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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Karolina Rosocka

Orszak Trzech Króli

Marzenia się spełniają - „Chile 2017”

Koncert kolęd
chóru Skoranta i Orkiestry Dętej

Hej kolęda, kolęda...
Ze świąteczną pieśnią
w województwie

Muzyczna bombonierka

DOBRANOCKI ANTYKWARIATU
Chojnowska grupa teatralna Antykwariat,
jak co roku od wielu lat, z okazji Dnia
Kobiet, przygotowała przedstawienie –
tym razem były to "Dobranocki dla Do-

rosłych". Tytuł cyklu telewizyjnych opowiastek zapowiadanych przez znakomitego Jana Kobuszewskiego zapewne kojarzony jest przez wiele osób. Propozycja
dla telewidzów w czasach PRL-u cieszyła
się ogromną popularnością. Nie dziwi
więc fakt, że pomysł wystawienia porcji
humoru i satyry, ściągnął 9 kwietnia do
sali kinowej MOKSiR nadkomplet publiczności.
Widzowie obejrzeli sześć jednoaktówek:
„Opowieść o dwóch wiedźmach”, „Dziewczynkę z zapałkami”, „Oślepiającą piękność”, „Zgadywankę”, „Diabła i dziewczynę” oraz „Niezawodną broń”.
Już po pierwszej opowieści było wiadomo, że kluczem spinającym całość są
morały. A te jak wiadomo nigdy się nie
starzeją. Są uniwersalne bez względu na
kraj, ustrój czy wyznania.
Reżyser Barbara Słotwińska, niektóre wątki uwspółcześniła. To nadało tekstom
świeżości.

Narracja w wykonaniu Stanisława Horodeckiego wprowadzała w treść i w określony finał.
Wydaje się, że swoistym epicentrum przedstawienia była opowieść - "Diabeł i dziewczyna". Brawurową rolę Doroty Chopkowicz i niezbyt rozgarniętego diabła
odtwarzanego przez Adama Prusia, niektórzy wspominają z wypiekami na twarzy. Reszta grupy, też pokazała co potrafi.

Kobieta o stu twarzach czyli Emilia Grześkowiak, w nieco wyrafinowany sposób
odsłoniła różne oblicza kobiecości. Małgorzata Krzywda siłą spokoju wprowadzała wiele zagadkowych chwil. Z kolei Krystyna Czapska i Róża Rzepakowska w ró-

żnych postaciach (wiedźma, wróżka,
matka, bona, amazonka) doskonale uzupełniały każdą ze scen. Część męska obsady czyli: Stanisław Horodecki, wspomniany już Adam Pruś i Janusz Szarek
potwierdzili tylko stare porzekadło: czym
byłby świat bez mężczyzn. Monotematyczny i nudny. Kolejny morał, który
wykluł się tamtego dnia.

Żywe reakcje widowni okraszone były
rzęsistymi brawami. Dla aktorów, to
najlepsza recenzja. Zdaniem wielu Antykwariat z podniesionym czołem może
stawać przed każdą publicznością.
Gratulujemy, dziękujemy i czekamy na
więcej.
pm; fot bm

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt” – kobiecy portret na plakatach
Marzec to miesiąc, który zdecydowanie
kojarzy nam się z kobiecym świętem,
a także z nadchodzącą wiosną. Portret,
którego główną bohaterką jest płeć piękna zaprezentowany może zostać w tysiącach odsłon. Wisława Szymborska próbowała w jednym ze swoich wierszy
stworzyć wizerunek kobiety o wielu
twarzach. Płeć piękna ma jednak nieskończoną ilość profili, osobowości i niepowtarzalności dlatego trudno o jej spójny portret.
16 marca w Muzeum Regionalnym
odbył się wernisaż pt. „Kobieta. Polska
Szkoła Plakatu”. Przybyłych gości przywitał dyrektor Jerzy Janus, który zaprezentował także krótki rys historyczny
wystawy: „Będziemy prezentować ko-

lekcję kolekcjonerów chojnowskich. Chojnów jest niewielkim miastem i osób,
które dotknięte są tym nieszkodliwym maniactwem nie jest za dużo. Na tę wystawę
umawialiśmy się już od trzech lat, wreszcie doszła do skutku. Polski plakat,
którego historia sięga końca XIX stulecia wiąże się z postacią Stanisława
Wyspiańskiego, dość dobrze rozwija się
plakat w okresie 20-lecia międzywojennego. Plakat filmowy rozwinął się po II
wojnie światowej i jest związany z twórczością Henryka Tomaszewskiego i Eryka
Lipińskiego”.
Autorem wystawy w chojnowskim muzeum jest pan Dariusz Nowak, który
zaczął zbierać plakaty, gdy miał 20 lat.
Jego kolekcję aktualnie liczy się w tysią-

cach zebranych bilbordów. Goście mogli
obejrzeć 29 afiszy, na których bryluje
kobieta. Główna rola niewiasty na plakatach ukazuje mnogość jej wizerunku.
Piękno przeplata się ze strachem, radość
ze zgrozą, a smutek z tajemnicą. Interesujące kompozycje przyciągają uwagę
kolorami i interpretacją.
Na przestrzeni lat zmienia się postrzeganie plakatów. Były one specyficzną grą
intelektualną, wyraziste w przekazie, drukowane w dziesiątkach tysięcy przykuwały uwagę. Dziś w dobie Internetu
odbiór reklamy czy afiszu staje się wizualnym przekazem, który ma wiele funkcji artystycznych, symbolicznych i informacyjnych. Plakat jest swoistym narzędziem sztuki i nowoczesności zarazem. Jego niczym nieograniczona żywotność króluje nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale przede wszystkim na stronach
internetowych.
Plakat nierzadko się podziwia za grafikę
i interpretację, w połączeniu z bohaterką
główną – kobietą staje się on, podobnie
jak ona, jedyny w swoim rodzaju.
K.Burzmińska
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Uwaga !!!
Mo¿liwoœæ
bezp³atnych szczepieñ
dzieci przeciw
pneumokokom
Szanowni Rodzice i Opiekunowie, przed
Pañstwem szansa bezp³atnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom - jednych z najbardziej groŸnych bakterii
wywo³uj¹cych ciê¿kie choroby i czêsto
pozostawiaj¹cych powik³ania na ca³e
¿ycie.
Dzieci urodzone w latach 2013 - 2016,
które nie by³y zaszczepione przeciw
pneumokokom mog¹ zg³aszaæ siê do
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
w celu zakwalifikowania do szczepienia.
Szczepienia bêd¹ wykonywane w dwóch
dawkach, w odstêpie co najmniej 2 miesiêcy. Pierwsza dawka musi byæ
podana do 20 kwietnia 2018 roku.
Skorzystanie z mo¿liwoœci zaszczepienia
dziecka jest dobrowolne i bezp³atne.

Wydzia³ GGiOœ unformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.
1875 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa
podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w dn. od 09.03.2018 r. do 30.03.2018 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê na czas
nieoznaczony czêœæ nieruchomoœci
po³o¿onej w Chojnowie przy ul. Grodzkiej - czêœæ dzia³ki nr 271/5
(Zarz¹dzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 marca 2018 r.).

Wyjaœniamy i ostrzegamy
"Proszê RODZINÊ o PILNY kontakt 884 969…" - karteczki tej treœci, zapakowane w foliê i wyposa¿one w zawieszkê, mieszkañcy naszego miasta znajduj¹ od pewnego czasu na krzy¿ach przy
grobach swoich bliskich.
Lakoniczna treœæ sugeruje, ¿e o kontakt
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prosi administrator cmentarza. Tak nie
jest. Sprawdziliœmy i ostrzegamy. Pod
wskazanym numerem telefonu kryje siê
bli¿ej nieokreœlona "firma" oferuj¹ca
pomoc przy prowadzeniu procedury
odszkodowawczej za zawy¿on¹ cenê
pomnika. Oczywiœcie nie za darmo. Po
wp³aceniu 500 z³ "firma" obiecuje
rozpoczêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
uzyskania rekompensaty za zbyt wysok¹
(zdaniem w³aœciciela ulotki) us³ugê.
Sprawa zosta³a zg³oszona na policjê.

PITy w Chojnowie
Do 25 kwietnia 2018 r. w ka¿d¹ œrodê
od godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
funkcjonuje punkt przyjmowania zeznañ podatkowych za 2017r.
W punkcie mo¿na pobraæ formularze
rozliczeñ podatkowych, z³o¿yæ zeznanie
podatkowe oraz uzyskaæ informacje
dotycz¹ce rozliczenia dochodów za 2017 r.
W dniu dy¿uru istnieje równie¿ mo¿liwoœæ z³o¿enia zeznania drog¹ elektroni-

czn¹ (w zwi¹zku z powy¿szym prosimy
o przygotowanie kwoty przychodu uzyskanego w 2016r.).

Dzia³ki czekaj¹
Zarz¹d ROD "JAŒMIN" przy ul. Boles³awieckiej w Chojnowie informuje o wolnych dzia³kach na terenie ogrodu.
Dzia³ki o pow. œrednio 302m2 (3 ary).
Ogród posiada w³asne ujêcie wodne i sieæ
wodoci¹gow¹.
Parking g³ówny od strony ulicy Boles³awieckiej i dwa dodatkowe wejœcia od
strony po³udniowej i zachodniej.
Wiêcej informacji w siedzibie Ogrodu przy
ul. Kolejowej 27/2.
Wykaz wolnych dzia³ek, plan sytuacyjny
Ogrodu znajduje siê na tablicy og³oszeñ
vis a vis wejœcia g³ównego.

Uwaga Gildianie
Kwietniowe spotkanie odbêdzie siê
9 kwietnia (poniedzia³ek) w restauracji
"Pod Jeleniem" o godzinie 18:00.
Zapraszamy!

