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WAKACJE W MIEŚCIE

Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

Z MOKSiR

SRt Mercedes Benz zasilił tabor
chojnowskiej StrażyPożarnej

„Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej” 

Przyjemne z pożytecznym
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Górach Bystrzyckich

Z cyklu „Ludzie z pasją”
Piotr Koziar



W pierwszym miesiącu wakacji choj-
nowskie placówki – Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna zapropono-
wały dzieciom atrakcyjne zajęcia. 
Od 2 do 6 lipca w Domu Kultury dzieci

brały udział w różnego rodzaju zajęciach –

sportowych, tanecznych, plastycznych, his-

torycznych, zwiedziły Basztę Tkaczy,

wspięły się także na wieżę ciśnień.

Spotkania w domu kultury i w plenerze

miały charakter nie tylko wypoczynkowy,

ale też edukacyjny. Nauka przez zabawę,

to chyba najprzyjemniejsza forma spędza-

nia wolnego czasu – miło i efektywnie. 

Kolejny tydzień wakacji wypełniły cie-

kawe spotkania w Miejskiej Bibliotece

Publicznej przebiegające pod hasłem

„Nela i skarby Karaibów”. A jak było -

organizator opisuje w kilku zdaniach:

Zakończyliśmy pierwszą część Waka-

cyjnych Podróży po Literaturze, realizo-

wanych w ramach Wakacji z Biblioteką

2018. Pożegnaliśmy się z Nelą małą Re-

porterką i jej przygodami głośnym

okrzykiem ahoj, który - mamy nadzieję -

zachęci dzieci do czytania książek tej

wspaniałej podróżniczki. 

Przez cały tydzień, od 9 do 13 lipca,

podróżowaliśmy razem z książką „Nela 

i skarby Karaibów”. Przygodę rozpo-

częliśmy z Teatrem Urwis z Krakowa 

i jego „Morskimi opowieściami”. Po

przedstawieniu odbyło się uroczyste

pasowanie na pirata, nauka pirackiej

piosenki oraz wykonanie pirackich lunet

potrzebnych do wypatrywania Wysp Ka-

raibskich. Kolejne dni, to słuchanie przy-

gód Neli oraz budowanie galeonów, wy-

klejanie plasteliną zwierząt, jakie mógł

widzieć Krzysztof Kolumb oraz tworzenie

makiet bezludnych wysp. Piraci na statku

nie mogą się nudzić, dlatego kapitan

zapewniał piratom rozrywkę w postaci

różnych zabaw: Wyścigu żółwi, Kolacji

Kapitana, Bezludnej Wyspy, Bitwy mor-

skiej, Przeciągania liny, Wyścigi łódeczek

i innych. A zwieńczeniem naszych przy-

gód było poszukiwanie pirackiego skarbu.

Dzielni piraci i piratki po wykonaniu sześ-

ciu zadań otrzymali mapę skarbu, która

pozwoliła im odszukać słodki skarb.

Marzena Luty
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Wakacje w mieście MOKSiR i MBP 
zapraszają dzieci
na kolejne zajęcia

Od 30 lipca do 3 sierpnia w Domu

Kultury odbędą się twórcze warsztaty

dla dzieci od 8 lat. Wakacyjne zajęcia

pt. „Opowieści z głębin” mające na

celu zainteresowanie podwodnym

światem będzie prowadzić p. Karolina

Rosocka. W palnie warsztatów są zaję-

cia plastyczne, muzyczne i  aktorskie. 

Pięciodniowe warsztaty twórcze, 

w trakcie których zanurzymy się głę-

boko pod wodę, by zainspirować się

niezwykłym i tajemniczym życiem

oceanicznym. Będziemy opowiadać

sobie historie, a dzięki zabawom 

i ćwiczeniom aktorskim, nauczymy się

je dobrze opowiadać. Będziemy grać

na archaicznych i etnicznych instru-

mentach i przygotujemy eksperymen-

talną orkiestrę oceaniczną. Stworzymy

również elementy kostiumów z pa-

pieru i materiałów recyklingowych, by

na czas warsztatów zamienić się w stwo-

rzenia morskie. 

