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Solidaryzujemy siê z Francj¹
W wielu miejscach zap³onê³y symbolicznie znicze, w Chojnowie równie¿ –
pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ parnerstwo z francuskim miastem Commentry.

Œwiêto ZNP
Chojnowski Oddzia³ ZNP obchodzi³ potrójne œwiêto -

110.lecie ZNP, 50.lecie powstania Oddzia³u oraz Dzieñ Jubilata.

Dzieñ Niepodleg³oœci w Chojnowie
Patriotyzm, to nie tylko pamiêæ o wa¿nych wydarzeniach, œwiêtach, rocznicach, ale tak¿e praca dla Ojczyzny, 

troska o rodzinê i najbli¿szych, dba³oœæ o jêzyk ojczysty, szacunek dla wartoœci narodowych i chrzeœcijañskich.

V Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi
Zmagania szachistów promuj¹ szlachetne wzorce rywalizacji
sportowej w miêdzynarodowej obsadzie na terenie naszego

miasta, powiatu i daleko poza jego granicami.

Afrykañskie rytmy na chojnowskiej scenie
8 listopada odby³ siê koncert zespo³u Fonike Fare,

wykonuj¹cego tradycyjn¹ muzykê zachodnioafrykañsk¹.

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Mariusz G³ód



Solidaryzujemy siê z Francj¹

Pi¹tek, 13 listopada. Spokojny wieczór.
Dla wiêkszoœci mieszkañców Pary¿a
rozpoczyna³ siê kolejny weekend. Udaj¹
siê do kawiarni, klubów, do teatrów i na
koncerty. Na stadionie Stade de France
mecz Francja - Niemcy. Nikt nie móg³
przewidzieæ, ¿e w ci¹gu kilku chwil
¿ycie pary¿an zamieni siê w koszmar.
Oko³o 21:30 pojawiaj¹ siê doniesienia 
o strzelaninie. Kolejne informacje pot-
wierdzaj¹ - dosz³o do zamachu terrory-
stycznego, s¹ ofiary œmiertelne. Zapa-
nowa³ chaos i dezorientacja. Ataki prze-
prowadzono w szeœciu miejscachmw po-
bli¿u centrum Pary¿a.
Najtragiczniejsze wydarzenia rozegra³y
siê w sali koncertowej Bataclan, gdzie
uzbrojeni napastnicy wtargnêli do
budynku i rozstrzelali 89 osób.

Ostatecznie w³adze francuskie poda³y
wstrz¹saj¹cy bilans. W zamachu zginê³o
³¹cznie 129 osób, ponad 350 zosta³o ran-
nych. Natychmiast rozpoczêto dochodze-
nie, maj¹ce na celu ustalenie liczby spraw-
ców oraz potencjalne zagro¿enia. Z ca³ego
œwiata zaczê³y sp³ywaæ kondolencje dla
rodzin ofiar. Tak¿e w naszym kraju spo³e-
czeñstwo solidaryzuje siê z narodem fran-
cuskim. W wielu miejscach zap³onê³y
symboliczne znicze, w Chojnowie rów-
nie¿ - pod Urzêdem Miejskim i tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ partnerstwo z miastem
Commentry. 
Kilka godzin po zamachach, burmistrz
Chojnowa Jan Serkies, w imieniu w³adz
i mieszkañców miasta wys³a³ do naszych

przyjació³ depeszê zapewniaj¹c¹ o naszej
solidarnoœci - “Drodzi francuscy Przyja-
ciele! Jesteœmy ca³ym sercem z Wami.
Chcemy, abyœcie poczuli nasze wsparcie
w tym bolesnym doœwiadczeniu. Mo-
dlimy siê za ofiary tragicznych wydarzeñ
w Waszym kraju..”. 
Podziêkowania od partnerów z Com-
mentry dotar³y jeszcze tego samego dnia.

Samorz¹dowcy
dyskutowali o drogach 

Kolejne ju¿ posiedzenie Konwentu Wój-
tów i Burmistrzów naszego powiatu,
które odby³o siê na pocz¹tku listopada
w Starostwie Powiatowym w Legnicy,
zdominowa³y informacje o aktualnej
sytuacji na drogach Powiatu Legnic-
kiego. W³odarze gmin dyskutowali 
o stworzeniu d³ugofalowego planu
poprawy infrastruktury drogowej na
najbli¿sze lata, a tak¿e o stanie przygo-
towañ do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2015/ 2016.

Spotkanie samorz¹dowców by³o równie¿
doskona³¹ okazj¹ do rozmów na temat
wspólnych inwestycji drogowych na
przysz³e lata i o sposobie ich finansowania.
W Konwencie Wójtów i Burmistrzów
Powiatu Legnickiego, zwo³anym na
wniosek Zarz¹du Powiatu przez Prze-
wodnicz¹cego Konwentu Burmistrza
Chojnowa Jana Serkiesa, uczestniczyli
wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie z Po-
wiatu Legnickiego, Starosta Legnicki

Janina Mazur, Wicestarosta Aleksander
Kostuñ, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Krzysztof Sowiñski oraz przedstawiciele
wydzia³ów odpowiedzialnych za utrzy-
manie dróg.

Kasa w CHZGKiM 
- zmiana godzin pracy 

Od dnia 16 listopada 2015 r. a¿ do odwo-
³ania kasa Chojnowskiego Zak³adu Gospo-
darki komunalnej i Mieszkaniowej czynna
jest:
poniedzia³ek w godz. 7:30 - 12:30
wtorek w godz. 8:00 - 15:30
œroda w godz. 7:30 - 12:30
czwartek w godz. 7:30 - 12:30
pi¹tek w godz. 7:30 - 12:30

Wydzia³ GGiOŒ informuje

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami (j.t. Dz. U.  z 2015 r. poz.
1774 j.t.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu 
w dniach od 05.11.2015 r. do 26.11.2015 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przez-
naczonych do sprzeda¿y na rzecz na-
jemców znajduj¹cych siê w budyn-
kach po³o¿onych przy ul. Drzyma³y 1 
i ul. D¹browskiego 16 w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia 05 listopada 2015 r. Nr
126/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2015 r. Nr 1774 j.t.)
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miej-
skim w Chojnowie w terminie do dnia
17.12.2015 r.
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Wszystkim, którzy w tak trudnych i bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek, okazali wiele serca i ¿yczliwoœci 

oraz uczestniczyli w ostatniej drodze 

œp. Jacka Rosiñskiego
Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, Znajomym, Delegacjom,

Kierowniczkom, Kole¿ankom, Kolegom i Wspó³pracownikom 
z CHZGKiM, Cz³onkom Klubu Motocyklowego z Chojnowa,

Siostrom Zakonnym, W³adzom Miasta, a tak¿e Zarz¹dcy cmen-
tarza za bezproblemowe za³atwienie wszelkich formalnoœci oraz
Zak³adowi Pogrzebowemu "Gloria" za wzorcowe zorganizowanie

pochówku serdeczne podziêkowania sk³ada    
Maria, Justyna i Dawid Rosiñscy. 
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Miejskie obchody narodowego œwiêta odzyskania niepod-
leg³oœci, jak co roku w naszym mieœcie zainaugurowa³ koncert
uczniów Spo³ecznego Ogniska Muzycznego. 10 listopada w Sali
Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej mia³ miejsce kon-
cert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. M³odzi muzycy prezento-
wali nie tylko utwory patriotyczne. Uczniowie Spo³ecznego
Ogniska Muzycznego wykonali utwory instrumentalne i wo-
kalno-instrumentalne znanych autorów. Wszyscy m³odzi choj-
nowscy artyœci zaprezentowali siê doskonale i zas³uguj¹ na
du¿e brawa. Szczególne gratulacje nale¿¹ siê debiutantom - za
odwagê i doskona³e wykonanie utworów. A to z pewnoœci¹
zas³uga m.in. wspania³ych opiekunek - p. Ró¿y Paku³y oraz 
p. Agaty Koziar.

Oficjalne uroczystoœci rozpoczê³y siê 11 listopada, przy obe-
lisku na ul. Chmielnej.
- W naszym mieœcie, w naszej ma³ej OjczyŸnie obelisk, przy
którym spotykamy siê kilka razy w roku jest miejscem, gdzie
dziêkujemy tym wszystkim, którzy sprawdzili siê w drodze do
wolnoœci - polskim elitom, polskim przywódcom politycznym,
intelektualistom, kap³anom oraz ¿o³nierzom. Dziêkujemy te¿
naszym mieszkañcom, kombatantom II wojny œwiatowej i cz³on-
kom organizacji Sybirackich - bohaterom walk podczas najwiê-
kszego konfliktu zbrojnego w historii œwiata. - mówi³ w swoim
przemówieniu burmistrz Jan Serkies. - Sk³adaj¹c im wszystkim
pok³on, pragnê w tej nostalgicznej, ale radosnej przecie¿ chwili
z³o¿yæ nam wszystkim serdeczne ¿yczenia satysfakcji z rozwoju
naszego miasta, pañstwa i wspólnej Europy. ¯yczê du¿o zdro-
wia, wielu radosnych chwil w wolnej Polsce, realizacji prywat-
nych zamierzeñ i zjednoczenia w osi¹ganiu celów wspólnych. 