Drodzy Czytelnicy!
W³aœnie oddaliœmy w Pañstwa rêce
900. numer Gazety Chojnowskiej.
Zaczynaliœmy 26 lat temu. Pierwszy numer "G.Ch." - pisma samorz¹du
terytorialnego ukaza³ siê w lutym 1992 roku. Przez siedem pierwszych
miesiêcy ukazywa³ siê jako miesiêcznik. Od paŸdziernika 1992 roku do
marca 2003 roku gazeta wychodzi³a jako tygodnik.
Obecnie jest dwutygodnikiem.
Treœci¹ gazety jest tematyka spo³eczna,
wydarzenia kulturalne i sportowe oraz
informacje urzêdowe.
"Gazeta Chojnowska" za "odegranie znacz¹cej roli w przeobra¿eniach spo³ecznych, kszta³towaniu demokracji, uto¿samianiu z "ma³¹ ojczyzn¹" otrzyma³a
wyró¿nienie w konkursie "Prasa
Lokalna-Demokracja Lokalna-Samorz¹d".
Cieszymy siê niezmiernie, ¿e wspólnie
z Pañstwem udaje nam siê tworzyæ samorz¹dowe media.
Dziêkujemy, ¿e jesteœcie z nami!
Z okazji tego skromnego œwiêta ¿yczymy
Pañstwu i sobie samym wielu kolejnych
wydañ, ciekawych wydarzeñ w mieœcie
i obopólnego zadowolenia.
Pozdrawiamy serdecznie naszych Czytelników!
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Bud¿et Obywatelski 2018
S¹ ju¿ wybrane projekty inwestycji w ramach Bud¿etu Obywatelskiego. Przez ostatnie tygodnie mieszkañcy naszego miasta sk³adali w urzêdzie propozycje zadañ, jakie mia³yby byæ zrealizowane w tym roku w ramach Bud¿etu Obywatelskiego.
Do 15 lutego wp³ynê³o 9 projektów - 4 projekty dotyczy³y pó³nocnej strony miasta, 5 - po³udniowej. Nie wszystkie jednak
spe³nia³y wymogi formalne lub finansowe. Ostatecznie, zespó³
ds. weryfikacji projektów zakwalifikowa³ do dalszej procedury
4 - po dwa dla ka¿dej ze stron miasta.
Pó³nocna strona Miasta Chojnowa
* Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Œródmiejskim
* Zestaw Street Workout, teren zielony w obrêbie kwarta³u
ul. Koœciuszki, Kolejowej, Witosa i Pl. Dworcowego.
Po³udniowa strona Miasta Chojnowa
* Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim
na szczycie Wzgórza Chmielowego,
* Adrenalina Park - multifunkcyjny Tor Eko-Pumptruck dla
ka¿dego - Park Piastowski.
Teraz mieszkañcy mog¹ zapoznawaæ siê z zaakceptowanymi
projektami, a od 9 kwietnia bêdzie mo¿na oddawaæ swoje
g³osy poparcia. O wynikach tegorocznej edycji Bud¿etu Obywatelskiego dowiemy siê najpóŸniej 14 maja.

Projekty odrzucone
* Uroczy Zak¹tek w Centrum Miasta - odpoczynek i rekreacja
(Linowy plac zabaw); ul. Chmielna , ul. K. Jadwigi - niezgodny
z projektem rewitalizacji przyjêtym w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2016 – 2023.
* Bulwar Nadrzeczny od ul. Grodzkiej do Hali Sportowej,
wzd³u¿ rzeki Skora - teren nie nale¿y do Miasta;
* Droga dojazdowa wzd³u¿ gara¿y pomiêdzy ul. £okietka i Sikorskiego - przekracza kwotê 100 tys. z³;
* Pasa¿ rekreacyjny z Otwart¹ Stref¹ Aktywnoœci (si³ownia
plenerowa + strefa relaksu) obrêb ul. Maczka 1 i 8 oraz Sikorskiego - niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.
* Pla¿a Miejska dla Mieszkañców (teren po by³ej oczyszczalni
œcieków i teren rzeki Skora) - przekracza kwotê 100 tys. z³.
Przyjête projekty poddane zostan¹ spo³ecznemu g³osowaniu.
Od 9 kwietnia do 7 maja bêdzie mo¿na opowiedzieæ siê za
wybran¹ inwestycj¹.
G³osowaæ bêdzie mo¿na przez internet i osobiœcie w Urzêdzie
Miejskim. O szczegó³ach poinformujemy.
opr. eg

Najbli¿sze wydarzenia w mieœcie
23.03; godz. 18.00 - hOLA! Cuba
"Marzenia siê nie spe³niaj¹, marzenia siê
spe³nia" - finisa¿ wystawy Oli £ysiak Miejska Biblioteka Publiczna

13.04. - spotkanie autorskie z Rafa³em
Witkiem - Miejska Biblioteka Publiczna
14.04. - Dobranocki dla doros³ych" - spektakl grupy Antykwariat - Dom Kultury

27.04. - Flash mob "Niepodleg³a" z odœpiewaniem hymnu narodowego
(narysowany w rynku napis wype³ni¹ mieszkañcy Chojnowa z bia³o-czerwonymi
kartkami) - Rynek
27.04. - Powarsztatowy pokaz pieœni
wiosenno - wielkanocnych - Dom Kultury;
godz. 19.00

24.03. - zajêcia plastyczne "Dekoracje
Wielkanocne" - Miejska Biblioteka Publiczna
06.04 - wernisa¿ wystawy malarstwa
Danuty Danielewicz - Miejska Biblioteka
Publiczna
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21.04. - Ogólnopolski Konkurs Piosenki
ROZŒPIEWANE NUTKI - Dom Kultury

30.04. - Oblicza Niepodleg³ej - pokonkursowa wystawa prac plastycznych- Dom
Kultury

26.04. "Nuty o OjczyŸnie" - konkurs
piosenki patriotycznej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów - Dom Kultury

Antologia Niepodleg³oœci - Miejska
Biblioteka Publiczna

26.04 - Zawody w ergowios³ach
-Gimnazjum nr 1

kwiecieñ-maj - wystawa Ogrody renesansu i baroku w grafice od XVI do XVII
wieku - Muzeum
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Defibrylator - impuls ¿ycia
Od kilku lat w naszym kraju wdra¿any
jest Program powszechnego dostêpu do
defibrylacji z u¿yciem defibrylatorów
typu AED w miejscach du¿ych skupisk
ludzkich. Na mapie miast posiadaj¹cych
ogólnie dostêpne urz¹dzenia s³u¿¹ce do
przeprowadzania zabiegu defibrylacji
serca jest tak¿e Chojnów. Mamy trzy
takie medyczne aparaty - w Urzêdzie
Miejskim, Domu Schrama i Miejskim
Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
Lokalizacjê wybrano nieprzypadkowo w tych placówkach przewija siê wiele
osób, obiekty s¹ dostêpne d³ugoterminowo, ich po³o¿enie znajduje siê w centrum ¿ycia spo³ecznego. Pracownicy
tych jednostek przeszli kurs obs³ugi defibrylatora AED, urz¹dzenie jednak dostosowane jest do obs³ugi tak¿e przez
przypadkowych œwiadków. Zestaw pozwala na pe³ne przeprowadzenie resuscytacji informuj¹c automatycznie o kolejnoœci czynnoœci i stanie pacjenta.
Szacuje siê, ¿e u¿ycie defibrylatora
zwiêksza szanse na uratowanie
ludzkiego ¿ycia a¿ o 70%.

Nie nale¿y siê zatem wahaæ.
Je¿eli bêdziemy œwiadkami omdlenia
musimy reagowaæ.

W pierwszej kolejnoœci sprawdzamy czy
osoba poszkodowana oddycha. U¿ywamy trzech zmys³ów: wzroku, s³uchu
i czucia. Pochylamy siê nad g³ow¹
chorego i kieruj¹c wzrok na jego klatkê
piersiow¹. S³uchamy oddechu, obserwujemy czy unosi siê klatka piersiowa,
d³oni¹ sprawdzamy ruchy klatki piersiowej. Zasada brzmi: nie widzê, nie
s³yszê, nie czujê = reanimujê i informujê
pogotowie.
Brak oddechu jest najpewniejszym objawem wskazuj¹cym na nag³e zatrzymanie kr¹¿enia. Je¿eli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to, ¿e nast¹pi³o
zatrzymanie kr¹¿enia. Wtedy nale¿y
dzia³aæ tak szybko, jak to mo¿liwe:
rozpocz¹æ resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹, przynieœæ lub poprosiæ innych
o przyniesienie defibrylatora AED.

AED jest wyposa¿ony w dwie elektrody,
które nale¿y przykleiæ na ods³oniêt¹
klatkê piersiow¹ pacjenta zgodnie ze
wskazówkami znajduj¹cymi siê na
ka¿dej z elektrod (piktogramy wskazuj¹
dok³adne miejsce przyklejenia elektrod).
W momencie w³¹czenia AED zaczyna
wydawaæ jednoznaczne komendy g³osowe, do których nale¿y siê zastosowaæ.
W ten sposób AED przeprowadza
u¿ytkownika krok po kroku przez proces
reanimacji. Po przyklejeniu elektrod
odbywa siê analiza rytmu pracy serca
pacjenta i na jej podstawie AED podejmuje decyzjê o koniecznoœci przeprowadzenia defibrylacji lub jej braku.
W ka¿dej z sytuacji AED wyda komendê
g³osow¹ informuj¹c¹ u¿ytkownika o kolejnych, koniecznych do przeprowadzenia czynnoœciach.
U¿ycie AED jest w 100% bezpieczne.
Wstrz¹s defibrylacyjny
nie zostanie za³adowany,
je¿eli u pacjenta nie wyst¹pi rytm
do defibrylacji.
Reanimujemy do czasu pojawienia siê
profesjonalnego personelu medycznego.
Zasady u¿ywania defibrylatora typu AED
1. Do czasu dostarczenia defibrylatora
AED wykonujesz resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹.
2. Je¿eli dostarczono defibrylator AED,
w³¹czasz go.
3. Pod³¹cz kabel do defibrylatora i naklej
elektrody na klatkê piersiow¹ poszkodowanego.
4. Nastêpnie postêpuj zgodnie z podpowiedziami udzielanymi przez defibrylator.
Pamiêtaj, ¿e zanim defibrylator zacznie
dzia³aæ, musisz:
* ods³oniæ klatkê piersiow¹ poszkodowanego;
* osuszyæ skórê klatki piersiowej (wytrzeæ j¹) poszkodowanego, aby elektrody
prawid³owo przewodzi³y pr¹d elektryczny;
* ewentualnie ogoliæ skórê klatki piersiowej, gdy¿ nadmierne ow³osienie zaburza kontakt elektrod ze skór¹, zmniejsza skutecznoœæ defibrylacji, stwarza
mo¿liwoœæ powstania ³uku elektrycznego
miêdzy elektrodami a skór¹ i poparzenia
klatki piersiowej ofiary. Maszynka do
golenia jest zawsze w zestawie z defibrylatorem.
* Przykleiæ elektrody do klatki piersiowej tak, aby jedna znajdowa³a siê po
prawej stronie mostka poni¿ej obojczyka, a druga po lewej stronie klatki piersiowej w linii œrodkowopachowej.
opr. eg