Na zajęcia zapraszamy dzieci od 8 lat.

Więcej informacji oraz zapisy w sekre-

tariacie MOKSiR lub telefonicznie:

76/81 88 621

Biblioteka proponuje zajęcia poświę-

cone ciekawym pozycjom bibliotecz-

nym – znanych i lubianych autorów,

którzy byli gośćmi w MBP w Choj-

nowie. 

6.08 - Justyna Bednarek – „Niesamo-

wite przygody dziesięciu skarpetek”, 

7.08 – Kalina Jerzykowska – „Pasażer

nie z tej ziemi”, 

8.08 – Rafał Witek – „Klub latających

ciotek”, 

9.08 – Marcin Pałasz – „Opowieści 

z Krainy Potworów”, 

10.08 – Paweł Beręsewicz – „A niech to

czykolada”.



WWyyddzziiaa³³ GGGGiiOOŒŒ iinnffoorrmmuujjee
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
Wydzia³  Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie informuje o wywieszeniu na tablicy
og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
11.07.2018 r. do 25.07.2018 r.:
- wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzeda¿y w trybie bezprze-
targowym na rzecz najemców, znajduj¹-
cych siê w budynkach po³o¿onych przy
ul. Legnickiej 91, ul. Henryka Sienkie-
wicza 1, ul. Boles³awa Chrobrego 8 
w Chojnowie - Zarz¹dzenie Nr 76/2018 Bur-
mistrza Miasta Chojnowa z 11 lipca 2018 r.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze
zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do
22.08.2018r.

DDaarrmmoowwee ppoorraaddyy rrzzeecczznniikkaa

20 lipca w godz. 10-12 w Domu Schrama
mieszkañcy Chojnowa bêd¹ mieli mo¿li-
woœæ zasiêgniêcia porad prawnych u Rzecz-
nika Konsumentów. 
Porad oraz informacji prawnych w za-
kresie ochrony interesów konsumentów
rzecznik udziela osobom fizycznym 
(w sprawach nie zwi¹zanych z prowa-
dzeniem dzia³alnoœci gospodarczej), w spo-
rach z przedsiêbiorc¹ - sprzedawc¹, pro-
ducentem, dystrybutorem.
Bezp³atne poradnictwo dotyczy:
- kupna - sprzeda¿y w sklepie
- kupna - sprzeda¿y na odleg³oœæ, (wysy³-
kowo, za poœrednictwem Internetu) oraz
poza sklepem (np. na pokazach, w do-
mach klienta);
- telefonii stacjonarnej i komórkowej;
- telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
- us³ug kurierskich;

- us³ug pocztowych;
- kredytów konsumenckich;
- us³ug turystycznych;
- us³ug budowlanych;
- dostawy energii elektrycznej, ciep³a,
wody;
- umów o dzie³o (np. wykonanie mebli, 
- naprawa samochodów, sprzêtu).
Mieszkancy mog¹ tak¿e liczyæ na pomoc
w przygotowaniu pisma reklamacyjnego,
procesowego (pozew przeciwko przed-
siêbiorcy) czy egzekucyjnego. 
Zg³aszaj¹c siê po poradê nale¿y przynieœæ
ze sob¹ wszystkie dokumenty istotne dla
sprawy (np. paragon, fakturê, zamówie-
nie, umowê, regulamin, z³o¿one rekla-
macje, prowadzon¹ z przedsiêbiorc¹ ko-
respondencjê, itp.).
To pierwsze z planowanego cyklu spo-
tkañ. Jeœli oka¿e siê, ¿e w Chojnowie jest
zapotrzebowanie na oferowan¹ pomoc,
konsultacje odbywaæ siê bêd¹ czêœciej. 
A o terminach zainteresowani dowiedz¹
siê za poœrednictwem naszej Gazety lub
strony chojnow.eu

DDrrzzwwii OOttwwaarrttee 
MMiieejjsskkiieeggoo ¯̄³³oobbkkaa

¯³obek Miejski organizuje okres adapta-
cyjny dla nowych dzieci, przyjêtych na
pobyt od wrzeœnia 2018r. umo¿liwiaj¹cy
zapoznanie siê dzieci z nowym dla nich
otoczeniem oraz z opiekunkami.