Symboliczne kwiaty pod pomnikiem z³o¿y³y delegacje samo-
rz¹dowe - w³adze powiatu, miasta, gminy oraz przedstawiciele
Zwi¹zku Kombatantów i WiêŸniów Politycznych Rzecz-

pospolitej Polskiej, Zwi¹zku Sybiraków, Zwi¹zku Weteranów,
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Zwi¹zku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów, Zwi¹zku Diabetyków, Zwi¹zku Strzelców
Rzeczpospolitej.
St¹d, ulic¹ Chmieln¹, przez Rynek, uczestnicy prowadzeni
przez poczty sztandarowe chojnowskich szkó³ i organizacji poza-
rz¹dowych, przeszli do koœcio³a pw. œw. App. Piotra i Paw³a,
gdzie odby³a siê Msza œw. w intencji Ojczyzny. 
- Warto zastanowiæ siê nad poczuciem mi³oœci do Ojczyzny -
mówi³ w homilii proboszcz ks. Marek Osmulski - Ono zaczyna
kszta³towaæ siê w domu rodzinnym, gdzie relacje bliskich s¹
dla dziecka bardzo wa¿ne. Dzisiaj niestety króluj¹ media.
Dawniej czytano historyczne ksi¹¿ki, s³uchano opowieœci
cz³onków rodziny. Wówczas z ust ojca, matki, babki, dziadka
przemawia³a ¿ywa historia, bardziej trafiaj¹ca do umys³u, ni¿
ta z kart podrêcznika. (...) Tak d³ugo bêdzie ¿y³a nasza
Ojczyzna, jak d³ugo bêd¹ bi³y polskie serca, nie wstydz¹ce siê
swojego pochodzenia, znaj¹ce krwawe karty swojej historii 
i dumnie pielêgnuj¹ce patriotyczne postawy. Bo Matkê Ojczyznê
mo¿na obj¹æ tylko sercem mi³uj¹cym…
Chojnowskie obchody koñczy³a uroczystoœæ w Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Tu, w sali kinowej mia³a
miejsce premierowa projekcja filmu dokumentalnego 
o najwa¿niejszych wydarzeniach zwi¹zanych z odzyskaniem
niepodleg³oœci. To by³ pierwszy seans w nowej, wyremonto-
wanej sali kinowej.
Dope³nieniem chojnowskiego œwiêta by³ poetycko-muzyczny
monta¿ przygotowany przez chojnowsk¹ m³odzie¿ - uczniów
Szko³y Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2,
Powiatowego Zespo³u Szkó³ i cz³onków grup artystycznych
domu kultury. 

Patriotyzm, czyli "mi³oœæ i przywi¹zanie do w³asnej ojczyzny",
jest dziœ s³owem czêsto przez nas zapominanym, a nasz¹ powin-
noœci¹ jest przywróciæ jego znaczenie. Patriotyzm to nie tylko
pamiêæ o wa¿nych wydarzeniach, œwiêtach, rocznicach, ale
tak¿e praca dla Ojczyzny, troska o rodzinê i najbli¿szych,
dba³oœæ o jêzyk ojczysty, szacunek dla wartoœci narodowych,
chrzeœcijañskich. Na tych solidnych fundamentach, kolejne
pokolenia mog¹ budowaæ nowe pojêcie patriotyzmu. Dzisiaj to
walka o miejsce Polski w Europie, o bezpieczeñstwo naszej
Ojczyzny, o rozwój gospodarczy, o modernizacjê kraju, a tak¿e
walka o zachowanie tych wartoœci, które pozwoli³y nam przetrwaæ,
które stanowi¹ obecnie o naszej sile.

eg
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22.11 - Œpiewamy dla Ciebie - koncert zespo³u Pokolenia MOKSiR
listopad - 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 - Tenis Sto³owy - Mistrzostwa Miasta do lat 16 UKS 1

06.12. - Miko³aj MOKSiR
13.12. - Kiermasz œwi¹teczny MOKSiR
13.12. - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Bo¿onarodzeniowe" MBP
grudzieñ - Koncert z gwiazdk¹ - pracownia wokalna MOKSiR
grudzieñ - "Zwierciad³o saskie i prawo magdeburskie"- wystawa Muzeum
grudzieñ - "Dokument lokacyjny Chojnowa z 1333 r." - odczyt    Muzeum
grudzieñ - Warsztaty bo¿onarodzeniowe dla dzieci i m³odzie¿y   Muzeum
grudzieñ - Miko³ajkowy Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t i Ch³opców UKS 1

Kalendarz imprez w mieœcie 
listopad-grudzieñ

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

Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

ŒPIEWAMY DLA CIEBIE 
- zespó³ POKOLENIA

22 listopada 2015 r. 
zapraszamy do Domu Kultury 

na koncert zespo³u POKOLENIA zatytu³owany

Œpiewamy dla Ciebie

Pocz¹tek koncertu - godz. 16.00. 
Wstêp wolny.

Biblioteczna Akademia
Malucha:

"Stary, zielony miœ" 
Miêkki, puchaty i taki z ³atk¹. 

Najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel
dzieci - Pluszowy Miœ zaprasza na swoje

œwiêto najm³odszych czytelników
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

wraz z rodzicami. 

Nie zapomnijcie zabraæ ze sob¹ swoich
ulubionych pluszowych zabawek
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Chojnowie,
25.11.2015r.; godz. 11.00

Dezerter zagra
w Legnicy!

Sobota - 21 listopad - to data, któr¹
ka¿dy chojnowski koncertowicz
powinien zapa-miêtaæ. Tego dnia
w legnickim klubie "Spi¿arnia"
wyst¹pi legenda niezale¿nej sce-
ny undergroundowej - grupa
"Dezerter". Oprócz nich zagraj¹
tak¿e: "Non Pre-sident" i
"Castet". 
Bilety w cenie 30 z³ s¹ do nabycia
w choj-nowskim biurze podró¿y
"Gromad". Pocz¹tek koncertu -
19:30.
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Jeszcze jeden listopad do okien

zapuka³
¯ó³tych liœci szelestem... I znów

nas odszuka³
Nas zapatrzonych w przesz³oœæ.
W dni klêski i chwa³y,
Które nam po przodkach w spuœ-

ciŸnie zosta³y...

10 listopada 2015 r. w auli Po-
wiatowego Zespo³u Szkó³ przy
ulicy PoŸniaków odby³ siê apel
z okazji Odzyskania Niepod-
leg³oœci. Uroczystoœæ rozpoczê³a
obchody Tygodnia Patriotyzmu.
Apel zaprezentowany przez
uczniów skierowa³ nasze myœli 
w odleg³¹ (dla nas) przesz³oœæ -
do listopada 1918 roku, gdy Pol-
ska powróci³a na mapê Europy.
M³odzie¿ mówi³a o wspania-
³ych postawach naszych przod-
ków, którzy walczyli o woln¹
Polskê i uczyli swe dzieci mi³oœci
do Ojczyzny. Wspominaliœmy,
¿e gdy 11 listopada 1918 roku Jó-
zef Pi³sudski obj¹³ w³adzê nad
pañstwem, dla wielu spe³ni³ siê
sen o wolnej ojczyŸnie, jednak

by³ to dopiero pocz¹tek, Pola-
ków czeka³o jeszcze wiele walk
o granice naszej Ojczyzny.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas: Przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu, pan Krzysztof Sowiñski,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu, pan Grzegorz Gapski,
Radna Miasta Chojnowa, pani
Krystyna Czapska, przedstawi-
ciel pracodawców pani Ma³go-
rzata Darmoros, przedstawiciele
lokalnych mediów, rodzice, grono
nauczycielskie oraz uczniowie
Powiatowego Zespo³u Szkó³.
Apel przygotowali uczniowie
pod opiek¹ pani Agnieszki Ro-
bak oraz pani Agnieszki Ryb-
czyñskiej. Wszystkim zaanga-
¿owanym nale¿¹ siê serdeczne
podziêkowania.

Tydzieñ Patriotyzmu w Powiatowym Zespole Szkó³

Ju¿ po raz pi¹ty - zgodnie z tra-
dycj¹ - 12 listopada o godzinie
17.00 w ogrodzie PZS przy ul.
PoŸniaków zap³onê³o Ognisko
Patriotyzmu, organizowane 
w ramach Tygodnia Patriotyzmu.
Na uroczystoœc przybyli Ci, dla
których Ojczyzna zawsze by³a,
jest i bêdzie najwa¿niejsza.
Wœród zaproszonych goœci zna-
leŸli siê przedstawiciele Kura-
torium, powiatowych i miejs-
kich w³adz samorz¹dowych,
jednostek po¿arniczych, dyrek-
torzy i nauczyciele chojnows-
kich szkó³, reprezentanci pla-
cówek kulturalnych, Koœcio³a, 
a tak¿e sponsorzy i lokalne me-
dia. Przybyli tak¿e rodzice i ucz-
niowie PZS.

Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci roz-
poczêto wprowadzeniem pocz-
tów sztandarowych i podniesie-
niem flagi pañstwowej. Zapa-
nowa³ nastrój ciszy i skupienia.
Wys³uchaliœmy recytacji wier-
szy patriotycznych. Przywo-
³ano karty z historii Polski, by
podkreœliæ jak d³ugo walczy-
liœmy o upragnion¹ wolnoœæ.
Gor¹co przywitano zaproszo-
nych na uroczystoœæ goœci, któ-
rym zapowiedziano: ,,Dziœ przy
ognisku nieœæ siê bêdzie pieœñ 
i s³owo, zaœpiewamy wspólnie
znane pieœni patriotyczne oraz
wspominaæ bêdziemy Polaków
walki o ojczyznê".
Jednak najpierw odby³o siê uro-
czyste pasowanie uczniów klasy
I LO im. Miko³aja Kopernika w
Chojnowie na pe³noprawnych

cz³onków klasy po¿arniczo-ratow-
niczej. Dyrektor PZS, p. Mariusz
Kowalczyk, komendant Miejskiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Legnicy, p. Adam Konieczny
oraz prezes Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Rokitkach, p.
Wies³aw Szczêœniak rozpoczêli
uroczystoœæ pasowania. Ucz-
niowie œlubowali i przyrzekali
przestrzegaæ dziesiêciu przyka-
zañ stra¿aka. Na pami¹tkê tego
wydarzenia wrêczono im certyfi-
katy i legitymacje cz³onkowskie.
Po czêœci oficjalnej przesz-
liœmy do programu artystycz-
nego, który upamiêtni³ kolejn¹
rocznicê odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³oœci. Uczniowie
pod kierunkiem p. Agnieszki

Robak zaprezentowali monta¿
s³owno-muzyczny na temat naj-
wa¿niejszych wydarzeñ histo-
rycznych (od powstania koœciusz-
kowskiego po niepodleg³¹ Polskê.
Wspólnie œpiewaliœmy pieœni pa-
triotyczne i harcerskie (,,Rota",
,,Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿",
,,Maszeruj¹ strzelcy", ,,Przybyli
u³ani"). Na zakoñczenie, w bra-
terskim krêgu, zaœpiewaliœmy
,,Ogniska ju¿ dogasa blask". Ten
wspólnie spêdzony, magiczny
czas sk³oni³ wszystkich do ref-
leksji nad istot¹ patriotyzmu. 
Organizatorom i wszystkim przy-
by³ym na tegoroczne ognisko ser-
decznie dziêkujemy.
Wierzymy, ¿e w przysz³ym roku
bêdzie nas jeszcze wiêcej, a wiêc
,,Do zobaczenia…"

El¿bieta Górniak

W ramach “Tygodnia Patrio-

tyzmu” uczniowie PZS prezen-
towali utwory o treœci patrioty-
cznej w swoich klasach. Recy-
tacja pod wspólnym tytu³em
„S³owa ojczyzny pe³ne" wy-
sz³a te¿ poza ramy szkolnych
budynków. M³odzi patrioci
spotykali siê z m³odszymi choj-
nowianami. Wizyty u uczniów
szkó³ podstawowych i przed-
szkolaków nios³y ze sob¹ wiele
narodowych treœci. Rozma-
wiano o symbolach narodo-
wych, czytano polskie wiersze,
wspólnie œpiewano hymn
Polski. 
I jak podkreœla m³odzie¿ -
“Warto by³o”.
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W ramach obchodów Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci - 12 listopada
2015r., w Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej odby³ siê wernisa¿ wystawy
„Polska – najpiêkniejsze skojarzenia”.
Piêkne prace plastyczne, twórcami
których s¹ uczniowie Gimnazjum Nr 14 
i Szko³y Przysposabiaj¹cej do Pracy Zes-
po³u Placówek Specjalnych w Legnicy,
wykonane pod kierunkiem p. Emilii
Zimnow³odzkiej, ozdobi³y hol choj-
nowskiej biblioteki. Galeria M³odych
ponownie goœci³a m³odych artystów,

pomys³ wystawy zrodzi³ siê bowiem przy
okazji spotkania styczniowego i wystawy
„Malujemy samodzielnie i z pomoc¹”.
Na wystawie zaprezentowanych jest 40
bardzo kolorowych i starannie wyko-
nanych prac, które przedstawiaj¹ osoby,
miejsca i przedmioty kojarz¹ce siê ze
s³owem „Polska”. Wernisa¿ by³ okazj¹
do mi³ego spotkania, a ju¿ niebawem, 
w nowym roku, zobaczymy siê znów 
w tak licznym gronie - uczniowie Zes-
po³u Placówek Specjalnych z Legnicy, 
a tak¿e uczestnicy chojnowskiego

Warsztatu Terapii Zajêciowej, Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy „Lilia”
oraz Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy z ul . M. Reja - na pi¹tej ju¿
edycji wystawy „Malujemy samodziel-
nie i z pomoc¹”. 

ag

Wernisa¿ wystawy „Polska – najpiêkniejsze skojarzenia”

10 listopada uczniowie Szko³y
Podstaowwej nr 3 z grupy p. Andrzeja
Œwidurskiego i p. Joanny Trajewskiej
uda³y siê na wycieczkê do chojnow-
skiego muzeum na wystawê prac p.
Lecha Wogela. Okazj¹ do odwiedzin
by³o Œwiêto Niepodleg³oœci Polski, a ry-
sunki p. Lecha to prawdziwa historia
orê¿a polskiego od Mieszka I a¿ do II
Wojny Œwiatowej. 
Dzieci z zainteresowaniem wys³ucha³y
opowiadania o Wojsku Polskim, szczegó-
³ach uzbrojenia i bohaterskich bitwach, 
a potem z zaciekawieniem ogl¹da³y ry-
sunki. Wycieczka z pewnoœci¹ zachêci³a
dzieci do czêstszego odwiedzania choj-
nowskiego muzeum.

Wycieczka 
do muzeum

Konkurs Pieœni Patriotycznej

Tu¿ przed 11 listopada w Gimnazjum nr 2
odby³ sie I Konkurs Pieœni Patriotycznej
zorganizowany z okazji rocznicy Odzy-
skania Niepodleg³oœci. Konkurs, w któ-
rym us³yszeliœmy kilkanaœcie utworów,
zarówno tych bardziej, jak i tych mniej
znanych, sta³ na wysokim poziomie, nad
czym czuwa³ Pan Piotr Koziar.
Rozpoczêliœmy Mazurkiem D¹brow-
skiego - naszym Hymnem Narodowym,
który zosta³ odœpiewany do ostatniej
zwrotki. Potem nastapi³y "S³owa
Ojczyzny pe³ne", czyli odczytanie tekstu
dotycz¹cego naszej walki o odzyskanie
niepodleg³oœci przygotowanego przez
Powiatowy Zespó³ Szkó³ w Chojnowie
w ramach corocznej akcji wspólnego
czytania. Potem ju¿ by³a tylko muzyka. 
Dziêkujemy wszystkim klasom i wycho-
wacom za przygotowanie uczniów do
wystêpu, Pani Basi Karasek i Pani Ma³-
gosi Potaczale za pomoc w przygotowa-

niu Auli i Panu Piotrowi Koziarowi za
czuwanie nad ca³oœci¹.
Wyniki konkursu:
Miejsce I - Klasa IIId
Miejsce II - Klasa IIIa
Miejsce III - Klasa IIIc
Wyró¿nienia: Klasa IIc,  Ib i Angelika
Kwiatkowska.

***

Podobny konkurs odby³ siê w Szkole
Podstawowej nr 4. Wziêli w nim udzia³
uczniowie klas 4 - 6.
Wyró¿nienie za najbardziej rozœpiewan¹
klasê otrzyma³y:
Klasa 4 d
Klasa 5 b
Klasa 6 b
Przyznano tak¿e wyró¿nienie za prezen-
tacjê niepodleg³oœciowo-patriotyczn¹
klasom: 4a, 5a, 6b.
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Z cyklu - ludzie z pasj¹

Gazeta Chojnowska - O czym opowia-
daj¹ Pana fotografie?
Mariusz G³ód - Trudno napisaæ o wszys-
tkich fotografiach, poniewa¿ s¹ wyko-
nane w ró¿nych tematykach. Generalnie
chcê pokazywaæ i opowiadaæ o tym, co
widzê i co siê dzieje wokó³ mnie tu i teraz.
W danej mi chwili, patrz¹c przez wizjer
aparatu fotograficznego dostrzegam to,
czego inni mog¹ nie widzieæ, np. mijaj¹c
siê na chodniku, stoj¹c w kolejce po chleb
czy jad¹c autem w tunelu.

WeŸmy pod uwagê moje prace ekspo-
nowane na wystawie pt. "Emocje w por-
trecie", które wci¹¿ mo¿na zobaczyæ 
w Domu Kultury do koñca listopada tego
roku. Pokaza³em na nich to, co dzieje siê
z ludŸmi pod wp³ywem ró¿nych emocji.
Takich jak z³oœæ, przera¿enie czy zaduma.

Jak wygl¹da twarz, gdy ktoœ lub coœ nas
zaskoczy, jakich gestów u¿ywamy. 
W koñcu, jak reagujemy. Emocje towa-
rzysz¹ nam wszêdzie, moje zadanie pole-
ga na tym, ¿eby je utrwaliæ.

