisów ustawy o opiece
nad dzieæmi w wieku do lat 3, prawa pracy,
finansów publicznych, zamówieñ publicz-
nych, postêpowania administracyjnego,
ochrony danych osobowych, dostêpu do
informacji publicznej, przepisów bhp i p. po¿.
2. Umiejêtnoœæ kierowania prac¹ zespo³u 
i szybkiego podejmowania decyzji.
3. Zdolnoœci organizacyjne.
4. Odpowiedzialnoœæ, systematycznoœæ,
kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ.
Zakres wykonywanych zadañ na stano-
wisku:
1. Kierowanie dzia³alnoœci¹ ¿³obka zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa
i w³aœciwej opieki pielêgnacyjnej, opiekuñ-
czej oraz edukacyjno-wychowawczej.
3. Pe³nienie obowi¹zków opiekuna w ¿³ob-
ku w zastêpstwie.
4. Zawieranie umów z rodzicami (opieku-
nami prawnymi).
5. Ustalanie i zatwierdzanie planów dzia³al-
noœci jednostki.
6. Wykonywanie czynnoœci z zakresu prawa
pracy wobec pracowników ¿³obka.
7. Zarz¹dzanie mieniem jednostki.
8. Terminowe i rzetelne realizowanie za-
dañ, w tym sporz¹dzanie sprawozdawczoœci.
Informacje dodatkowe:
Zatrudnienie nast¹pi po utworzeniu jed-
nostki w terminie do 31.12.2015r.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys z opisem dotychczasowej pracy
(CV).
3. Kserokopie dokumentów poœwiadcza-
j¹cych wykszta³cenie.

4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopie œwiadectw z dotychczasowych
miejsc pracy.
6. Inne dokumenty œwiadcz¹ce o posia-
danych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.
7. Zaœwiadczenie lekarskie o braku prze-
ciwskazañ zdrowotnych do wykonywania
pracy.
8. Podpisane oœwiadczenie, ¿e kandydat
nie by³ i nie jest pozbawiony w³adzy rodzi-
cielskiej oraz w³adza rodzicielska nie zosta³a
mu zawieszona ani ograniczona,
9. Podpisane oœwiadczenie, ¿e kandydat
wype³nia obowi¹zek alimentacyjny, 
w przypadku gdy taki obowi¹zek zosta³
na³o¿ony na podstawie tytu³u wykonaw-
czego pochodz¹cego lub zatwierdzonego
przez s¹d.
10. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za
umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar-
¿enia publicznego lub umyœlne przestêp-
stwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia
kandydat zostanie zobowi¹zany do dostar-
czenia informacji z Krajowego Rejestru).
11. Oœwiadczenie, o stopniu niepe³no-
sprawnoœci (w przypadku kandydata,
który zamierza skorzystaæ z uprawnienia,
o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopadao pracownikach samorz¹-
dowych).
12. Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a
zgodê na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu przeprowadzenia naboru.

Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ 
w terminie do 29.10.2015r. w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Plac
Zamkowy 1, pok. Nr 6 z dopiskiem „ Dot.
naboru na stanowisko Dyrektora ¯³obka
Miejskiego w Chojnowie”.
Oferty, które wp³yn¹ do urzêdu po okre-
œlonym wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatry-
wane. Informacja o wynikach naboru
bêdzie umieszczona na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej
bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Plac Zamkowy 1. 
Wymagane dokumenty powinny byæ opa-
trzone klauzul¹ „Wyra¿am zgodê na
przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbêdnych do realizacji przebiegu
naboru zgodnie z ustaw¹ o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014  poz.
1182 ze zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U.z 2014r. poz.
1202)”.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA 
OG£ASZA NABÓR NA STANOWISKO 

DYREKTORA ¯£OBKA MIEJSKIEGO W CHOJNOWIE
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Anna Struska 15 miesiêcy. 
Lubi klocki, ksi¹¿ki o zwierzêtach, 
a jej ulubione zajêcie to zabieranie star-
szemu bratu zabawek.

WWerernisa¿ wystawy “Emocje w portrnisa¿ wystawy “Emocje w portrecie”ecie”