Zapraszamy rodziców 
z dzieæmi w dniach:

13, 14, 16, 20 sierpnia 
w godzinach: od 16.30 do 17.30

oraz
21, 22, 23, 27 sierpnia 

w godzinach: od 16.30 do 18.00
Nale¿y zabraæ ze sob¹ niezbêdne akceso-
ria dla dzieci tj. butelka, smoczek, pielusz-
ka oraz obuwie zmienne zarówno dla dziec-
ka, jak i dla rodzica.
Ewentualne pytania proszê kierowaæ do
Dyrektora ¯³obka (tel. 786 210 235).

BBiibblliiootteekkaa 
ww ookkrreessiiee wwaakkaaccjjii

W czasie wakacji Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zmienia godziny otwarcia.
Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek -
od godz.9.00 do godz.16.00
- w œrodê i sobotê biblioteka nieczynna
Dzia³ dla Doros³ych 
- poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek -
od godz.9.00 do godz.17.00
- w œrodê i sobotê - biblioteka nieczynna

OOggnniisskkoo MMuuzzyycczznnee 
oogg³³aasszzaa nnaabbóórr

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie serdecznie zaprasza na zajêcia 
w nadchodz¹cym roku szkolnym 2018/2019.

Zapisy odbêd¹ siê 3 wrzeœnia 
w godz. 12-16 

w siedzibie Ogniska 
Plac Zamkowy 2.

Zainteresowanych nauk¹ gry na pianinie,
keyboardzie, skrzypcach, gitarze, klar-
necie, saksofonie - gor¹co zapraszamy.
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Burmistrz Miasta Chojnowa
informuje osoby 
zainteresowane, 

¿e do koñca wrzeœnia 2018 r.
mo¿na sk³adaæ 

wnioski o zmianê zapisów
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego
miasta Chojnowa. 

Wniosek powinien zawieraæ:
• imiê i nazwisko  lub nazwê wniosko-
dawcy, a tak¿e jego adres;
• przedmiot i zakres wnioskowanej
zmiany;
• okreœlenie nieruchomoœci (lub opis
terenu), których dotyczy wniosek. 
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kse-
rokopie lub wyrys z aktualnej mapy
ewidencyjnej lub zasadniczej z ozna-
czeniem nieruchomoœci, której do-
tyczy, oraz wypis z rejestru gruntów.
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Wakacje w mieœcie nie oznaczaj¹ nudy.
Oferta sportowo-kulturalna jest bogata, 
a kreatywni  potrafi¹ zaanimowaæ dodat-
kowe zajêcia.

Jedn¹ z propozycji jest oczywiœcie basen
miejski.
W czasie wakacji czynny codziennie od
godziny 12:00 do 21:30. 
W tym okresie obowi¹zuj¹ promocyjne
ceny biletów wstêpu:
bilet normalny - 7z³/h; 
bilet ulgowy - 4z³/h; 
bilet rodzinny - 4z³/h. 
Taniej chyba nigdzie nie ma. 
W obiekcie s¹ tak¿e dwie sauny - pa-
rowa i sucha, jacuzzi, niecka dla dzieci,
hydromasa¿, wodny gejzer i rw¹ca rzeka.

Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji udostêpnia za darmo salê fitness
z licznymi urz¹dzeniami, krêgielniê oraz
bilard, a tak¿e sztuczne boisko.
Zanim wybierzemy jedn¹ z propono-
wanych atrakcji, warto upewniæ siê, ¿e 
w wybranym terminie np. krêgielnia nie
jest ju¿ zarezerwowana. 
Generalnie obiekty czynne s¹ od wtorku
do soboty w godzinach 15.00 - 21.00.
Ze szczegó³ami mo¿na zapoznaæ siê na
stronie https://moksir.chojnow.eu/
MOKSiR poleca tak¿e letni repertuar
kinowy. Propozycje, terminy i godziny
seansów znajdziemy na stronie:
https://kino.chojnow.eu/

W mieœcie mamy trzy si³ownie plene-
rowe - przy "Morskim Oku", przy 
ul. Kiliñskiego i na terenie MOKSiR.
Dostêpne bez ograniczeñ mog¹ byæ cie-
kaw¹ propozycj¹ dla ca³ej rodziny lub
grupy mi³oœników sportu. Podobnie jak
boiska wielofunkcyjne - przy ul.
Kiliñskiego, przy SP3 i na terenie
MOKSiR.