G.Ch. - Kategorii fotografii jest wiele.
Fotografia portretowa, okolicznoœcio-
wa, krajobrazowa, studyjna, u¿ytkowa,
artystyczna… D³ugo mo¿na by jeszcze
wymieniaæ. Jak¹ fotografi¹ Pan siê
zajmuje?
M.G. - Zajmujê siê fotoreporta¿em, lubiê
te¿ bardzo krajobraz. Nie gardzê tak¿e
portretem. Generalnie uzale¿nione jest to
od posiadanych obiektywów. Odpowied-
nio dobrany obiekty to dla mnie po³owa
sukcesu.

G.Ch. - Wiem, ¿e ho³duje Pan technice
piktorialnej. Na czym polega i dla-
czego w³aœnie ta?
M.G. - Na studiach we Wroc³awiu poza
fotografi¹ klasyczn¹ pozna³em jedn¹ 
z technik piktorialnych - technikê gu-
mow¹. Polega ona na uzyskiwaniu obra-
zów pozytywowych dziêki roztworowi
dwuchromianu potasu i gumy arabskiej
przy udziale œwiat³a. Po zmieszaniu tych
substancji i na³o¿eniu ich np. na papier
powstaje œwiat³oczu³a warstwa. Wtedy to
po uzyskaniu suchej powierzchni mamy

gotowy arkusz papieru, który jest "uczu-
lony" tzn czu³y na œwiat³o. Przygoto-
wujemy negatyw i stykowo zaczynamy
naœwietlanie. Po naœwietleniu niektóre
partie obrazu s¹ nierozpuszczalne w wo-
dzie, a niektóre s¹. Po wyp³ukaniu pracy

pozostawiamy j¹ do wyschniêcia. Nas-
têpnie klarowanie i znów suszenie. To 
w wielkim skrócie. A dlaczego guma?
Jest doœæ indywidualn¹ technik¹ wyko-
nywania obrazów, wymaga cierpliwoœci 
i pomaga "szlifowaæ" warsztat, popra-
wiaæ swoj¹ w³asn¹ technikê, sk³ania do
myœlenia. Uzyskane efekty ciesz¹.

G.Ch. - W fotografii, jak s¹dzê, nie cho-
dzi o to, by pokazywaæ, jak rzeczy wygl¹-
daj¹, tylko robiæ zdjêcia, które prowa-
dz¹ do intryguj¹cych refleksji. Czy
odbiorcy nie maj¹ k³opotu z interpre-
tacj¹ Pana zdjêæ?
M.G. - Wed³ug mnie fotografia pe³ni
rolê pewnej opowieœci chwili, w jakiej
znalaz³ siê fotograf, czasem to osoba
fotografowana lub przedmiot. Widz,
odbiorca moich prac interpretuje je na
swój sposób. Nie narzucam mu drogi, jak
ma te prace czytaæ, lecz sk³aniam do
pewnych refleksji.

G.Ch. - Ka¿dy mo¿e robiæ zdjêcia?
M.G. - Oczywiœcie, ka¿dy mo¿e fotogra-
fowaæ. Ograniczeniem mo¿e byæ tylko
nasza g³owa.

G.Ch. - Czym dla Pana jest ta pasja?
M.G. - Zainteresowanie fotografi¹ to
chêæ pokazania cz¹stki siebie. Sposobu
myœlenia, postrzegania œwiata. Kiedyœ
waha³em siê podj¹æ naukê w wy¿szej
szkole fotografii we Wroc³awiu. To czy siê
tam odnajdê spêdza³o mi sen z powiek
przez kilka tygodni. Pewnoœci pomóg³ mi
nabraæ pewien chojnowski artysta. 
I nie ¿a³ujê, warto by³o go pos³uchaæ.
Pozna³em i póŸniej doskonali³em swój
warsztat pod okiem czo³owych fotogra-
fików polskich. To wielkie wyró¿nienie
dla mnie. Dziœ czujê, ¿e mam swoj¹ ma³¹
to¿samoœæ fotograficzn¹. Wiem, co chcê
pokazaæ na swoich pracach i to czyniê. 

G.Ch. - Fotograficzne plany, marzenia…
M.G. - Moje plany to kolejne wystawy.
Powoli zaczynam dzia³aæ w kierunku
aktu. Moj¹ inspiracj¹ ju¿ kiedyœ by³ i zo-
sta³ do dziœ fotograf aktu Wac³aw Wan-
tuch. Marzeñ raczej brak.

G.Ch. - ¯yczymy zatem dalszego roz-
woju i czekamy na kolejne ciekawe
wystawy. 

Fotografia to opowieœæ
Ka¿dy artysta fotografik ma swoj¹ misjê, a ka¿de jego zdjêcie swoj¹ historiê. Mariusz G³ód u¿ywa aparatu fotograficznego jako
narzêdzia do opisywania rzeczywistych obrazów na swój, intuicyjny, ale œwiadomy sposób. Bo jest przecie¿ ogromna ró¿nica
pomiêdzy patrzeniem a widzeniem.
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Djembe, dundun, balafon, hamana,
susu, bambara, malinke. Mo¿na by
wymieniaæ bez koñca. Jêzyk ludzi susu
i malinke zamieszkuj¹cych region ha-
mana w Gwinei obfituje w wiele takich 
i tym podobnych dŸwiêcznie brzmi¹cych
s³ów.

Jednak to nie zami³owanie do jêzyków
obcych przyci¹gnê³o prawie setkê s³ucha-
czy do sali kinowej Domu Kultury - 8 listo-
pada mia³ tam miejsce koncert zespo³u
Fonike Fare, wykonuj¹cego tradycyjn¹
muzykê zachodnioafrykañsk¹.
- Myœlê, ¿e dla wielu by³a to pierwsza w ¿y-
ciu okazja, by pos³uchaæ i przekonaæ siê
na w³asnej skórze, czym jest rytm afry-
kañski - powiedzia³ naszej gazecie organi-
zator koncertu i cz³onek zespo³u (w zas-
têpstwie) - chojnowianin Rafa³ Chrebela.
A rytmów by³o co nie miara. Ka¿dy

osadzony w konkretnym kontekœcie kul-
turowym niós³ wyj¹tkowe przes³anie.
Wœród nich znalaz³y siê rytmy weselne,
rytmy grane podczas ¿niw, towarzysz¹ce
pracuj¹cym rolnikom, rytmy sakralne,
które us³yszeæ mo¿na jedynie w trakcie
œwi¹t i wiele innych mocno zwi¹zanych
z trybem ¿ycia rdzennych ludów Afryki.

G³êbokie dŸwiêki bêbnów basowych
dundun przeplatane solowymi popisami
djembe tworzy³y trudne do opisania, 
a jednoczeœnie bardzo ciekawe, ener-
getyczne kompozycje. Wœród nich zna-
laz³o siê równie¿ miejsce na melodiê
wybijan¹ na balafonie czyli afrykañskich
cymba³ach, i tu ciekawostka, ca³kowicie
wykonanych z drewna.
- Reakcje publicznoœci okaza³y siê bez-
cenne, a komentarze us³yszane po kon-
cercie utwierdzi³y nas jedynie w przeko-

naniu, ¿e zorganizowanie go by³o strza-
³em w dziesi¹tkê. 
Na koniec imprezy odby³ siê krótki
warsztat gry na bêbnach djembe i dun-
dun, który poprowadzi³ Rafa³ Chrebela, 
a kilkanaœcie osób zdecydowanych spró-
bowaæ swoich si³ w starciu z bêbnami

afrykañskimi wysz³o z tego pojedynku
bez szwanku, z uœmiechem na ustach.
- Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e muzyka
czarnego l¹du jeszcze nie raz zagoœci na
chojnowskiej scenie - dodaje Rafa³ - Póki
co jednak, zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych gr¹ na bêbnach afrykañs-
kich na cykliczne warsztaty odbywaj¹ce
siê w Domu Kultury w ka¿d¹ œrodê o go-
dzinie 17.

raf-hamana

Afrykañskie rytmy na chojnowskiej scenie

W paŸdzierniku uczniowie klasy VIa
Szko³y Podstawowwej nr 4 przeprowadzi³i
kolejn¹ akcjê "Daj z³ociaka na zwierzaka".
W tym roku formy zbierania datków by³y
bardzo urozmaicone, np. loteria fantowa,
stoisko z przek¹skami, malowanie twarzy,
sprzeda¿ zabawek. Uczniowie zebrali a¿
1242 z³. Gromadzili te¿ karmê, koce i ko³-
dry. Do akcji przy³¹czyli siê tak¿e uczniowie
z Gimnazjum nr 1 dziêki pani Ewie Wo³o-
szyn, która tê inicjatywê rozpropagowa³a
w swojej szkole.

Dary oraz pieni¹dze zosta³y przekazane
pani prezes Fundacji "Stacyjka Maltusia",
Aleksandrze Czechowskiej. Pani Ola

odwiedzi³a szko³ê, opowiada³a o swojej
fundacji i oczywiœcie bardzo  dziêkowa³a.
Klasa VIa serdecznie dziêkuje wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê w akcjê lub j¹
wspierali.