Parking
dla niepe³nosprawnych
- dla niepe³nosprawnych
W Polsce do korzystania ze specjalnie
wyznaczonych miejsc do parkowania
uprawnionych jest ponad 400 tys. osób.
Miejsca parkingowe dla niepe³nosprawnych maj¹ s³u¿yæ kierowcom lub pasa¿erom dotkniêtym chorob¹, niesprawnym ruchowo. Strefa postojowa oznakowana znakami poziomymi P-18 (stanowisko postojowe) wraz ze znakiem P-24
(miejsce dla pojazdu osoby niepe³nosprawnej) przeznaczona jest tylko dla
niepe³nosprawnych.
Przestrzeganie zasad kultury jazdy i parkowania wi¹¿e siê z szacunkiem dla
ludzi, którym te miejsca s³u¿¹.
Nie wszyscy jednak respektuj¹ kodeks
i normy spo³eczne.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e mandat za nieprzestrzeganie przepisów - w tym przypadku
nieprawne korzystanie z parkingu - wynosi 500 z³ i 5 punktów karnych, a za
pos³ugiwanie siê w nieuprawniony
sposób kart¹ dla niepe³nosprawnych
i korzystanie zarazem z miejsca parkingowego oznaczonego znakiem dla
niepe³nosprawnych grozi grzywn¹ 800 z³
mandatu i 5 punktów karnych.
Przed postawieniem auta na niebieskiej
kopercie miejmy na uwadze, ¿e blokujemy miejsce osobie, która ma problemy
z poruszaniem siê, ¿e w tym momencie
zachowujemy siê niezgodnie z prawem,
¿e przyjmujemy postawê zobojêtnienia
i z pewnoœci¹ nikt z nieuprawnionych
nie chcia³by zamieniæ siê miejscem
z uprawnionym.
eg;kb
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Uliczna podró¿ kulinarna
I Zlot Food Trucków

W miniony weekend 17 i 18 marca, chojnowski Rynek sta³ siê centrum gastronomicznych inspiracji podczas I Zlotu
Food Trucków. Mieszkañcy miasta mieli
okazjê wybraæ siê w kulinarn¹ podró¿ po
smakach œwiata i ani œnieg, ani wiatr im
w tym nie przeszkodzi³. Mi³oœnicy smacznego jedzenia mieli z czego wybieraæ,
pozycji w menu by³o kilkadziesi¹t!
Festiwal Smaków Œwiata œci¹gn¹³ do
Chojnowa kilkanaœcie aut, z których serwowano szlagiery kuchni holenderskiej,
belgijskiej, meksykañskiej czy amerykañskiej. W trakcie imprezy przy dŸwiêkach nastrojowej muzyki odkryte zosta³y
nowe smaki i potrawy.

Na pok³adach trucków z Bia³ej Podlaskiej pod szyldem Zkuryczyzbyka, tak
jak i wroc³awskiego ToTu Trucka, serwowane by³y polskie wariacje amerykañskiego burgera. Nasza wo³owina oraz
oryginalne receptury tych soczystych
bu³eczek cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹. Jak burger to z frytkami ! Nie
byle jakimi, a wyj¹tkowymi Ale Frytami. Przygotowane w nietypowy sposób,
belgijskie frytki s¹ du¿o grubsze, chrupi¹ce na zewn¹trz i miêkkie w œrodku,
podawane z autorskimi sosami. Przewrotne kapsalony reprezentuj¹ce kuchniê
holendersk¹ zaproponowane przez Gastro Faze okaza³y siê mieæ niewiele wspólnego z salonem fryzjerskim, a byæ zapiekanymi foremkami pe³nymi frytek, szoarmy i sera gouda. Przenosz¹c siê na po³udnie Europy, mogliœmy skosztowaæ
smaków wprost ze s³onecznej Italii.
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Serwowana przez Toscania&Grill w³oska Piadina, czyli wyrabiany rêcznie,
grillowany pszenny placek z salami,
szynk¹ parmeñsk¹, mozzarell¹, mascarpone oraz wieloma innymi rozmaitymi
dodatkami charakterystycznymi dla
W³och. Grecka sa³ata, pita, szasz³yki
i owoce morza to propozycja smaków œródziemnomorskich od ekipy z Souvlaki
Greek Truck. Antalyakebab to truck,
w którym znajdziemy najpopularniejsze
w Europie arabskie danie - kebab, które
zosta³o podkrêcone w œl¹skim stylu.

Inspirowane kuchniami œwiata makarony
mo¿na by³o zjeœæ w Qba Food Truck.
Dania takie jak big ass burrito czy enchiladas to pozycje z menu PANCZOBUSa,
gdzie mogliœmy zaznajomiæ siê z meksykañsk¹ kuchni¹. Podczas Festiwalu nie
mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ kuchni polskiej i pomimo, i¿ mamy j¹ na co dzieñ,
na Rynku i tak pojawili siê koneserzy
klusek œl¹skich w wydaniu trucka Ciep³a
Klucha, czy te¿ wielkopolskich zapiekanek od Chaps.

Dla ka¿dego coœ s³odkiego! Jako zwieñczenie kulinarnej przygody ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ s³odkiego dla siebie, a wybór
wcale nie by³ ³atwy. Owoczek serwowa³
orzeŸwiaj¹ce, œwie¿e owoce w belgijskiej czekoladzie, od Krainy Kurtosza mogliœmy spróbowaæ przepysznych nawiniêtych na wa³ki wêgierskich ciastek
dro¿d¿owych, zaœ Z³ote Paluchy Churros
to tradycyjny przysmak prosto z Katalonii w formie sma¿onych paluchów posypanych cukrem pudrem i cynamonem.
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A wszystkie te pysznoœci mogliœmy popiæ yerb¹ od Yerba Mama, która podawa³a rozgrzewaj¹co-pobudzaj¹ce napoje
na bazie Yerba Mate.

Syci, po degustacji kulinarnych rozmaitoœci, chojnowianie mogli obejrzeæ seans w niekonwencjonalnym mobilnym
kinie 9D. W niedzielê atrakcj¹ na chojnowskim Rynku by³y nie tylko auta
restauracyjne, ale i zabytkowe pojazdy.
Chojnowski klub Oldtimer uœwietni³ imprezê swoj¹ obecnoœci¹. Poœród aut mogliœmy zauwa¿yæ klasycznego "malucha", poloneza czy syrenkê.
Organizatorzy Festiwalu Smaków Œwiata
napisali na jednym z portali spo³ecznoœciowych:
“Wszystko, co dobre i smaczne, szybko
siê koñczy. Ale my chcemy po tym smakowitym weekendzie w Chojnowie podziêkowaæ Wam wspaniali CHOJNOWIANIE
za tak mi³e powitanie i goœcinê.
Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowy za
dostêp do rynku, a w szczególnoœci Burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi
Serkiesowi i Dyrektorowi MOKSIR w Chojnowie Panu Stanis³awowi Horodeckiemu. Dziêkujemy Panu Staszkowielektrykowi dzielnie stoj¹cemu na posterunku mimo mrozu walcz¹cemu ze
wszelkimi pr¹dowymi przeciwnoœciami.
Dziêkujemy wszystkim Food Truckom, ¿e
pomimo paskudnej aury i fatalnych
warunków na drogach podjêli siê przyjazdu na zlot nawet z drugiego koñca
Polski wierz¹c w goœcinnoœæ chojnowian. Dziêkujemy Rada Kultury Chojnowa, Chojnow.eu - Oficjalny Serwis
Internetowy Miasta Chojnów, chojnow.pl
Oldtimer Chojnów za pomoc w popularyzacji Zlotu. Dziêkujemy wszystkim
¿yczliwym za wiele ciep³ych s³ów w te
mroŸne dni.
Do zobaczenia wkrótce”.
Z nieoficjalnych Ÿróde³ wiemy, ¿e zobaczymy siê ponownie w sierpniu. Tymczasem dziêkujemy trucersom za wizytê
i czekamy!
A. Czerniawska
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Agnieszka Æmikiewicz, z wykszta³cenia chemik, w wolnej chwili tworzy
z pasj¹ kartki quillingowe (z ang. nawijaæ na pióro lub rurkê) z elementami
scrapbookingu (sztuka rêcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjêciami i pami¹tkami rodzinnym, sam
wyraz scrap oznacza skrawek).
Dodatkowo jej zainteresowania kr¹¿¹
wokó³ psychologii cz³owieka, kryminalistyki oraz rockowej muzyki.
Gazeta Chojnowska - Kiedy rozpoczê³a siê Twoja twórcza droga ?
Agnieszka Æmiklewicz - Moja twórcza
droga rozpoczê³a siê w 2014 roku. Pamiêtam pierwsz¹ kartkê - by³a wykonana
na imieniny mojej mamy i nie mia³a nic
wspólnego z quillingiem. Lubiê mieæ j¹
w pamiêci, bo, gdy patrzê na aktualne
prace, to widzê postêp.