Alternatyw¹, zw³aszcza przy deszczowej
pogodzie mo¿e byæ sala do squasha 
w Szkole Podstawowej nr 4. Korzystaæ 
z niej mo¿na od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 15.00-19.00 oraz w soboty 
i niedziele w godz. 12.00-19.00.
Szczegó³owe informacje uzyskamy pod
numerem tel. 76 854-96-41. 

Zainteresowanych ciekaw¹ histori¹ na-
szego miasta w swoje progi serdecznie
zaprasza Muzeum Regionalne czynne 
od œrody do pi¹tku w godz. 8.00-16.00 oraz
w soboty i niedziele w godz. 10.30-16.00.

Najbli¿sze wydarzenia
Ju¿ pi¹tek - 20 lipca, o godz. 18.00
Muzeum Regionalne zaprasza na intere-
suj¹cy odczyt "Dolnoœl¹ski Biskupin.
Badania archeologiczne na stano-
wisku w Grzybianach".
Prelekcja dr Tomasza Stolarczyka jest
wprowadzeniem do wystawy pod tym
samym tytu³em, któr¹ ogl¹daæ mo¿na do
koñca wrzeœnia. 

21 lipca, w sobotê, o godz. 15.00 -
Muzeum Regionalne zaprasza tak¿e na
interesuj¹cy wyk³ad prof. dr hab. Miro-
s³awa Masojcia pt. “£owiecko-zbiera-
ckie grupy ludzkie w okolicach Chojnowa.

W sierpniu na wakacyjne zajêcia po-
nownie zaprasza Miejski Oœrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji oraz Miejska
Biblioteka Publiczna (szczegó³y na str. 2)

15 sierpnia serdecznie zapraszamy na
œwiêto Wojska Polskiego, Wniebo-
wziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
oraz hucznie obchodzone w na-
szym mieœcie Imieniny Marii Ma-
ryœ Marysieniek…
Uroczystoœci rozpoczn¹ siê tradycyjnie
Msz¹ œw. i spotkaniem pod obeliskiem
przy ulicy Chmielnej, a popo³udniu, 
w centrum miasta weso³e imieniny
wszystkich - ma³ych i du¿ych - Marii 
( w ubieg³ym roku wspólnie z mieszkañ-
cami Chojnowa œwiêtowa³o 69 soleni-
zantek). 

Muzycznym prezentem dla uczestników
œwiêtowania bêd¹ wystêpy folklorysty-
czne i koncert zespo³u Trubadurzy.
Serdecznie zapraszamy!
25-26 sierpnia 3 Rajd i Zlot Pojazdów
Zabytkowych Oldtimer Chojnów.
Chojnowscy oldtimerzy organizuj¹ ju¿
po raz trzeci, ciesz¹c¹ siê du¿ym zain-
teresowaniem - uczestników i publicz-
noœci - imprezê dla mi³oœników starych
pojazdów.
25 sierpnia (sobota) odbêdzie siê Rajd
Pojazdów Zabytkowych - wyprawa
w Góry Kaczawskie i Park Krajobra-
zowy "Doliny Bobru", przepiêkne wido-
ki, w¹skie drogi, zabytkowa architektura
i wiele atrakcji.... a na koniec zabawa
integracyjna i nocleg w Pa³acu Brunów. 

26 sierpnia (niedziela) Zlot Pojazdów
Zabytkowych - Klasyczna Motoryza-
cja po raz kolejny zawita na chojnowski
Rynek - samochody, motocykle, ma-
szyny rolnicze, pojazdy militarne...
Bêdzie co ogl¹daæ.

WWaakkaaccyyjjnnee pprrooppoozzyyccjjee - ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY

TRUBADURZY 
W CHOJNOWIE
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Profil zaufany i kilka minut - to wszystko, czego potrzeba, by
zarejestrowaæ narodziny dziecka online. Nowa us³uga ruszy³a 
1 czerwca 2018 r. 