Podsumowanie akcji 
"Daj z³ociaka na zwierzaka"

Najm³odszych uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 3 odwiedzi³y kolarki z grupy
Sigo-Gim1. W sk³ad grupy wchodz¹ m.
in. absolwentki SP3 Ania i Ala. By³a
równie¿ Ma³gosia, która jest Szkolnym
Mistrzem Dolnego Œl¹ska MTB z tego
roku. Ania i Alicja s¹ równie¿ zwyciê¿-
czyniami wielu zawodów i wyœcigów. O
grupie, treningach i rowerach opo-wia-
da³ ich trener p. Eugeniusz Bo-biowski,
a dziewczyny zaprezentowa³y rodzaje
treningów.

Kolarki 
z SSigo-GGim1
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Z okazji Roku œw. Jana Paw³a II uchwalonego
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Miejska
Biblioteka Publiczna w Chojnowie przygotowuje
w grudniu 2015 r. wystawê "Nasze spotkania z Janem
Paw³em II - papieskie pielgrzymki do Polski".
Zamierzamy na wystawie zaprezentowaæ m.in.
zdjêcia wykonane przez chojnowian uczestnicz¹-
cych w spotkaniach z papie¿em podczas jego
polskich pielgrzymek. 
Wszystkich, którzy chc¹ nam pomóc w zreali-
zowaniu tego przedsiêwziêcia, prosimy o nieod-
p³atne udostêpnienie zdjêæ na wystawê. 
Przyjmujemy od jednej osoby maksymalnie 3 fotografie - w terminie do 21 listopada br.

Kontakt: Agnieszka Tworzyd³o, 
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y (tel. 76 818 83 46).

Nasze spotkania z Janem Paw³em II 
- papieskie pielgrzymki do Polski

Jak co miesi¹c, przyszed³ czas na spotkanie twórców, skupio-
nych w Gildii Artystów Chojnowa. W poniedzia³ek 9 listopada
swoje goœcinne wnêtrza znów udostêpni³a nam kawiarnia
"Jubilatka". Dreszcz emocji zapowiadany by³ ju¿ od zesz³ego
miesi¹ca. A to za spraw¹ fina³u pewnego projektu pod nazw¹
Kalendarz na 2016 rok. G³ównym pomys³odawc¹ tego
wydawnictwa jest pan Andrzej Bobik – w³aœciciel drukarni
UNI-FOT. Wraz z córk¹ Izabel¹ ciê¿ko pracowa³, by kalendarz
nabra³ barw i rumieñców. Opatrzony jest on reprodukcjami
obrazów, rysunków, wierszy i tekstu piosenki - prac autorstwa
gildian. Kalendarz œcienny wygl¹da naprawdê imponuj¹co.
Uka¿e siê ju¿ niebawem. 

Dyrektor MOKSiRu og³osi³ te¿ d³ugo oczekiwan¹ wiadomoœæ.
Rusza kino. Repertuar jest bardzo ciekawy. Og³oszony te¿
bêdzie konkurs na jego nazwê. Od stycznia zacznie dzia³alnoœæ
Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF). To bêdzie niew¹tpliwie
gratka dla mi³oœników ambitnego kina. 
Z kolei ze Z³otoryi przysz³o zaproszenie. Tamtejsze Muzeum
Z³ota organizuje wystawê. Propozycja skierowana jest do mis-
trzów rêkodzielnictwa. Takowi w naszym gronie s¹. Wstêpnie
wyrazili zainteresowanie t¹ propozycj¹. Wystawa ma trwaæ od
stycznia do marca przysz³ego roku. 
Natomiast 13 grudnia odbêdzie siê coroczny Jarmark Œwi¹-
teczny w naszym Rynku. Tu gildianie bêd¹ na pewno obecni.

By³ te¿ oczywiœcie czas na prezentacjê nowych prac. Jadzia
Stopa i Kamila Wiœniewska namalowa³y przeœliczne konie.
Niesamowit¹ wprost pomys³owoœci¹ wykaza³a siê Lilla Ko-
nieczna. Jej zawieszki z filcu w kszta³cie ciastek mog¹ zrobiæ
furorê. Niespodziankê sprawi³a nam Gosia Krzywda. Od
pewnego czasu przebywa w Anglii, ale urlop spêdza w Choj-
nowie. Jako by³y opiekun-przewodnik postanowi³a odwiedziæ
nasz¹ artystyczn¹ gromadkê. Podzieli³a siê kilkoma pomy-
s³ami, które ewentualnie mo¿na by wcieliæ w chojnowskie
realia. Bêd¹ one teraz skrzêtnie analizowane. 
Trzeba te¿ dodaæ, ¿e swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a nas nowa
osoba. Pani Gra¿yna Marczuk jest przedszkolank¹. Tworzy te¿
obrazy. G³ównie o³ówkiem i akwarelami. Malowanka-wyci-
nanka przedstawiaj¹ca kurê robi wra¿enie. Pozosta³e o³ów-
kowe portrety zwierz¹t potwierdz¹j¹ talent pani Gra¿yny. 
W naszym kilkunastoosobowym gronie mile spêdziliœmy
artystycznie chwile w kawiarni "Jubilatka". 
O dacie i miejscu kolejnego spotkania poinformujemy 
w internecie na stronie: gildia.chojnow.eu, zak³adka "O nas".

Listopadowa Gildia

Podziêkowania dla
Vitbis

Sk³adamy serdeczne podziêko-
wanie dla PPH VITBIS sp. z o. o.
w Z³otoryi - najwiêkszego w Pol-
sce producenta szklanych ozdób
choinkowych za przekazanie dla
Warsztatu Terapii Zajêciowej 
z Chojnowa darowizny w formie
piêknych bombek choinkowych
i wyrobów szklanych, które zos-
ta³y przeznaczone na doposa¿e-
nie w sprzêt naszej placówki do
aktywizacji i rehabilitacji osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹, oraz zostan¹ wykorzys-
tane do produkcji wyrobów Œwi¹-
tecznych. Dziêki Pañstwa dobroci
i dobrej woli Œwiêta nabior¹
jeszcze wiêkszego blasku.
Dziêkujemy!



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 21/84610

"Podajmy sobie rêce, by drogi nie zagubiæ.
Jesteœmy dziœ szczególnie potrzebni jed-
ni drugim"

Stefania Joniec
***

Rok 2015 jest rokiem obchodów 110-
lecia powstania Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego. To w³aœnie 1 paŸdziernika
1905 roku do ma³ej szkó³ki w Pila-
szkowie d¹¿yli ukradkiem nauczyciele
ludowi ze wszystkich guberni zaboru
rosyjskiego, aby wzi¹æ udzia³ w tajnym
zjeŸdzie. Naczelnym has³em zjazdu by³a
walka o polsk¹ szkolê. Stu delegatów
podjê³o decyzje o rozpoczêciu nauki 
w jêzyku polskim i o utworzeniu Zwi¹-
zku Nauczycieli Ludowych.
Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Zwi¹-
zek walczy³ o to, by wszystkie dzieci mia³y
prawo uczêszczania do szko³y, pobiera-
nia nauki od wykwalifikowanych nauczy-
cieli oraz do uczenia siê. Równie¿ dzisiaj,
po 110 latach od wydarzeñ w Pilaszko-
wie, ZNP troszczy siê o dostêp dzieci do
publicznych samorz¹dowych szkó³, pod-
noszenie jakoœci kszta³cenia oraz zacho-
wanie statusu zawodowego nauczycieli.

Chojnowski Oddzia³ ZNP Jubileusz
obchodzi³ 16.10.2015 r. na zamku Gro-
dziec. By³o to œwiêto potrójne, bo oprócz
110-lecia, Oddzia³ Chojnów mia³ swoj¹
w³asn¹ rocznicê powstania, tj. 50-lecie
oraz Dzieñ Jubilata.
Oddzia³ ZNP zacz¹³ istnieæ 04.03.1975 r.
Do tej pory chojnowscy nauczyciele
nale¿eli do Oddzia³u ZNP w Z³otoryi,
który mo¿e poszczyciæ siê dzia³alnoœci¹
ju¿ od 01.11.1945 r.
Uchwa³¹ ZO ZNP w Chojnowie z dnia
17 listopada 2014 roku zostali wyró¿-
nieni za 60 letni¹ przynale¿noœæ:
1. Kol. Genowefa Czarna

za 55-leni¹ przynale¿noœæ:
1. Kol. Maria Jedynak
2. Kol. Zofia Mê¿yk
za 30-letni¹ przynale¿noœæ:
1. Kol. Bona Szaban
2. Kol. Ewa Szynkiewicz
3. Kol. Jolanta Bukowska
4. Kol. Zofia £abuz
za 20- letni¹ przynale¿noœæ:
1. Kol. Maciej Cieœla
2. Kol. Jolanta Czachor
3. Kol. Katarzyna Kapuœciñska
4. Kol. Lucyna Ob³ój
5. Kol. Piotr Ficek
6. Kol. Iwona Parzonka

Na uroczystoœci spotkali siê nie tylko
cz³onkowie ZNP, ale tak¿e sympatycy 
i zaproszeni goœcie. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas:
1. Kol. Stanis³aw Mazurek - Cz³onek
Zarz¹du G³ównego ZNP,  Wiceprezes
Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego we
Wroc³awiu,
2. Pani Janina Mazur - Starosta Powiatu
Legnickiego,
3. Pani Brygida Mytkowska - Sekretarz
Urzêdu Miasta Chojnowa,
4. Pan Andrzej Pyrz - Wójt Gminy
Chojnów,
5. Ks. dr Miros³aw Makowski - pro-
boszcz parafii Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Marii Panny w Chojnowie,
6. Ks. dr Marek Osmulski - dziekan
Dekanatu Chojnów. proboszcz parafii œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Chojnowie.
7. Dyrektorzy szkó³ i przedszkoli.
8. Przewodnicz¹cy  zaprzyjaŸnionego
Zwi¹zku Miêdzyzak³adowej Komisji
NSZZ "Solidarnoœæ" Pracowników
Oœwiaty w Chojnowie Pan Artur Tomala.