G.Ch. - Czy ktoœ zainspirowa³ Ciê do
tworzenia kartek z pomys³em ?
A.Æ. - Tak, zainspirowa³a mnie kole¿anka z pracy. J¹ z kolei zainspirowa³a
jej kole¿anka. Na pocz¹tku ciekawi³o
mnie, w jaki sposób "krêci siê" papier.
Bardzo uwa¿anie przygl¹da³am siê temu
skomplikowanemu procesowi, a nastêpnie sama zakupi³am podstawowy sprzêt
i zaczê³am "krêciæ". Bardzo du¿o da³y mi
ró¿ne tutoriale dostêpne w Internecie.
Patrz¹c na mistrzynie quillingu stara³am
siê naœladowaæ ich ruchy. Na pocz¹tku
nie sz³o mi tak, jakbym to sobie wymarzy³a. Dlatego (po wielkim rozczarowaniu dotycz¹cym moich umiejêtnoœci) zrezygnowa³am z tej pasji. Jednak publikowane w Internecie prace tak bardzo mi
siê podoba³y, ¿e postanowi³am wróciæ i "powalczyæ" ze swoimi zdolnoœciami manualnymi. Muszê powiedzieæ, ¿e du¿o daje
mi wsparcie mojego mê¿a, który niejednokrotnie doradza mi przy uk³adaniu
kompozycji i dobieraniu kolorów kartki.
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sytecie Wroc³awskim, dziêki czemu mam
mo¿liwoœæ przekazywania mojej wiedzy
innym ludziom. I to mnie cieszy.

G.Ch. - Twoje prace zachwycaj¹ starannoœci¹. Ile czasu potrzebujesz ¿eby
wykonaæ jedn¹ kartkê?
A.Æ. - Aby wykonaæ jedn¹ kartkê potrzebujê oko³o 4-5 godzin. Wszystko zale¿y
od stopnia trudnoœci kwiatków i bogactwa kartki. Czasami bywa tak, ¿e jedn¹
kartkê robiê kilka dni. Wynika to z braku
wolnego czasu. Przyznam siê, ¿e "krêcenie" pasków bardzo mnie uspokaja.
Choæ s¹ gorsze momenty - gdy coœ mi nie
wychodzi, to wszystko rzucam i koñczê
na tê chwilê pracê. Trzeba przyznaæ, ¿e
tworz¹c kolejn¹ kartkê potrafiê odci¹æ
siê od wszystkiego i zapomnieæ o ca³ym
œwiecie. Najgorsze w tworzeniu kartek
jest... wymyœlanie kszta³tu kwiatków.
Ca³y czas siê uczê i za ka¿dym razem eksperymentujê z kszta³tami. Bywa, ¿e nie
wszystko mi siê podoba i czêœæ pracy
l¹duje w niedostêpnych dla innych ludzi
zakamarkach.
G.Ch. - Czy masz oprócz pasji tworzenia
kartek z pomys³em inne zainteresowania?
A.Æ. - Uwielbiam s³uchaæ muzyki,
g³ównie rocka. W sumie to nie tylko
s³uchaæ, ale i czytaæ ró¿ne informacje na
temat (nie tylko) moich ulubionych
wykonawców. Muzyka mnie odprê¿a,
roz³adowuje napiêcie i nakrêca do dalszych dzia³añ. Nale¿ê do tej grupy ludzi,
którzy dostaj¹ gêsiej skórki podczas s³uchania muzyki.
Oprócz muzyki i quillingu uwielbiam
czytaæ gazety, ogl¹daæ programy kryminalne. Bardzo interesuje mnie psychika
przestepców: co musi siê dziaæ w ich
g³owach, ¿e dopuszczaj¹ siê takich czynów. Uwielbiam obserwowaæ ludzi i na
tej podstawie odgadywaæ ich cechy osobowoœci.
Nie mogê oczywiœcie zapomnieæ o nauczaniu m³odzie¿y. Ukoñczy³am doœæ trudny kierunek studiów i wiem, jaki problem
ze zrozumieniem chemii maj¹ m³odzi
ludzie. Na co dzieñ pracujê na Uniwer-

G.Ch. - Sk¹d czerpiesz inspiracje?
A.Æ. - Moje inspiracje czerpiê z g³owy
i z Internetu. Nie ukrywam, ¿e twórczoœæ
mistrzyñ quillingu bardzo du¿o mi pomaga. Choæ nigdy nie stworzy³am kartki
choæby w 20% podobnej do tej, któr¹
widzia³am w Internecie. Staram siê realizowaæ swoje w³asne pomys³y. W chwili
obecnej opanowa³am "skrêcanie"
kwiatków i przymierzam siê do czegoœ
trudniejszego. A mianowicie: pisania
liter i tworzenia szkiców postaci przy
pomocy papieru. Do tej pory mia³am
jedn¹ próbê, która nie do koñca mi siê
podoba³a i siê podda³am. Ale im czêœciej
widzê takie prace, tym czêœciej mój wewnêtrzny g³os podpowiada mi "spróbuj!".
Pamiêtam, jak jednego razu robi³am
szkic anio³a, o którego poprosi³a mnie
teœciowa. By³am bardzo nakrêcona
dopóki nie zaczê³am wszystko sklejaæ.
Z mojego anio³a wyszed³ orze³ (podobny
do or³a znajduj¹cego siê w godle narodowym Polski). Powiedzia³am, ¿e tej
kartki nikomu nie dam i wyrzucê j¹ do
œmieci. Jednak teœciowa by³a zachwycona. Czasami siê zastanawiam, czy nie
za du¿o od siebie wymagam.

G.Ch. - Czy masz jakieœ plany zwi¹zane z tworzeniem kartek?
A.Æ. - Tak, chcia³abym je pokazaæ szerszej publicznoœci. Szerszej ni¿ moja rodzina i znajomi. Na chwilê obecn¹ moj¹
ma³¹ twórczoœæ mo¿na ogl¹daæ na facebooku (strona nazywa siê Kartkizpomyslem),
na któr¹ serdecznie zapraszam! Ponadto
chcia³abym zacz¹æ wykonywaæ obrazy
malowane papierem, ale tak, jak pisa³am
wczeœniej - potrzebujê wiary w swoje
mo¿liwoœci.
G.Ch. - Dziêkujemy za wywiad. Trzymamy kciuki i ¿yczymy powodzenia.
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Via Crucis wed³ug Piotra Wróblewskiego - prelekcja Rogera Piaskowskiego w Muzeum Regionalnym
W sobotê 17 marca w Muzeum Regionalnym w Chojnowie mia³a miejsce
prelekcja Rogera Piaskowskiego - historyka sztuki i malarza. Wyk³ad dotyczy³
Drogi Krzy¿owej namalowanej na
œcianach koœcio³a p.w. œw. Aposto³ów
Piotra i Paw³a przez Piotra Wróblewskiego.
Historyk sztuki opisa³ oryginalne dzie³o
w XXXVIII tomie "Szkiców legnickich": "Na kanwie tekstu w "Szkicach
legnickich", które serdecznie pañstwu
polecam, pod redakcj¹ Wojciecha
Konduszy, który zainspirowa³ mnie do
napisania tekstu, a tak¿e zebra³ wszystkie
materia³y o charakterze pism administracyjno-prawnych zwi¹zanych z ca³¹
spraw¹, bêdê pañstwa dzisiejszym przewodnikiem"- mówi³ Roger Piaskowski.
Prelekcja rozpoczê³a siê od prezentacji
multimedialnej, analizy dzie³a, które jest
kontrowersyjne pod wzglêdem spo³ecznym i historycznym. Zgromadzeni
goœcie ¿ywo dyskutowali o wielobarwnej
opowieœci scen pasyjnych. Wyk³ad porusza³ temat via crucis, via dolorosa w sztuce sakralnej, która jest niezwykle deli-

katn¹ i kontemplacyjn¹ sfer¹ ¿ycia religijnego i artystycznego zarazem. Roger
Piaskowski na samym pocz¹tku wyk³adu
stwierdzi³: "Dzisiejsze spotkanie ma
bardzo lokalny charakter, ale z drugiej
strony w Chojnowie jest miejsce, które
emanuje pewnym niezwyk³ym dzie³em na
ca³y œwiat." Oryginalnoœæ dzie³a Piotra
Wróblewskiego wpisuje siê w historiê
miasta i mieszkañców, którzy ¿ywo
uczestniczyli w wykonaniu malowide³.
Dzie³o w gotyckiej œwi¹tyni w Chojnowie powstawa³o w latach 1969 -1970.
Droga Krzy¿owa autorstwa Piotra Wróblewskiego przy pomocy Piotra Komincza z jednej strony prezentuje Mêkê
Chrystusa trzymaj¹c siê ikonografii i kanonu kompozycyjnego scen pasyjnych,
z drugiej natomiast nieco odbiega od via
crucis. Do narracji w³¹czone zosta³y
tak¿e postacie oraz wydarzenia, które
kontrastuj¹ z kanonem malowide³ sakralnych w œwi¹tyni. Sceny bie¿¹cych wydarzeñ na œwiecie s¹ uwiecznione i wplecione w historyczn¹ kompozycjê.
Malowid³a s¹ czêœci¹ narodowego dziedzictwa kulturowego, zosta³y wpisane do
rejestru zabytków, choæ nim to siê sta³o,

przesz³y bolesn¹ krytykê. Skala wizji
wnosi wiele do rozwa¿añ nad sztuk¹,
która tworzona by³a w okresie PRL-u,
przez co tym bardziej nabiera znaczeñ
symbolicznych i realnych. Postacie uwiecznione w chojnowskiej Drodze Krzy¿owej w "du¿ym" koœciele nios¹ komunikat globalny. Treœci, które malarz
artysta wplót³ w historiê Mêki Pañskiej
maj¹ wielowymiarowe znaczenie. Przede
wszystkim narracja Wróblewskiego mia³a zbli¿yæ cz³owieka do Boga.
¯eby g³êbiej zapoznaæ siê z tematem
Drogi Krzy¿owej w koœciele Piotra i Paw³a w Chojnowie warto siêgn¹æ do treœci opublikowanych w XXXVIII tomie
"Szkiców legnickich" pod redakcj¹ Wojciecha Konduszy.
K.Burzmiñska