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice maj¹ 21 dni od dnia
wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedn¹ opcjê -
wizyta w urzêdzie. Od 1 czerwca maj¹ wybór.
Proœciej, szybciej i wygodniej - to najkrótszy opis uruchomionej
us³ugi. Jak z niej skorzystaæ? Ca³y proces to 5 prostych kroków. 
WA¯NE: rodzic, który bêdzie rejestrowa³ narodziny (mo¿e to byæ
zarówno mama, jak i tata) musi mieæ aktualny Profil Zaufany.
Co dalej? WejdŸ na stronê www.obywatel.gov.pl i tam wybierz us³u-
gê, z której chcesz skorzystaæ. Po zalogowaniu, system poprosi
Ciê o potwierdzenie, ¿e jesteœ matk¹/ojcem dziecka, potem o zwe-
ryfikowanie Twoich danych. 
Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin po-
tomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpi-
tala, w którym dziecko przysz³o na œwiat oraz imiê dziecka. Ustal
tak¿e numer Twojego aktu ma³¿eñstwa lub urodzenia (jeœli nie
jesteœ w zwi¹zku ma³¿eñskim) - to znacznie u³atwi weryfikacjê
Twoich danych w Urzêdzie Stanu Cywilnego. Kilka klikniêæ i gotowe. 
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldowaæ
dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz
skrzynkê na ePUAP, odbiór osobisty lub przesy³kê tradycyjn¹
poczt¹. Ostatni krok to podgl¹d wniosku i podpis (Profilem
Zaufanym). 

Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygl¹da w skrócie:
Krok 1: oœwiadczasz, ¿e jesteœ matk¹/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawnoœæ swoich danych, wprowadzasz dane
drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który
chcesz odebraæ dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP,
osobiœcie, poczt¹ tradycyjn¹)
Krok 5: podgl¹d wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zale¿noœci od wybranej przez Ciebie
opcji, zostanie przes³any w wersji papierowej lub elektronicznej.
Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL
oraz zaœwiadczenie o zameldowaniu. 

Wydzia³ Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

30 maja 2018 r. zosta³ zakoñczony re-

mont czytelni w Muzeum Regionalnym.

Prace remontowe polega³y na gruntow-

nym wzmocnieniu spêkanego sklepienia

specjalnymi rozprê¿aj¹cymi zaprawami 

i helisoidalnymi prêtami. Wymieniono

tynki w obrêbie sklepienia, stare zosta³y

skute i zast¹pione tynkami  wapiennymi.

Za³o¿ono tak¿e stalowe  œci¹gi w prze-

wiertach, tym samym wzmocniono os³a-

bione œciany. Projekt techniczny zabez-

pieczeñ wykona³ wroc³awski konstruktor

in¿. Jerzy Wojdon. Prace remontowe

przeprowadzi³a firma Andrzeja Grabana

z Chojnowa pod nadzorem urzêdu kon-

serwatorskiego w Legnicy. Ca³oœæ zada-

nia zamknê³a siê kwot¹ 57.859, 20 z³.

Po³owê kosztów renowacji pokryto ze

œrodków przyznanych przez Sejmik 
i Zarz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego. 
Obecnie dobiegaj¹ koñca prace wykoñ-

czeniowe finansowane ze œrodków w³a-

snych Muzeum Regionalnego. Do koñca

lipca zbiory biblioteczne, kartograficzne

i archiwalia zostan¹ przeniesione z po-

wrotem do czytelni, z której wszyscy

zainteresowani bêd¹ mogli korzystaæ 

w godzinach pracy muzeum. 

Zbiory licz¹ce oko³o 6.000 woluminów

udostêpniane s¹ tylko na miejscu. 

W czytelni udostêpniane s¹ do celów

badawczych archiwalia oraz bogaty zbiór

ikonografii Chojnowa, g³ównie pocztów-

ki z lat 1895-1945. Do czytelni zosta³y

zamówione specjalne szafy, wykonane 

w zak³adzie Stanis³awa Muszyñskiego,

do przechowywania najcenniejszych archi-

waliów, g³ównie Akt Chojnowskiej Po-

licji Budowlanej z lat 1880-1944, które

stanowi¹ trudne do przecenienia Ÿród³o do

badañ nad architektur¹ i rozwojem urbani-

stycznym Chojnowa. 