Nie zabrak³o ¿yczeñ, kwiatów, listów
gratulacyjnych i - jak to zawsze na urodzi-

nach bywa - prezentów.

Specjalne listy do Zwi¹zku wystosowali:
Prezes Okrêgu Dolnoœl¹skiego  ZNP -
Kol. Miros³awa Chodubska, Starosta
Powiatu Legnickiego - Pani Janina Ma-
zur, Burmistrz Miasta Chojnowa- Pan
Jan Serkies, Wójt Gminy Chojnów - Pan
Andrzej Pyrz, Dyrektor Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie - Pan
Mariusz Kowalczyk, Dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 3 w Chojnowie - Pan
Mariusz Szklarz.

Szczególnym prezentem dla Oddzia³u
by³ wazon z³o¿ony na rêce Kol. Prezes
Ewy Wiêcek. Fundatorami tego pe³nego
¿yczeñ prezentu byli wszyscy dyrektorzy
szkó³ Gminy Chojnów. Oddzia³ otrzyma³
równie¿ prezent od Burmistrza Miasta
Chojnowa - Pana Jana Serkiesa i  Wójta
Gminy Chojnów - Pana Andrzeja Pyrza.
Za wszystkie mi³e s³owa, kwiaty i pre-
zenty serdecznie dziêkujemy.

Uczestnicy obchodów mogli obejrzeæ
tak¿e specjalnie na tê uroczystoœæ przy-
gotowan¹ w "Sali Kominkowej" wys-
tawê. Ukazywa³a ona  50-letni¹ dzia-
³alnoœæ naszego Oddzia³u. Przedstawia³a
ludzi i wydarzenia. Przypomina³a 
o drodze jak¹ przeszliœmy jako Oddzia³. 

Kilka pokoleñ cz³onków Zwi¹zku, które
spotka³o siê w murach Zamku, poka-
za³o, ¿e zwi¹zkowcy potrafi¹ poœwiêcaæ
czas nie tylko dla dobra oœwiaty, ale te¿
wspaniale bawiæ siê i œwiêtowaæ. 
Na zakoñczenie trzeba powiedzieæ: "do
zobaczenia na kolejnym jubileuszu".

Prezes Oddzia³u
Ewa Wiêcek

110. rocznica powstania ZNP
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HHOOTTEELL  TTRRAANNSSYYLLWWAANNIIAA  22            33DD
Data: 21-11-2015. Godz.: 15:00. Czas trwania: 1 godzina 30 min.
Gatunek: Film animowany, komedia.
Zabawna kontynuacja filmu animowanego, opowiadaj¹cego o perypetiach wam-
pirów, prowadz¹cych niezwyk³y hotel. Tym razem stocz¹ walkê o wychowanie nies-
fornego wnuka na prawdziwego wampira. Dobra zabawa gwarantowana.

EEVVEERREESSTT              33DD
Data: 21-11-2015. Godz.: 18:00. Czas trwania: 2 godziny.
Gatunek: Przygodowy, thriller.
Widowiskowy film, przedstawiaj¹cy zmagania cz³owieka nie tylko z si³ami natury, ale
równie¿ w³asnymi s³aboœciami. Film oparty na prawdziwej historii. Bez w¹tpienia –
warte obejrzenia.

NNIIGGDDYY  NNIIEE  JJEESSTT  ZZAA  PPÓÓZZNNOO
Data: 27-11-2015. Godz.: 17:00; 

28-11-2015. Godz.: 18:00. Czas trwania: 1 godzina 40 min.
Gatunek: Dramat.
Opowieœæ o gwieŸdzie rocka, która po wielu latach powraca do rodziny. Staje przed
wyzwaniem, trudniejszym ni¿ s³awa i szczeble kariery muzycznej – odnowieniem
relacji z w³asn¹ córk¹. W roli g³ównej Maryl Streep.

MM££OODDOOŒŒÆÆ
Data: 27-11-2015. Godz.: 19:00. Czas trwania: 2 godziny 20 min.
Gatunek: Dramat.
Dwójka podstarza³ych przyjació³ udaje siê do podalpejskiego kurortu, gdzie w luk-
sowowych warunkach wspominaj¹ w³asn¹ przesz³oœæ. Na jaw wychodz¹ ró¿ne sekre-
ty, tak¿e te, które woleliby ukryæ.

RRAABBUUSSIIEE  FFIISSTTAASSZZKKÓÓWW              33DD
Data: 28-11-2015. Godz.: 15:00; 

05-12-2015. Godz.: 15:00. Czas trwania: 1 godzina 30 minut.
Gatunek: Film animowany, komedia.
Wiewiór ledwo wyszed³ z zak³adu poprawczego i ju¿ wpada w kolejn¹ aferê. W grê
wchodz¹ pokaŸne iloœci... ¿o³êdzi, zagarniêtych przez z³owrog¹ korporacjê. Nie
obêdzie siê bez pomocy wspólników.

LLIISSTTYY  DDOO  MM..   22
Data: 04-12-2015. Godz: 17:00; 

05-12-2015. Godz.: 17:00. Czas trwania: 2 godziny.
Gatunek: Komedia romantyczna.
Bohaterowie pierwszej czêœci powracaj¹, ¿eby ponownie przedstawiæ nam swoje
perypetie. Kolejne problemy ¿yciowe, decyzje do podjêcia, zabawne sytuacje. 
W obsadzie gwiazdy polskiego kina. Udana kontynuacja.

SSPPEECCTTRREE
Data: 04-12-2015. Godz: 19:00; 

05-12-2015. Godz.: 19:00. Czas trwania: 2 godziny 30 min.
Gatunek: Film sensacyjny.
Kolejna czêœæ przygód os³awionego Agenta 007. Tym razem spróbuje rozwi¹zaæ
zagadkê tajemniczej organizacji SPECTRE, która w zaskakuj¹cy sposób zdaje siê
byæ powi¹zana z przesz³oœci¹ samego Bonda. Z kim tym razem przyjdzie mu siê
zmierzyæ? Zobaczcie sami.

CENY BILETÓW: normalny – 14 z³; ulgowy – 11 z³; zbiorowy – 8 z³
Bilet na filmy dla dzieci – 11 z³.
Cena zakupu okularów do filmów 3D – 5 z³ (zakup okularów jest na w³asnoœæ, tj. nie
podlegaj¹ zwrotowi).

14 listopada 2015 r., po d³ugiej przer-
wie, odrodzi³o siê chojnowskie kino.
Nowoczesne. Cyfrowe. Z laserowym
projektorem i mo¿liwoœci¹ organizowa-
nia projekcji w formacie 3D. 
Wspaniale? Jasne, ¿e tak. Tylko - jak
powinno siê nazywaæ? Odrodzenie przy-
bytku X Muzy to zas³uga lokalnego
samorz¹du. Wspólnie z nim proponuje-
my chojnowianom udzia³ w zostaniu "ro-
dzicami chrzestnymi" nowego kina. Szu-
kamy nazwy, która odzwierciedla³aby
pragnienia, marzenia i wyobra¿enia
mieszkañców. Przypomnijmy, ¿e stare,
dzia³aj¹ce jeszcze w pocz¹tkach lat 90.
ubieg³ego stulecia, nazywa³o siê "Polonia".
Jak nazwalibyœcie Pañstwo nowe? 
Na propozycje czekamy do koñca listo-
pada br. Mo¿na je sk³adaæ w sekretaria-
cie b¹dŸ recepcji MOKSiR przy ul. Ma³a-
chowskiego 7, w redakcji "Gazety Choj-
nowskiej" czy te¿ pod adresem

mdk_chojnow@wp.pl. 

Przypominamy o podaniu swojego imie-
nia, nazwiska, adresu zamieszkania i nu-
meru telefonu. 
Dla autorów najciekawszych propozycji
przygotowaliœmy drobne niespodzianki.
Uhonorujemy te¿ Matkê (a mo¿e Ojca?)
Chrzestnego nowej nazwy. Bior¹cych
udzia³ w zabawie prosimy te¿ o wpisa-
nie zamieszczonej poni¿ej formu³ki:
"Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych podanych w ni-
niejszej deklaracji, w zakresie obejmu-
j¹cym: imiê, nazwisko, adres zamieszka-
nia, nr tel.przez Miejski Oœrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 
z siedzib¹ ul. St. Ma³achowskiego 7, 59-
225 Chojnów, zwanym dalej MOKSIR,
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji
statutowej dzia³alnoœci MOKSiR, które
nie bêd¹ udostêpniane innym pod-
miotom. Oœwiadczam, ¿e swoje dane
udostêpniam dobrowolnie i zosta-
³em(am) poinformowany(a) o przys³ugu-
j¹cym mi prawie dostêpu do treœci
moich danych osobowych, ich poprawia-
nia, jak równie¿ prawie wniesienia 
w ka¿dym czasie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania (zgodnie z ustaw¹ z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych oso-
bowych; Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.)."