I V D ro g a K r z y ¿ o w a M ê ¿ c z y z n
W okresie Wielkiego Postu Mêka Pana Jezusa rozwa¿ana jest
przez symboliczne odtworzenie 14 stacji. Droga Krzy¿owa ma
charakter adoracyjny, zaœ sama nazwa u¿ywana jest w kontekœcie cierpienia Chrystusa.
10 marca odby³a siê "IV Droga Krzy¿owa dla Mê¿czyzn"
z Chojnowa do Domu Chleba w Os³ej. Uczestnicy wyruszyli
po godzinie 11 z parafii Niepokalanego Poczêcia NMP w Chojnowie pod przewodnictwem ksiêdza proboszcza Miros³awa
Makowskiego oraz ksiêdza Mariusza Habiniaka, diakona
Patryka Zarzecznego i kolejno mijali miejscowoœci: Jerzmanowice, Witków, Groble, Stary £om i Os³a. 15 - kilometrowy
trud ofiarowany by³ w intencji rodzin.
Ponad 100 mê¿czyzn w skupieniu rozwa¿a³o Mêkê Pañsk¹,
modl¹c siê w osobistych intencjach. Na 14 stacjach, nios¹c tyle
samo krzy¿y, odmawiano modlitwy. Symboliczna droga Mêki

Pañskiej by³a duchowym prze¿yciem ewangelicznych wspomnieñ ostatnich dni ¿ycia Pana Jezusa.
W drodze krzy¿owej uczestniczyli m.in. nauczyciele, lekarze,
rolnicy, burmistrz, przedsiêbiorcy. Wœród zgromadzonych
wiernych byli nie tylko mieszkañcy Chojnowa i gminy, ale
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tak¿e mê¿czyŸni z Legnicy, Lubawki, Prochowic czy Lubina.
Do id¹cej grupy pielgrzymuj¹cych do³¹czali wierni z mijanych
miejscowoœci.
Pogoda w tym dniu dopisa³a. Id¹cym uczestnikom mieszkañcy
miejscowoœci ofiarowali poczêstunek. By³o to bardzo mi³ym
akcentem, który nie tylko dodawa³ si³ fizycznych, ale by³ tak¿e
wsparciem duchowym.
Wiele osób zaanga¿owa³o siê w to wielkopostne wydarzenie.
Po przybyciu na miejsce, utrudzeni mê¿czyŸni otrzymali ciep³y
posi³ek, by³y tak¿e ciasta przygotowane przez parafianki.
Droga Krzy¿owa zakoñczy³a siê Msz¹ Œwiêt¹ celebrowan¹
przez ks. Mariusza Habiniaka, ks. Marka Skibê i ks. Miros³awa
Makowskiego.
Co roku przybywa wiernych chc¹cych przejœæ Drogê Krzy¿ow¹ z Chojnowa do Domu Chleba w Os³ej. Wœród uczestników "IV Drogi Krzy¿owej dla Mê¿czyzn" by³y tak¿e dzieci.
Piêkna i bezcenna edukacja rodzinna dodaje takim wydarzeniom szczególnego znaczenia. Wielki Post, to czas niezwykle wa¿ny w wierze katolickiej. Trudy codziennoœci nabieraj¹ zupe³nie innego znaczenia, gdy spojrzy siê na cierpienia Chrystusa. W nat³oku wydarzeñ, braku czasu, w epidemii
zabie-gania warto znaleŸæ czas na modlitwê, duchowe wyciszenie, a jednoczeœnie zadaæ sobie trud pokonywania s³aboœci.
K.Burzmiñska
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"Du¿o serca w³o¿y³yœmy
w sztukê Doroty Mas³owskiej"
- m³ode aktorki na scenie w LO
Trzy pokolenia kobiet: babcia, matka i córka w dramacie
"Miêdzy nami dobrze jest" Doroty Mas³owskiej by³y
g³ównymi bohaterkami przedstawienia przygotowanego
przez Ko³o Teatralne Liceum Ogólnokszta³c¹cego. 9 marca scena auli przy ulicy PoŸniaków nale¿a³a do uczennic
z LO, Szko³y Bran¿owej Powiatowego Zespo³u Szkó³ oraz
Gimnazjum nr 1, które pod kierunkiem p. Barbary Homêtowskiej zaprezentowa³y trudny utwór literacki. "Jest to
sztuka, która opowiada o trzech pokoleniach kobiet,
mieszkaj¹cych w jednym domu. W ciasnej kamienicy panuje ca³kowita destrukcja. To zdegradowane zewnêtrznie
miejsce, wyraŸnie ma wp³yw na ich wnêtrze. Emocje
bohaterek, to totalna rozsypka." - opowiada Oliwia
Dziurbiel. M³ode aktorki wcieli³y siê w trudne role: Osowia³¹ Staruszkê na Wózku Inwalidzkim zagra³a Weronika
Godecka, w Ma³¹ Metalow¹ Dziewczynkê wcieli³a siê
Oliwia Dziurbiel, Agata Byæ zmierzy³a siê z rol¹ Bo¿eny,
z trudnym tekstem Haliny œwietnie poradzi³a sobie Angelika
Czy¿owska, a Marcelina Szarek zaprezentowa³a w utworze
kreacjê Edyty.

Nie³atwy jêzyk i brak porozumienia miêdzy kobietami
stwarza atmosferê zupe³nej dysharmonii w komunikacji.
Babcia wspomina wojnê, matka czyta prasê promocyjn¹
supermarketów, córka zaœ wyraŸnie akcentuje przynale¿noœæ do subkultury metalowej. Œwiat w tej sztuce
odstrasza. Rozmowa miêdzy trzema pokoleniami staje siê
momentami brutalnym zderzeniem s³ów i emocji. Pozorne wiêzi rodzinne, to blef, który przejawia siê w ich codziennoœci. Brak porozumienia kobiet ma na celu pokazanie, ¿e nie istnieje "statystyczny Polak".

Koniec dramatu jest wymowny, ¿adna z kobiet nie istnieje,
nie ma te¿ zniszczonej i ciasnej kawalerki…
Dziewczyny na scenie wypad³y bardzo profesjonalnie. Na
zajêciach kó³ka teatralnego, któremu poœwiêcaj¹ swój
czas, poznaj¹ wiele cennych wskazówek gry aktorskiej
i sztukê obcowania ze scen¹.
¯yczymy kolejnych premier i gratulujemy wystêpu!
K. Burzmiñska
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"DEng dENG - bawmy siê dzisiejszym dniem!"
Jest wiele powodów, dla których
warto uczyæ siê angielskiego, niemieckiego czy hiszpañskiego. Nauka jêzyków obcych wp³ywa pozytywnie na nasz¹ pamiêæ, a przede
wszystkim na postrzeganie œwiata, który staje siê coraz mniejszy.

Komunikacja miêdzynarodowa
pozwala nam na swobodê w dobieraniu kierunków wakacji czy
szukaniu pracy. Austriacki filozof
Ludwig Wittgenstein, ¿yj¹cy
w XX wieku powiedzia³ "Granice
mojego jêzyka oznaczaj¹ granice
mojego œwiata" - s³owa te maj¹
swoje urzeczywistnienie w naszej
codziennoœci, w której przenikaj¹
siê inne jêzyki.
14 marca w Powiatowym Zespole
Szkó³ w Chojnowie odby³a siê
szósta edycja Miêdzyszkolnego
Konkursu Jêzyka Angielskiego
i Jêzyka Niemieckiego DEng dENG.
Udzia³ w jêzykowych zmaganiach
wziêli uczniowie z Chojnowa,
Gromadki i Zagrodna. Przywita³
ich dyrektor PZS Mariusz Kowalczyk, który zwróci³ siê do uczniów
s³owami: "To, ¿e tu jesteœcie oznacza, ¿e jesteœcie zwyciêzcami! Dla
tych najlepszych s¹ specjalne nagrody. ¯yczê wszystkim uczestnikom konkursu powodzenia. Czujcie
siê dobrze i spokojnie w myœl realizacji DEng dENG. Bawmy siê
dzisiejszym dniem!".
Istota znajomoœci jêzyków obcych jest bardzo wa¿na, dlatego
idea organizowanego od kilku lat
konkursu, ma na celu propagowanie pozytywnych aspektów nauki jêzyków. Najlepsi uczniowie
zmagali siê z jêzykiem angielskim
i niemieckim. Nastêpnie odby³y
siê prezentacje, przygotowane przez
profesora Ludwiga Schmahla i studentów Ko³a Naukowego Jêzyka
Biznesu z Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
Jêzykowy dzieñ zakoñczy³ siê
koncertem artystów, których
zaprosi³ Prezes Stowarzyszenia
Kulturalnego Krajobrazy w Legnicy Tadeusz Samborski. Muzyczne spotkanie prowadzi³a Au-

relia Sobczak - aktorka i re¿yserka, swoim œpiewem zachwyci³a
Barbara DroŸdziñska - artystka
o wyj¹tkowej sile i barwie g³osu,
teatralne i wokalne show nale¿a³o
do profesora Stanis³awa Górki aktora filmowego i telewizyjnego,
wybornie akompaniowa³ przy tym
Andrzej Walus - Zastêpca Dyrektora Oœrodka Kultury i Sztuki
we Wroc³awiu. Koncert tematycznie zwi¹zany by³ z takimi has³ami jak mi³oœæ, kobieta i kresy.
Publicznoœæ bawi³a siê doskonale.
By³y oklaski i wspólne œpiewanie,
a nawet tañce.