Serdecznie zapraszamy 
do korzystania 

z bogatych zbiorów czytelni 
Muzeum Regionalnego.

J.J

CCCCzzzzyyyytttteeeellllnnnniiiiaaaa   wwww  mmmmuuuuzzzzeeeeuuuummmm,,,,   ppppoooo   rrrreeeemmmmoooonnnncccc iiiieeee

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
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Do centrum Chojnowa ju¿ po raz drugi
zjecha³y Food Traki, które od 6 do 8 lip-
ca serwowa³y dania z ró¿nych rejonów
œwiata. W przeciwieñstwie do zlotu Food
Traków w marcu, tym razem pogoda
pozwoli³a mieszkañcom na cieszenie siê
oryginalnymi smakami w pe³nym s³oñcu
i przyjemnej temperaturze.
Ka¿dy, kto przyszed³ w tych dniach do
rynku, móg³ odnaleŸæ smak, który przy-

pada jego gustom. Mo¿liwe by³o pos-
makowanie amerykañskiego burgera,
orzeŸwienie przy lemoniadzie moleku-
larnej, spróbowanie kuchni w³oskiej. Na
rynku pojawi³y siê równie¿ popularne
obecnie lody tajskie, bu³eczki na parze
z farszem, œwie¿ynka z chlebem i ogór-
kiem, kozackie hot dogi, kuchnia meksy-
kañska, indyjska, pierogi i podp³omyki,
makaroniki. 

W ten weekend nikt nie opuœci³ rynku
g³odny! 

K. Ziomek

FFFFoooooooodddd  TTTTrrrraaaakkkkiiii   wwww  rrrryyyynnnnkkkkuuuu

Sprawozdawca: Józef Tomiak

2 lipca br. uczestnicy Warsztatu Terapii

Zajêciowej wybrali siê na wycieczkê do

Rudawy w Górach Bystrzyckich. 

Po przyjeŸdzie na miejsce pierwszego

dnia udaliœmy siê na obiad. Po posi³ku

mieliœmy przywitanie i zabawê w ufo-

ludka, zaœ wieczorem ognisko, s³uchanie

legend i œpiewanie przyœpiewek wesel-

nych. 

Drugiego dnia udaliœmy siê na Górê
Jagodna i poznawaliœmy roœliny i drze-
wa. Po po³udniu by³ czas wolny na opa-
lanie i k¹piel w jeziorze. Przypadkowo
byliœmy te¿ œwiadkami treningu boksu.
Po czasie wolnym mieliœmy organizo-
wane zajêcia plenerowe. 
Trzeciego dnia mieliœmy lekcjê wyplata-
nia makramy, strzelania z ³uku, a na ko-
niec... pla¿owanie. 

Czwartego dnia po œniadaniu mieliœmy

zajêcia muzyczne. Pojechaliœmy równie¿

na zajêcia z pszczelarstwa. Po po³udniu

znów by³ czas na opalanie. Wieczorem

odby³ siê teatr cieni. 

Pi¹tego dnia po œniadaniu pojechaliœmy

autobusem w teren, wêdrówk¹ udaliœmy

siê do jamy solnej w górach, a po po³u-

dniu zjedliœmy obiad i udaliœmy siê 

w drogê powrotn¹ do domu. 

Wszyscy wróciliœmy cali i zdrowi i pe³ni

wra¿eñ. 

Czekamy na kolejny równie udany wyjazd.

WTZ Chojnów

Przyjemne zz ppo¿ytecznym



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 14/908 7

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Muzyk i dyrygent - Piotr Koziar
znany jest w naszym mieœcie g³ów-
nie jako kapelmistrz orkiestry
dêtej i chóru Skoranta. To jednak
tylko czêœæ jego fascynacji muzyk¹.