Konkurs 
na nazwê kina

Wiêcej na http://kino.chojnow.eu
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Samochody Opel Insignia i Astra oraz
nowoczesne laptopy i ipady czekaj¹ na
uczestników pierwszej w Polsce loterii
paragonowej, która ruszy³a 1 paŸdzierni-
ka 2015 r. Najnowsza akcja edukacyjna
Ministerstwa Finansów zachêca Polaków
do wydawania i brania paragonów fiskal-
nych oraz ma im uœwiadomiæ, jak du¿¹
rolê pe³ni¹ w uczciwym obrocie gospo-
darczym. 
Aby wzi¹æ udzia³ w loterii, wystarczy mieæ
ukoñczone 18 lat i paragon fiskalny na
minimum 10 z³ oraz zarejestrowaæ go na
stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl
Loteria ma przekonaæ Polaków, ¿e co-
dzienne wydawanie i branie prawid³o-
wych paragonów fiskalnych podczas
zakupów, w restauracji, barze czy u fryz-
jera ma znaczenie nie tylko przy docho-
dzeniu praw przez klientów w sytuacjach
problemowych, ale tak¿e dla uczciwej
konkurencji i stanu wspólnego bud¿etu.
To przek³ada siê na lepsze funkcjono-
wanie kraju i finansowanie oœwiaty,
s³u¿by zdrowia, sportu czy kultury.

Co warto wiedzieæ?
1. Loteria trwa od 1 paŸdziernika 2015 r.
do 30 wrzeœnia 2016 r. 
2. Aby wzi¹æ udzia³, trzeba dokonaæ
zakupu towaru lub us³ugi za minimum
10 z³ brutto, mieæ œwiadcz¹cy o tym
paragon fiskalny i w miesi¹cu zakupu
zg³osiæ siê do loterii za poœrednictwem
strony internetowej www.loteriapara-
gonowa.gov.pl
3. Do loterii przyjmowane s¹ tylko para-
gony fiskalne. Mo¿na zg³osiæ ich do-
woln¹ liczbê, przy czym jeden paragon
mo¿na zg³osiæ tylko raz w loterii, nieza-
le¿nie od kwoty zakupu.
4. Raz w miesi¹cu bêdzie mo¿na wylo-
sowaæ Opla Astrê, a raz na kwarta³ - Opla
Insigniê. Ponadto mo¿na wygraæ nowo-
czesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2. 
5. Losowania najcenniejszych nagród
bêdzie mo¿na obejrzeæ na ¿ywo w TVP
Regionalna. Nagrania z losowañ bêd¹ te¿
dostêpne na kanale YouTube Minis-terst-
wa Finansów. 
6. Wyniki losowañ bêd¹ publikowane na

stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl
/wynik w dniu losowañ. 
7. Zwyciêzcy losowañ nie mog¹ wymie-
niaæ nagród na inne ani otrzymaæ jej
wartoœci w gotówce. 

Ju¿ 16 listopada 2015 r. odby³o siê  pier-
wsze losowanie Narodowej Loterii
Paragonowej, paragonów które zosta³y
wydane i zarejestrowane w miesi¹cu
paŸdzierniku 2015 r. 

Wszystko o loterii na stronie:
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl 

WeŸ udzia³ w Narodowej Loterii Paragonowej

Przez 5 dni uczniowie chojnowskiego Gimnazjum nr 1
zdobywali szczyty wiedzy, przekraczali granice w³asnych
s³aboœci, zacieœniali wiêzy przyjaŸni.

“Obóz nauczy³ nas wytrwa³oœci na szlaku, skupienia podczas
zajêæ i wspó³pracy w grupie. Dotarliœmy na 4 szczyty Gór
Izerskich – Zajêcznik, Sêpi¹ Górê, Stóg Izerski i czeski Smrek.
OdnaleŸliœmy 14 piktogramów, id¹c „Œladem Izerskich Ta-
jemnic” i zdobywaj¹c certyfikat „Odkrywców Gór Izerskich”.
Poznaliœmy legendy i historiê regionu, a fauna i flora Œwie-
radowa i okolic odkry³a przed nami swe tajemnice. Zbadaliœmy
odczyn i twardoœæ wód uzdrowiskowych.
Doskonaliliœmy jêzyk angielski, bior¹c udzia³ w biegu patro-
lowym po malowniczych ulicach Œwieradowa (w punktach kontrol-
nych uczestnicy komunikowaæ siê mogli tylko w tym jêzyku).
Dojrzale przeprowadziliœmy debatê obywatelsk¹. Naszym tru-
dom i poœwiêceniu towarzyszy³y weso³e rytmy piosenek turysty-
cznych.
Mimo zmêczenia chêtnie braliœmy udzia³ w rozgrywkach spor-
towych organizowanych na pobliskim stadionie miejskim.
Jesteœmy ciekawi œwiata, jego tajemnic i m¹droœci. M¹drzejsi 
o doœwiadczenia, wytrwalsi o przemierzone kilometry, wiemy
na pewno, ¿e za rok wyruszymy ponownie na kolejne górskie
szlaki naszego piêknego kraju.

Szkoda tylko, ¿e czas tak szybko min¹³.

Szko³a uczySzko³a uczy, bawi, wychowuje - obóz naukowy w Œwieradowie, bawi, wychowuje - obóz naukowy w Œwieradowie
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Je¿eli jest król i królowa i goñcy i konie
i cztery wie¿e i karne szeregi piechoty,
a jeszcze biel i czerñ, 
dobro i z³o, ciemnoœæ i jasnoœæ 
- to jest wszystko.
To jest œwiat.

Andrzej D³u¿niewski

14 listopada 2015 roku ca³y œwiat sza-
chistów zmieœci³ siê w hali sportowej
Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Choj-
nowie. Ten turniej organizatorzy mog¹
niew¹tpliwe zaliczyæ do udanych dzia-
³añ, integruj¹cych nie tylko lokalne
œrodowisko. Zmagania szachistów pro-
muj¹ bowiem szlachetne wzorce rywali-
zacji sportowej w miêdzynarodowej obsa-
dzie na terenie naszego miasta, powiatu
legnickiego i daleko poza jego granicami.
W ocenie arbitra turnieju, Pana Rafa³a
Siwika, tegoroczne zawody charakteryzo-
wa³y siê wysokim poziomem rozgrywek
oraz wysok¹ frekwencj¹. Cieszy fakt, ¿e
z ka¿dym rokiem do Chojnowa przyje¿-
d¿a wiêcej zawodników i turniej w PZS
nieustaj¹co znajduje uznanie najlepszych.
Tego dnia goœciliœmy po raz kolejny zawod-
ników klas mistrzowskich. Grupê najbar-
dziej utytu³owanych stanowili: GM  £ukasz
Cyborowski, GM Vladimir Sergeeav,
WGM Monika Krupa, IM Micha³ Luch,
IM Kamil Stachowiak, IM £ukasz
Butkiewicz, IM Grzegorz £ukasiewicz. 
Poczynania mistrzów na szachownicach
oraz ich tryumfy mogli podziwiaæ uczes-
tnicy i obserwatorzy zawodów. A by³o
wœród nich wielu bardzo m³odych gra-
czy, co otwiera piêkn¹ przysz³oœæ dyscy-
plinie, a tak¿e turniejowi szachowemu 
w PZS w Chojnowie.

Atutem imprezy zwyczajowo jest przy-
gotowany dla wszystkich poczêstunek.
Uczniowie pracowni gastronomicznej PZS,
pod kierunkiem swoich opiekunek, i w tym
roku zadbali o smaczne menu w turnie-
jowym bufecie. Dziêkujemy.

Fundatorem wszystkich nagród finan-
sowych od piêciu ju¿ lat jest Fundacja
KGHM Polska MiedŸ. 
Patronatem honorowym nasz¹ imprezê
objê³a pani Janina Mazur - Starosta Leg-
nicki, a patronatem medialnym Radio
Plus i portal informacyjny Chojnów.pl.

Pragniemy gor¹co podziêkowaæ wszys-
tkim sponsorom i darczyñcom, wœród
których znaleŸli siê:
Bogus³aw Ksel, Prezes Zarz¹du PHP
"Mercus", Jan Wengrzyn PHU Maszyny
Budowlane&Transport, Piotr Bloch
APIS Sp. zo.o., Edward Œwita³a Agro-
œwit, Marian Gwiazda AGROSET, Bogu-
mi³a i Stanis³aw Kryszczukowie, Cukier-
nictwo Piekarnictwo Stanis³aw Kryszczuk,
Marta i Andrzej Kupczykowie Piekarnia
Kupczyk A.M., Tadeusz Bijak Karol
Bijak, FotoBijak 59-225 Chojnów,
Janusz Prus Prezes PPH "Vitbis
sp.zo.o.", Jakub Halikowski, Zbigniew
Halikowski Studio Reklamowe VISUAL,
ks. Adam Terlecki Parafia Matki Boskiej
Ró¿añcowej w Okmianach, ks. Marek
Osmulski Parafia rzymskokatolicka p.w.
Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Choj-
nowie, Zbigniew Iwanicki, Krzysztof
Kuœtal.