Zwieñczeniem dnia by³o og³oszenie wyników konkursu. Szczêœliwi wygrani otrzymali nagrody,
które wrêczy³a pe³ni¹ca patronat
honorowy nad konkursem Janina
Mazur - Starosta Legnicki.
Zwyciêzcami z jêzyka angielskiego
zostali:
Uczniowie PZS:
1. Justyna Szlapiñska
2. Wojciech KuŸmierz
3. Adrian Zakrzewski
Gimnazjaliœci:
1. Amelia Piniewska Gimnazjum
w Gromadce
2. Szymon Janczak Gimnazjum
nr 1 w Chojnowie
3. Joanna Goliczewska Gimnazjum w Gromadce
W jêzyku niemieckim bezkonkurencyjni byli:
Uczniowie PZS:
1. Manuela Baran
2. Wiktor Ziembowicz
3. Marta Uhrynowska
Gimnazjaliœci:
1. Daria Gala - Gimnazjum w Gromadce
2. Gabriela Spes - Gimnazjum nr 2
3. Marcin Baranowski - Gimnazjum w Zagrodnie
Wszystkim uczestnikom i zwyciêzcom gratulujemy!
K.Burzmiñska
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"Dom i serce: wiele sposobów na bycie Hobbitem"
- obchody Œwiatowego Dnia Czytania Tolkiena
"Dom jest miejscem, które nierozerwalnie zwi¹zane jest z naszym ¿yciem. Dom
to rodzina, Ojczyzna, miejsce odpoczynku, mi³oœci, bezpieczeñstwa i spokoju" - tymi s³owami p. Ewa Wo³oszyn
rozpoczê³a Œwiatowy Dzieñ Czytania
Tolkiena, który odby³ siê 20 marca
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie.
Na pocz¹tku przeczytano uczestnikom
klas pi¹tych Szko³y Podstawowej nr 3
i Szko³y Podstawowej nr 4 fragment
z ksi¹¿ki "Hobbit, czyli tam i z powrotem".
Nastêpnie zosta³y wyt³umaczone zasady
zabawy, nad wszystkimi konkurencjami
czuwa³a p. Anna Kopyra z MBP. Has³o
tegorocznych obchodów brzmia³o: "Dom
i serce: wiele sposobów na bycie Hobbitem"
i by³o sztandarem zespo³ów, które wal-

czy³y o miano najlepszych mi³oœników
Tolkiena.
Do konkurencji przyst¹pi³o 5 dru¿yn
czteroosobowych, ka¿da z grup mia³a
swoich przewodników, w role których
wcielili siê kole¿anki i koledzy z wy¿szych klas szko³y podstawowej i gimnazjum. Zadania by³y trudne. Oceniano
uwa¿noœæ, spostrzegawczoœæ a nade
wszystko ¿yczliwoœæ, która we wszystkich konkurencjach by³a najwa¿niejsza.
Uczestnicy radzili sobie œwietnie w rozwi¹zywaniu zagadek. Musieli m.in.
prawid³owo z³o¿yæ mapê, odszyfrowaæ
imiona postaci czy odgadywaæ elfickie
porzekad³a.
Dru¿yna "Hobbitów" i "Ludzi" zebra³a
tak¹ sam¹ iloœæ punktów. Emocjonuj¹ca,
podwójna dogrywka wy³oni³a zwy-

Twój 1 % Porusza Moje Serce
"Cz³owiek jest wielki nie przez to co
posiada,
Lecz przez to kim jest,
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to czym dzieli siê z innymi."
Jan Pawe³ II
Proszê, pomó¿ mi wróciæ do zdrowia!
Na operacjê serca potrzebna jest kwota prawie 165 000 z³.
Wiele osób ju¿ pomaga, ale do uzbierania potrzebnej kwoty wci¹¿ jeszcze
wiele brakuje. Dlatego proszê o ka¿dy
datek, liczy siê ka¿da z³otówka.
Leczenie paliatywne polega na poprawieniu jakoœci ¿ycia osób nieuleczalnie
chorych, takich jak ja. Ta po³owa serduszka, któr¹ mam musi mi wystarczyæ,
a dziêki takim osobom jak Ty, które co
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roku ofiaruj¹ mi swój 1% podatku, mam
szanse by ¿yæ jak inne dzieci. Dziêkujê.
ZnajdŸ mnie na Facebooku: Jagoda
P³achta - Jagodowy Œwiat

ciêzców: zespó³ "Hobbitów" zaj¹³ pierwsze miejsce, "Ludzie" - byli drudzy,
zaraz po nich grupa " Krasnoludów"
i "Elfów".
Nie wynik przes¹dza³ o idei tego dnia,
lecz uœmiech, wzajemna grzecznoœæ
i szacunek.
Na koniec uczestnicy wybrali siê do
Urzêdu Miejskiego by odwiedziæ burmistrza miasta Jana Serkiesa, który
otrzyma³ od uczestników zak³adkê do
ksi¹¿ki na pami¹tkê Dnia Czytania
Tolkiena. Dziêkuj¹c za odwiedziny w³odarz miasta ¿yczy³ m³odzie¿y, by rozwija³a pasjê czytania ksi¹¿ek, a tak¿e pogratulowa³ organizacji tego wyj¹tkowego
dnia.
K.Burzmiñska

Wpisz w PIT: KRS 0000266644
i cel: ZS 6836 Jagoda P³achta
Wyœlij SMS o treœci S8951
na numer 72365
(koszt 2,46 z³ brutto z VAT)
Wp³aæ na konto Fundacji na
rzecz dzieci z wadami serca
"Cor Infantis" z dopiskiem
"Jagoda P³achta"
nr konta:
86 1600 1101
0003 0502 1175 2150

Zbiórka zweryfikowana
przez Fundacjê Siepomaga

Wp³aty zagraniczne:
USD: PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024
EUR: PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022
Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy:
ppabplpk
www.siepomaga.pl/serduszko-jagody?
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LMKS "SFORA"
Chojnów
Rozpoczêcie sezonu
3 marca odby³y siê dwa
pierwsze starty Taekwondo Chojnów.
Jako pierwszy rozpocz¹³ siê XI Pomerania Open - Ahlbeck/Œwinoujœcie,
w którym udzia³ wziê³o troje zawodników LMKS ,,SFORA" Chojnów.
Po ciê¿kich zmaganiach do fina³u walk
w kategorii dzieci 8-9 lat do 41 kg
awansowa³ Franciszek OLSZEWSKI,
któremu zabrak³o jednego punktu do
z³ota. Ostatecznie uplasowa³ siê na
drugiej pozycji ze srebrnym medalem.
Julia DOMAÑSKA - 5m walki w kategorii m³odzik 10-11 lat
Eliza LASKOWSKA 5m walki w kategorii kadet 12-14 lat.

Z³oto na zawodach w Niemczech
Na turnieju z okazji 20-lecia Taekwondo
Oberlausitz Cup w Bautzen zawodniczka z Chojnowa - Eliza Laskowska
w kategorii kadet do 55 kg wywalczy³a
zas³u¿enie z³oty medal. Nasi zachodni
s¹siedzi wysoko postawili poprzeczkê
w rywalizacji lecz reprezentantka Taekwondo Chojnów nie da³a szans w finale
swojej przeciwniczce wygrywaj¹c ogromn¹ przewag¹ punktow¹.

Gratulacje za uczestnictwo i osi¹gniêcie
maximum wyniku.
Dziêkujemy za wsparcie i mi³¹ atmosferê przedstawicielom GLADIUS
Taekwondo Boles³awiec
LMKS "SFORA" Chojnów
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Wielkie bokserskie widowisko w Chojnowie

10 marca podczas sobotniej Inauguracji Ekstra Ligi Boksu Olimpijskiego, która
mia³a miejsce w chojnowskiej hali sportowej przy ulicy Matejki, rêkawice
skrzy¿owali reprezentanci Dolnego Œl¹ska, w tym bokserzy z klubu Champion
Chojnów kontra piêœciarze Olimpu Lublin.
Gala otwarta zosta³a przez Kazimierza Brunatnego, a wydarzenie poprowadzi³
Andrzej Gliniak wraz z Markiem Matel¹.

Uczestnicy zmierzyli siê w oœmiu kategoriach olimpijskich.
W kategorii 56 kg zwyciê¿y³ Kacper Harkawy walcz¹c z Cezarym Leœko. Piotr
Tobolski w starciu z Tomaszem Smerdel wygra³ w kategorii 64 kg. Wa¿¹cy 69 kg
Patryk G³uch zosta³ pokonany przez £ukasza Niemczyka. W kategorii 75 kg triumfowa³ Ireneusz Wojtasiñski vs Hubert Kwapisz, a w wadze 81kg zwyciê¿y³ Mateusz
Niemczyk kontra Daniel Ró¿nowicz. Dwa starcia zakoñczy³y siê remisem, w kategorii 60 i 91 kg pomiêdzy Piotrem Motyk¹ a Szyngisem Nauryzbayem, oraz
Oskarem Wierzejskim a Bart³omiejem Krasuskim. W walce wieczoru zmierzyli siê
wa¿¹cy ponad 91 kilogramów Adam Kulig i Kamil Bodzioch, który wyszed³
zwyciêsko z tego spotkania.
Gala boksu zakoñczy³a siê zwyciêsko nie tylko dla
piêœciarzy z Dolnego Œl¹ska, ale i dla 5-letniej Jagody
P³achty. Podczas turnieju mia³a miejsce akcja charytatywna, jej celem by³o zebranie œrodków na operacjê
dla Jagody, która urodzi³a siê z powa¿n¹ wad¹ serca
i aby ¿yæ musi zostaæ poddana zabiegowi metod¹
Fontana.
Chc¹cy wspomóc Jagodê widzowie, w przerwie
miêdzy walkami, mogli wzi¹æ udzia³ w licytacjach, w
których do kupienia by³y m.in. podpisane przez
pi³karzy pi³ki dwóch klubów ekstraklasy. Pi³ka podpisana przez zawodników Zag³êbia Lubin zosta³a
wylicytowana za 1.500 z³otych, a pi³kê z autografami pi³karzy Korony Kielce
sprzedano za 3.000 z³otych. Hitem licytacji okaza³ byæ bon do Ceglanego Dworku na
pieczonego indyka. Osi¹gn¹³ wartoœæ a¿ 5.000 z³otych! Ró¿nego typu licytacje
prowadzono te¿ w Internecie. £¹cznie zgromadzono kwotê 9.500 z³otych! Ta suma
z pewnoœci¹ pomo¿e Jagódce i jej rodzicom.
A.C.
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PITBULL. OSTATNI PIES