Gazeta Chojnowska - Mali ch³opcy ma-
rz¹ o za³o¿eniu w przysz³oœci munduru
policjanta lub stra¿aka. Pan w wieku kil-
ku lat chcia³ byæ…?
Piotr Koziar - Jak wiêkszoœæ moich
rówieœników chcia³em byæ pi³karzem lub
kolarzem, ale nauka w dwóch typach szkó³
(ogólnooœwiatowej i artystycznej) po-
ch³onê³a mnie tak bardzo, ¿e pozosta³a
tylko muzyka. Jednak marzenia z lat dzie-
ciñstwa pozosta³y. Co prawda nigdy siê nie
spe³ni¹, ale w chwilach wolnych lubiê po-
biegaæ za pi³k¹ czy pojeŸdziæ rowerem.

G.Ch. - O co chodzi w dyrygowaniu? Ja-
kie trzeba mieæ predyspozycje, by stan¹æ
przed innymi i dyktowaæ rytm?
P.K. - Dyrygent musi mieæ przede wszys-
tkim charyzmê. Posiadaæ dar i umiejêtnoœæ
przekazywania wiedzy, doœwiadczenia i in-
formacji. Przy tym musi byæ uczciwy wobec
grupy, któr¹ kieruje i odwrotnie. Musi prze-
konaæ cz³onków zespo³u, ¿e to czego wyma-
ga jest dobre, by szli za nim jak w dym.
Mówi¹c obrazowo: to jest tak, ¿e gdyby dy-
rygent stan¹³ nad przepaœci¹ i powiedzia³:
teraz robimy krok w przód, to wszyscy, jak
jeden m¹¿, ten krok robi¹, bez zastanowie-
nia. Dyrygent musi byæ autorytetem. Bez
tego prowadz¹cy jakikolwiek zespó³ nie
osi¹gnie ¿adnego sukcesu. Musi byæ dobrym
psychologiem. Przecie¿ w danej chwili kie-
ruje grup¹ osób czasami mniejsz¹ lub wiêk-
sz¹. Bez w¹tpienia powinien równie¿ posi-
adaæ s³uch i pamiêæ muzyczn¹ oraz poczu-
cie rytmu. Do tego tak¿e znajomoœæ historii
muzyki oraz stylów muzycznych i interpre-
tacji utworów. Wykorzystuj¹c wszystkie te
atuty musi doprowadziæ do najwa¿niejszego
- aby publicznoœæ, która przysz³a na koncert
wysz³a z niego zadowolona i pod wra¿eniem.

G.Ch. - Towarzysz¹ temu emocje czy
techniczne, wyuczone zachowania?
P.K. - Naturalnie s¹ to wielkie emocje. Nie-
zale¿nie od rodzaju muzyki. Ka¿da mnie
porusza, ka¿da gra na uczuciach, ka¿da
porywa. W czasie koncertu odczuwam sa-
tysfakcjê i radoœæ. Jest ona tym wiêksza, im
wiêksza jest publicznoœæ.

G. Ch. - Dyrygent ruchami g³owy, cia³a,
mimik¹ twarzy i batut¹ podkreœla nuty
i zapisane w nich emocje. To chyba ciê¿-
ka fizyczna i psychiczna praca. 
P.K. - Zgadza siê. Oprócz wspomnianych
osobistych prze¿yæ, to ciê¿ka praca psychi-
czna i fizyczna równie¿. W prowadzeniu ze-
spo³u chodzi o wzajemne zaufanie. Ono jest
istotnym i nieodzownym elementem wspó³-
pracy dyrygenta z cz³onkami chóru czy te¿
orkiestry. Bez tego nie powstanie dobre
dzie³o. Ta wspólna, ciê¿ka praca prowadzi
do jednego celu, jakim jest œwietny koncert.
Tylko dziêki dobrym kontaktom, obopólnym
za³o¿eniom i d¹¿eniem do wyznaczonego
celu zespó³ jest w stanie wykonaæ dobry kon-
cert, a dyrygent z dum¹, satysfakcj¹ i bez
stresu go poprowadziæ.