W nadziei, ¿e w œwiecie szachowych tur-
niejów cieszyæ siê mog¹ sympati¹ i uzna-
niem graczy, organizatorzy Turnieju
Szachowego w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie o Puchar Polskiej
Miedzi zapraszaj¹ za rok.

V Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi przeszed³ ju¿ do historii…

Wyniki V Turnieju Szachowego 
w Powiatowym Zespole Szkó³ 

w Chojnowie
JUNIORZY:
I miejsce - nagroda: 300 pln i puchar -
Krzysztof  £ukasiewicz
II miejsce - nagroda:  200 pln i puchar -
Kacper Bilczewski
III miejsce - nagroda: 100 pln i puchar -
Krystian Kania 

Najlepsza zawodniczka - nagroda: 500
pln oraz puchar  - Monika Krupa

KLASYFIKACJA ZWYCIÊZCÓW:
VI miejsce - nagroda: 200 pln - £ukasz
Butkiewicz
V miejsce - nagroda: 300 pln - Vladimir
Sergeev
IV miejsce - nagroda: 400 pln - Piotr
Jagodziñski
III miejsce - nagroda: 550 pln i puchar -
£ukasz Cyborowski
II miejsce - nagroda: 650 pln i puchar -
Piotr Sabuk
I miejsce - nagroda: 760 pln i puchar -
Kamil Stachowiak

ZAWODNICY Z  RANKINGIEM
ELO PONI¯EJ 2100:
I miejsce - nagroda: 200 pln - Maciej
Stelmaszuk
II miejsce - nagroda: 100 pln - Kacper
Grela
ZAWODNICY Z  RANKINGIEM
ELO PONI¯EJ 1800:
I miejsce - nagroda: 150 pln -
Agnieszka Babel
II miejsce - nagroda: 100 pln - Piotr
Jankowiak
Organizatorzy obdarowali równie¿ nagro-
dami najm³odszego zawodnika i naj-
m³odsz¹ zawodniczkê turnieju, naj-
starszego zawodnika turnieju, najlep-
szego zawodnika turnieju, reprezen-
tuj¹cego powiat legnicki, a tak¿e najlep-
szego zawodnika turnieju w barwach
chojnowskiego PZS.
Wœród wszystkich uczestników
zawodów rozlosowano trzy dodatkowe
nagrody rzeczowe.
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Og³oszenia drobne
Domy mmieszkania llokale

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

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

Sprzedam dom w stanie surowym. Kolo-
nia Ko³³¹taja. Dzia³ka 10 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-819-429.

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

Sprzedam bardzo ³adne mieszkanie o pow.
100m2, w kamienicy w centrum, Ip., po
generalnym remoncie. Posiada 3 pokoje,
kuchniê, ³azienkê, spi¿arkê, balkon. Bardzo
ciep³e, bardzo s³oneczne, œrodkowe, ogrze-
wanie centralne gazowe. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 667-100-860.

Sprzedam mieszkanie przy ul. Kolejowej
w Chojnowie, pow. 40m2. Pokój du¿y,
kuchnia, przedpokój, ³azienka, piwnica,
Ip., bezczynszowe, ogrzewanie gazowe,

po remoncie, wysoki standard, ocieplone,
niski koszt utrzymania.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, o pow.
64m2, w³asnoœciowe, w starym budow-
nictwie po remoncie. Ip., 2 pokoje, aneks
kuchenny, ³azienka, garderoba, centralne
ogrzewanie. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 604-062-195 lub 76
818-80-71.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe
Goliszów 83/B Ip., sk³adaj¹ce siê z 2 po-
koi, kuchni, ³azienki z toalet¹, pow. u¿yt-
kowa 47m2, dodatkowo komórka z mo¿li-
woœci¹ przekszta³ecenia na gara¿ oraz
piwnica. Do zamieszkania od zaraz cena
do uzgodnienia.
Wiadomoœæ tel: 725-124-769.

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.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹
(woda, pr¹d) w Jerzmanowicach, 16,5 ar
od strony ul. Wyspiañskiego, przed du-
¿ym domem na du¿ym trawniku. Przy
drodze asfaltowej, p³aska. 
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

Us³ugi

Poszukujê pilnie korepetytora j. nie-
mieckiego na poziomie podstawowym.
Wiadomoœæ tel. 790-865-760.

Nauka jêzyka w³oskiego dla dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych. 
Wiadomoœæ: tel. 798-625-335.

Zbiórka 
elektroœmieci

zu¿ytego sprzêtu elektrycznego,
elekronicznego, RTV i AGD,
sprzêtu zasilanego na pr¹d 

i baterie. 
Akcja przeprowadzona bêdzie:

5 grudnia
w godz. 10.00 - 14.00

Sprzêt przyjmowaæ 
bêd¹ punkty przy ulicy:

D¹browskiego 15 
(teren by³ejStra¿y Po¿arnej)

i Kiliñskiego
(parking przed kot³owni¹)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015r. poz. 199 z póŸn. zm.), zawia-
damiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹
Chojnowa uchwa³y nr XV/63/15 z dnia
28 paŸdziernika 2015 r. w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejs-
cowego planu zagospodarowania przes-
trzennego dla terenu w rejonie ulicy
Kazimierza Wielkiego oraz ulicy
Bartosza G³owackiego.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 46 ustawy 
z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w och-
ronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia-
³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2013r.
poz.1235 z póŸn. zm.) informujê: 
o jednoczesnym przyst¹pieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny

oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹-
dzanej wraz z projektem planu miejs-
cowego.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski
do wy¿ej wymienionego planu miejsco-
wego oraz do strategicznej oceny oddzia-
³ywania na œrodowisko. 
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w ter-
minie 21 dni od dnia ukazania siê niniej-
szego og³oszenia na adres siedziby Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie:

Urz¹d Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów

Wniosek powinien zawieraæ: imiê, naz-
wisko lub nazwê wnioskodawcy, jego
adres, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomoœci, której dotyczy.

OG£OSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy
Bartosza G³owackiego.

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

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
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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 wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo.
7. Spe³nienie warunków okreœlonych w art.18 ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3.
8. Wype³nianie obowi¹zku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowi¹zek zosta³
na³o¿ony na podstawie tytu³u wykonawczego pochodz¹cego lub zatwierdzonego przez s¹d.
9. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomoœæ przepisów ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finan-
sów publicznych, zamówieñ publicznych, postêpowania administracyjnego, ochrony danych
osobowych, dostêpu do informacji publicznej, przepisów bhp i p. po¿.
2. Kwalifikacje wynikaj¹ce z art. 16 ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat. 3. 
3. Umiejêtnoœæ kierowania prac¹ zespo³u i szybkiego podejmowania decyzji.
4. Zdolnoœci organizacyjne.
5. Odpowiedzialnoœæ, systematycznoœæ, kreatywnoœæ, komunikatywnoœæ.
Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. Kierowanie dzia³alnoœci¹ ¿³obka zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa i w³aœciwej opieki pielêgnacyjnej, opiekuñczej oraz
edukacyjno-wychowawczej.
3. Pe³nienie obowi¹zków opiekuna w ¿³obku w zastêpstwie.
4. Zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi).
5. Ustalanie i zatwierdzanie planów dzia³alnoœci jednostki.
6. Wykonywanie czynnoœci z zakresu prawa pracy wobec pracowników ¿³obka.
7. Zarz¹dzanie mieniem jednostki.
8. Terminowe i rzetelne realizowanie zadañ, w tym sporz¹dzanie sprawozdawczoœci.
Informacje dodatkowe:
Zatrudnienie nast¹pi po utworzeniu jednostki w terminie do 31.12.2015r.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. ¯yciorys z opisem dotychczasowej pracy (CV).
3. Kserokopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kopie œwiadectw z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Inne dokumenty œwiadcz¹ce o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.
7. Zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy.
8. Podpisane oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ i nie jest pozbawiony w³adzy rodzicielskiej
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 wykonawczego pochodz¹cego lub
zatwierdzonego przez s¹d.
10. Oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie
zobowi¹zany do dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru).
11. Oœwiadczenie, o stopniu niepe³nosprawnoœci (w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystaæ z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopadao pra-
cownikach samorz¹dowych).
12. Oœwiadczenie, ze kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia naboru.
13. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych  i korzystaniu z pe³ni praw publicznych.
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do 26.11.2015r. 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 okreœlonym wy¿ej terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej bip.chojnow.net.pl oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1. Wymagane dokumenty powinny byæ opatrzone 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 pra-
cownikach samorz¹-dowych (Dz.U.z 2014r. poz. 1202).

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA 
OG£ASZA NABÓR 

NA STANOWISKO DYREKTORA ̄ £OBKA MIEJSKIEGO W CHOJNOWIE
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Dawid Pluta – skoñczy³ niedawno
roczek. 
Lubi zabawy ze starsz¹ siostr¹. S³u-
cha skocznej i weso³ej muzyki. Gdy
ba³agani to œmieje siê w g³os.