dzaj¹ca Mañka (Agnieszka Wiêd³ocha). Kiedy
potê¿na w³aœcicielka sieci sklepów, Bogna Kot
23.03.2018 o godz. 17:30, 19:45
(autoironiczna Ma³gorzata Foremniak), decyduje
24.03.2018 o godz. 17:30, 19:45
Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjan- siê podpisaæ umowê z konkurencyjn¹ korporacj¹,
ci z wydzia³u terroru rozpoczynaj¹ dochodzenie. Mañka dokonuje metamorfozy i jako Kama udaje
Schwytanie sprawcy uwa¿aj¹ nie tylko za swój siê na przeszpiegi do firmy zarz¹dzanej przez
obowi¹zek, ale te¿ punkt honoru. Niestety, wy- prezesa Rados³awa (wystêpuj¹cy w prawie wszysdzia³ jest przetrzebiony zmianami organizacyjny- tkich polskich komediach romantycznych Tomasz
mi i zwolnieniami. W tej sytuacji, aby stawiæ Karolak). Otoczona zalecaj¹cymi siê do niej
czo³a gangsterom, sto³eczny komendant œci¹ga do mê¿czyznami i goszcz¹ca u siebie w domu trzpioWarszawy rozproszonych po prowincji, doœwiad- towat¹ cioteczn¹ siostrê Lilkê (Julia Wieniawaczonych policjantów. W stolicy pojawiaj¹ siê Narkiewicz), Mañka z czasem zerwie ze swoim
Despero, Metyl oraz - prosto z Waszyngtonu - pracoholizmem i otworzy siê na prawdziw¹
Nielat, zwany obecnie Quantico. Tymczasem mi³oœæ.
MARIA CALLAS
w walce o dominacjê nad miastem, toczonej miêdzy gangami z Pruszkowa i Wo³omina, pojawia
06.04.2018 o godz. 20:00
siê trzeci, znacz¹cy gracz - Czarna Wdowa...
07.04.2018 o godz. 20:00
KOBIETA SUKCESU
13.04.2018 o godz. 20:00
6-7.04.2018 o godz. 18:00
Prawdziwa historia charyzmatycznej diwy ope"Kobieta sukcesu" wprowadza nas w œwiat rowej, jednej z najbardziej stylowych kobiet
sprzedawców karmy dla zwierz¹t, w którym wszech czasów i obiektu po¿¹dania najbogatszych
o przetrwanie firmy walczy dyrektorka zarz¹- mê¿czyzn na œwiecie.

Miejska Biblioteka Publiczna
poleca
Dzia³ dla Doros³ych
Mariusz Sepio³o
"Himalaistki. Opowieœæ o kobietach,
które pokonuj¹ ka¿d¹ górê" 2017
Ta ksi¹¿ka po raz pierwszy ods³ania
historiê polskich himalaistek.
INNEJ DROGI NI¯ POD GÓRÊ PO
PROSTU NIE MA
Polki budowa³y legendê œwiatowego
himalaizmu. To one by³y pierwsze. Ich
¿yciorysy to gotowe scenariusze filmowe. Wanda Rutkiewicz nieraz spojrza³a œmierci w oczy. Dobros³awa
Miodowicz-Wolf umar³a, pomagaj¹c
innym. Halina Kruger-Syrokomska
zasnê³a w namiocie na wysokoœci kilku
tysiêcy metrów i nigdy siê nie obudzi³a.
Ale te, które prze¿y³y, mówi¹: góry s¹
po to, ¿eby w nich ¿yæ, a nie umieraæ.
Przez wiele lat zmaga³y siê z w³asnym
œrodowiskiem - pe³nym mêskiego szowinizmu i dyskryminacji. O swoj¹
pozycjê musia³y walczyæ podwójnie
ciê¿ko. Niektóre za tê walkê zap³aci³y
podwójn¹ cenê.
Kogo kocha³y? Kogo kochaj¹? Jak wygl¹da ich prywatnoœæ w Polsce, a jak
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w Himalajach? Dlaczego zostawiaj¹
domy, mê¿ów i dzieci, by siê wspinaæ?
"Uciekaj¹" czy "goni¹"?
£ukasz Grass
"Najlepszy.
Gdy s³aboœæ staje siê si³¹" 2017
Nie mia³ niczego, a zdoby³ wszystko.
By³ na samym dnie, ale wzniós³ siê
tam, gdzie wiêkszoœæ ludzi nigdy nie
dotrze. "Najlepszy" to historia o niezwyk³ej, ponad czternastoletniej walce
z uzale¿nieniem od narkotyków, papierosów i alkoholu. Dziêki terapii
i uprawianiu sportu bohater ksi¹¿ki
podniós³ siê i wygra³ presti¿owe zawody Double Ironman w USA (prawie
8 kilometrów p³ywania, 360 kilometrów jazdy rowerem i 84 kilometry
biegu). Histori¹ Jerzego Górskiego
zainteresowa³ siê równie¿ œwiat filmu.
W 2017 roku do kin wszed³ film fabularny pod tytu³em"Najlepszy" re¿ysera
"Bogów", £ukasza Palkowskiego, który
zachwyci³ recenzentów i zdoby³ a¿ piêæ
nagród podczas 42. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym
Nagrodê Publicznoœci.

Dzia³ dla Dzieci
Monika Dru¿yñska
"Jak oswoiæ potwory?
Opowiadania terapeutyczne" 2018
Ka¿dy ma swoje "potwory". Mo¿e byæ
nim nowy braciszek, niemi³y kolega,
koszmar senny czy pierwszy dzieñ
w przedszkolu. Razem z Nikolin¹ i Alkiem zajrzyj do "k¹cika poskramiania
z³oœci", przygotuj ciasteczka i mleko
dla nocnego stworka i pozb¹dŸ siê
swoich lêków! Opowiadania dotykaj¹
problemów najm³odszych, ale w sposób absolutnie niezwyk³y! Oddaj¹ magiê ich œwiata i uwzglêdniaj¹ wra¿liwoœæ naszych pociech.
Bardzo ciekawa propozycja nie tylko
dla dzieci. Tak¿e dla doros³ych, którzy
czêsto maj¹ problemy z przystêpnym
wyt³umaczeniem maluchom pewnym
zdarzeñ, sytuacji, zachowañ.
Zawarte w ksi¹¿ce historyjki prosto,
ciekawie i przejrzyœcie wyjaœniaj¹ je
i nakierowuj¹ na w³aœciw¹ drogê, co
mo¿e okazaæ siê zbawienne w wielu
sytuacjach. [blog nakolkach.com]
Ca³oœæ dope³niaj¹ przepiêkne, pogodne
ilustracje.
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Dyrektor Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie,
ul. Drzyma³y 30

og³asza nabór na stanowisko urzêdnicze:
KIEROWNIK ODDZIA£U WODOCI¥GÓW
i KANALIZACJI
1. Wymagania niezbêdne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystanie
z pe³ni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
e) wykszta³cenie wy¿sze techniczne (in¿ynieria œrodowiska lub
in¿ynieria sanitarna) o specjalnoœci wod - kan.
2. Wymagania konieczne:
a) bardzo dobra znajomoœæ Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i odbiorze œcieków, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego,
b) przynajmniej 3.letni sta¿ pracy na podobnym stanowisku (preferowany co najmniej trzyletni sta¿ pracy w jednostce samorz¹dowej),
c) znajomoœæ przepisów bran¿owych,
d) umiejêtnoœæ pracy na komputerze ( œrodowisko Windows, pakiet
Office),
e) mile widziane uprawnienia budowlane wykonawcze sieci wod - kan,
f) dyspozycyjnoœæ,
g) prawo jazdy kategorii B,
h) umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em,
i) umiejêtnoœci organizacyjne, samodzielnoœæ i operatywnoœæ.
3. Ogólny zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
a) dok³adana znajomoœæ i przestrzeganie przepisów prawnych i instrukcji wewn¹trz zak³adowych dotycz¹cych stanowiska pracy oraz
ponoszenie konsekwencji wynikaj¹cych z ich zaniedbania,
b) planowanie, organizowanie i nadzór nad dzia³alnoœci¹ oddzia³u oraz
sekcji rozliczeñ i inkasowania,
c) eksploatacja i okresowe przegl¹dy stacji uzdatniania wody, ujêæ
wody, przepompowni œcieków, hydroforni, sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej w sposób zapewniaj¹cy jej prawid³owe dzia³anie,
d) likwidacja przyczyn i skutków awarii w sieciach wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych,
e) przyjmowanie nowych przewodów wodoci¹gowych i pod³¹czeñ
domowych do eksploatacji - sprawdzenie zgodnoœci ich wykonania
z projektami technicznymi i udzia³ w odbiorach technicznych,
f) przestrzeganie wymagañ technologicznych oraz uzyskiwanie wymaganych parametrów jakoœciowych,
g) prawid³owy poziom kosztów oddzia³u,
h) terminowe sporz¹dzanie i wysy³anie wymaganej dla w³aœciwego
funkcjonowania oddzia³u dokumentacji i sprawozdañ,
i) prawid³ow¹ organizacjê pracy i rozk³ad zadañ pomiêdzy pracownikami oddzia³u w celu uzyskania jak najlepszych wyników pracy,
j) organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy,
k) prowadzenie szkoleñ stanowiskowych bhp.
l) wykonywanie czynnoœci dozorowych wynikaj¹cych z technologii
uzdatniania wody i poleceñ stacji sanitarno epidemiologicznej
m) odpowiedzialnoœæ za utrzymanie w³aœciwych parametrów wody
pitnej,
n) udzia³ w opracowywaniu umów i ustalaniu cen za pobór wody
i zrzut œcieków,
o) opracowywanie sprawozdañ z prowadzonej dzia³alnoœci,
p) uzyskiwanie wymaganych przepisami wypisów, pozwoleñ, uzgodnieñ lub opinii,
r) sta³a wspó³praca z innymi oddzia³ami i dzia³ami zak³adu oraz
Urzêdem Miasta.
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4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) czas pracy: pe³en wymiar,
b) zorganizowane stanowisko biurowe (obs³uga komputera i urz¹dzeñ
biurowych),
c) zachowane bezpieczne warunki pracy,
d) bezpoœredni kontakt z klientami,
e) wysi³ek umys³owy.
5. Informacja o wskaŸniku zatrudnienia osób niepe³nosprawnych:
WskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w zak³adzie, w miesi¹cu poprzedzaj¹cym og³oszenie o naborze nie przekroczy³ 6%.
6. Wymagane dokumenty:
a) ¿yciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane wykszta³cenie, kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe,
d) poœwiadczone przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopie
œwiadectw pracy potwierdzaj¹ce wymagany sta¿ oraz ewentualne
opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,
f) podpisane w³asnorêcznie oœwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa
polskiego,
g) podpisane w³asnorêcznie oœwiadczenie kandydata o posiadaniu
pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystania z pe³ni praw
publicznych,
h) podpisane w³asnorêcznie oœwiadczenie o niekaralnoœci za umyœlne
przestêpstwa œcigane z oskar¿enia publicznego i umyœlne przestêpstwa
skarbowe,
i) wymagane dokumenty aplikacyjne: ¿yciorys (CV), list motywacyjny, powinny byæ opatrzone klauzul¹: "Wyra¿am zgodê na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016r., poz. 922)."
j) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepe³nosprawna poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ.
7. Miejsce i termin sk³adania ofert:
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie od 23.03.2018 r. do
05.04.2018 r., listownie lub osobiœcie w sekretariacie Zak³adu (decyduje data faktycznego wp³ywu do Zak³adu godz. 12.00), pod adresem:
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Drzyma³y 30
59-225 Chojnów
Sekretariat Zak³adu
w zamkniêtych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na
stanowisko: Kierownik Oddzia³u Wodoci¹gów i Kanalizacji".
Postanowienia koñcowe:
1. Zakwalifikowani w wyniku wstêpnej selekcji kandydaci zostan¹
poinformowani telefonicznie o miejscu, terminie i sposobie dalszego
postêpowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna).
2. Oferty niespe³niaj¹ce wymagañ podstawowych, nades³ane faksem,
drog¹ elektroniczn¹ lub z³o¿one po terminie podanym na og³oszeniu
nie bêd¹ rozpatrywane. W przypadku ofert nades³anych drog¹ pocztow¹ o uznaniu ich za z³o¿one decyduje data stempla pocztowego.
3. Informacja o wyniku naboru podana bêdzie do publicznej wiadomoœci na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
zak³adka-jednostki organizacyjne, chzgkim.chojnow.eu/og³oszenia oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie zak³adu przy ul. Drzyma³y 30.
4. Zastrzega siê prawo do odwo³ania naboru bez podania przyczyny.
Chojnów, dn. 22.03.2018r.
Dyrektor Zak³adu
Edward Koœnik
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Zaproszenie do sk³adania ofert
Zamawiaj¹cy: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomoœci Wolnoœci 1-3-5 w Chojnowie.
Opis przedmiotu zamówienia: Malowanie
klatek schodowych w budynku mieszkalnous³ugowym zlokalizowanym przy ulicy Wolnoœci 1-3-5 w Chojnowie.
Ofertê przygotowaæ w dwóch wersjach tj.:
* I wersja œciany klatki schodowej góra - g³adŸ,
dó³ malowanie farb¹ olejn¹;
* II wersja œciany klatki schodowej góra g³adŸ, dó³ mozaika ¿ywiczna.
Termin wykonania: czerwiec - lipiec 2018 rok.
Miejsce sk³adania ofert: ChZGKiM ul. Drzyma³y
59-225 Chojnów; sekretariat - II piêtro.
Sposób przygotowania oferty:
w zamkniêtej kopercie.
Opis koperty: Nazwa i adres wykonawcy
Opis: "Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalno-us³ugowym zlokalizowanym przy
ulicy Wolnoœci 1-3-5 w Chojnowie."
Termin sk³adania ofert
05.04.2018r. do godz. 14.00

Zaproszenie do sk³adania ofert
Chojnowski Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej,
ul. Drzyma³y 30, 59-225 Chojnów
dzia³aj¹cy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
nieruchomoœci przy ul. Legnickiej 22
w Chojnowie zaprasza do z³o¿enia oferty na:
I. Remont elewacji wraz z malowaniem w budynku mieszkalno - us³ugowym przy ul. Legnickiej 22 w Chojnowie;
II. Malowanie klatki schodowej w budynku
mieszkalno - us³ugowym przy ul. Legnickiej
22 w Chojnowie;
III. Remont elewacji na komórkach wraz z malowaniem w budynku przy ul. Legnickiej 22
i 22 A w Chojnowie.

Og³oszenia drobne
Domy mieszkania lokale
Posiadam mieszkanie do wynajêcia nowe budownictwo bez
czynszowe w budynku wolnostoj¹cym z wyposa¿eniem,
ogrzewanie gazowe, pow. 80m2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
hol, przy ulicy Okrzei w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 663-703-186 (012387)
Wynajmê lokal o powierzchni 10m2 pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ul. Legnicka 2 A, cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (012217)

Us³ugi
Udzielê korepetycji (wzglêdnie pomocy w nauce) z matematyki w zakresie programu nauczania szko³y podstawowej i œredniej (liceum, technikum), mo¿liwe równie¿ gruntowne przygotowanie przedmaturalne.
Wiadomoœæ: tel. 698-656-997; email: chopinetto@onet.pl
(016148)

Inne
Prosze o kontakt Pani¹, która 2.06 (pi¹tek) 2017 roku oko³o
godz. 15:30-16:00 by³a œwiadkiem mojego upadku z roweru
na pasach na skrzy¿owaniu ulicy D¹browskiego z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Pani przechodzi³a przez pasy.
Wiadomoœæ: tel. 693-223-164. (016147)

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
Informacja PKS
76 818 84 76
Termin z³o¿enia oferty
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
04.04.2018 do godz. 14.00
76 818 86 81
ChZGKiM
76 818 83 70
W celu uzyskania szczegó³owych informacji dot. Przychodnia Rejonowa
76 818 85 14
z³o¿enia oferty prosimy o kontakt:
Cmentarz Komunalny
76 818 66 80

ChZGKiM ul. Drzymaly 30; II piêtro pokój nr 3.
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Otyliada 2018 - tegoroczny rekord padł w Chojnowie
W nocy z 10 na 11 marca na ponad 40 pływalniach w Polsce,
kolejny raz wystartował Nocny Maraton Pływania „Otyliada”.
Wśród 1853 zawodników, 35 pływało w Chojnowie, a jeden
z nich - Krzysztof Gajewski okazał się (ex aequo z zawodniczką z Lędzin) najlepszym zawodnikiem tegorocznej imprezy
pokonując dystans 39, 1 km.
Zanim chojnowscy „otyliadowicze” weszli do basenu, rodzeństwo - Martyna i Marcel Bijak zaprezentowali nurkowanie na wstrzymanym oddechu, tzw. freediving, który
wymaga ogromnej rozwagi i dyscypliny, gromkie brawa były
zatem jak najbardziej zasłużone.
Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz pierwszej pomocy,
który zaprezentowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Rokitek.
Dokładnie o godz. 18 uczestnicy nocnego maratonu rozpoczęli
rywalizację. Impreza trwała przez całą noc, najwytrwalsi
spędzili w wodzie kilka godzin! Swoisty maraton przeszli też
wolontariusze, którzy w skupieniu i bardzo dokładnie mierzyli
czasy, liczyli dystanse…
Jakie emocje towarzyszyły pływakom i kibicom przez 12
godzin maratonu wiedzą tylko oni. Nagrodą dla każdego zawodnika był okolicznościowy medalion „Otyliady 2018”,
a tych najwytrwalszych, krótko po szóstej rano, burmistrz Jan
Serkies nagrodził zasłużonymi pucharami.

Krzysztof Gajewski z wynikiem 39,1 km został mistrzem nie
tylko naszej pływalni, ale także zwycięzcą w klasyfikacji
ogólnopolskiej. Na drugim miejscu w Chojnowie uplasował się
Piotr Jeka, który co roku startuje w Otyliadzie, a na trzecim
znalazła się najlepsza z kobiet Małgorzata Światłoń – Szydełko.

Wyniki:
Miejsce
1. GAJEWSKI KRZYSZTOF
2. Jeka Piotr
3. Światłoń-Szydełko Małgorzata
4. Kołodziej Miłosz
5. Kaczyński Krzysztof
6. Kaczmarek Andrzej
7. Krajewska Oliwia
8. Mendel Krystian
9. Bijak Marcel
10. Daszyński Andrzej
11. Kozłowski Tadeusz
12. Czuba Marcin
13. Chudewniak Agnieszka
14. Ogonowski Adam
15. Bijak Martyna
16. Milian Michał
17. Ostropolski Jakub
18. Czapski Jan
19. Jeka Danuta
20. Giersok Alicja
21. Łoziński Wojciech
22. Łapczyńska Dominika
23. Łapczyński Damian
24. Lupa Małgorzata
25. Czarnota Michał
26. Kołodziej Klara
27. Lupa Remigiusz
28. Olszewski Franciszek
29. Osadkowski Franciszek
30. Siwik Konrad
31. Siwik Maja
32. Siwik Ewa
33. Lupa Aurelia
34. Łoziński Milan
35. Siwik Wojciech

Dystans (km)
39.100
31.300
28.500
25.200
23.800
22.150
19.000
18.050
13.000
12.050
11.000
10.250
10.150
10.050
10.000
10.000
10.000
8.650
8.050
8.000
7.000
5.900
5.100
4.000
3.150
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.600
1.150
0.250
0.100
0.050

Nasz Basen Miejski był jednym z trzech na Dolnym Śląsku
zgłoszonym do Otyliady. Najstarszy pływak w Chojnowie
– 70. letni Andrzej Daszyński, przepłynął nieco ponad 12 km,
najmłodsi zawodnicy mieli po siedem lat.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy
za wspaniałą promocję naszego miasta.
eg; K.Burzmińska
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Chojnowskie Dzieciaki

I Zlot Food Trucków

Martyna Myśliborska – 9 lat
Uczennica IIId SP4, zodiakalny Rak,
regularny uczestnik konkursów plastycznych regionalnych i dolnośląskich. Lubi
tańczyć, śpiewać i recytować.

Prezentacja Klubu Oldtimer Chojnów
Inauguracja Ekstra Ligi
Boksu Olimpijskiego