G.C. - Prowadzi Pan muzyków, a sam
gra na…?
P.K. - Swoje pierwsze kroki muzyczne stawia-
³em w Chojnowskim Ognisku Muzycznym 
w klasie akordeonu Pana Jerzego Kazika.
W tym samym czasie pod okiem dziadka
Józefa Œpi¹czki trafi³em do chojnowskiej
orkiestry dêtej, której kapelmistrzem by³
Pan Edward Graban. To on pokaza³ mi
pierwsze chwyty i wtajemnicza³ w tajniki
gry na klarnecie. Szko³ê muzyczn¹ II stop-
nia ukoñczy³em w klasie klarnetu Pana
Janusza Trepiaka. Nastêpnie rozpocz¹³em
dalsze kszta³cenie muzyczne w Akademii
Muzycznej w Poznaniu, któr¹ ukoñczy³em
na dwóch kierunkach: "Dyrygentury, Eduka-
cji Muzycznej i Muzyki Koœcielnej" oraz na
wydziale Instrumentalnym o specjalnoœci:
klarnet w klasie profesora Paw³a Drobnika.

G.Ch. - Pan, ma³¿onka i dzieci - wszyscy
powi¹zani jesteœcie z muzyk¹. W domu
jest g³oœno?
P.K. - G³oœno? Nie. Raczej dŸwiêcznie. ¯ona
jest nauczycielem gry na gitarze klasycznej
w Chojnowskim Ognisku Muzycznym oraz
muzykiem orkiestry (gra na waltorni).
Starszy syn Jakub rozpocznie w³aœnie naukê
w Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej II
stopnia w Legnicy w klasie gry na klar-
necie. Ukoñczy³ w tym roku naukê w Choj-
nowskim Ognisku Muzycznym na fortepia-
nie u Pani Ró¿y Paku³y oraz Szko³ê Muzyczn¹
I stopnia w Legnicy w zakresie gry na klar-
necie. Dodatkowo uczy siê gry na organach
pod okiem Pana Ryszarda Rydza. 
M³odszy syn Filip uczy siê gry na gitarze 
w Chojnowskim Ognisku Muzycznym pod
czujnym okiem mamy - jest uczniem 4 klasy.

Wszyscy z pasj¹ zajmujemy siê muzyk¹ i na
co dzieñ spe³niamy swoje zainteresowania.
Staramy siê z ¿on¹ od najm³odszych lat
wpajaæ dzieciom zami³owanie do muzyki.
Doskonale wiemy, jak wa¿nym elementem
w rozwoju psychofizycznym dzieci jest mu-
zyka. Czêsto po ca³ym dniu pracy graliœmy
dzieciom, aby poprzez zabawê z instrumen-
tami nauczyæ ch³opców wra¿liwoœci, po-
niewa¿ to tradycje rodzinne, a tak¿e posta-
wa rodziców s¹ najwa¿niejszymi czynnika-
mi w rozwoju dzieci. Dziœ z dum¹ mo¿emy
powiedzieæ, ¿e w pe³ni uda³o nam siê prze-
kazaæ naszym dzieciom jedn¹ z najwiê-
kszych wartoœci w ¿yciu ka¿dego cz³owieka,
jak¹ jest muzyka.

G.Ch. - Artyœci z za³o¿enia czuj¹ ci¹g³y
niedosyt. Ma Pan jakieœ niespe³nione
marzenia, muzyczne ambicje…?
P.K. - Niespe³nione marzenia, to chyba
tylko te sportowe z lat dzieciñstwa.
W innych przypadkach uwa¿am, ¿e w³asn¹
prac¹, determinacj¹, skromnoœci¹, uczci-
woœci¹ oraz cierpliwoœci¹ mo¿na dojœæ do
za³o¿onego celu czyli spe³niæ swoje marzenia.
W 1997 roku wraz z chojnowsk¹ Orkiestr¹
dêt¹ uczestniczyliœmy we Mszy Œwiêtej 
w Legnicy w czasie wizyty Jana Paw³a II.
Byliœmy jedn¹ z wielu orkiestr, które uczest-
niczy³y w oprawie muzycznej tego wyda-
rzenia. Pamiêtam, jak z podziwem spo-
gl¹da³em na orkiestrê górnicz¹, która obok
naszego zespo³u siedzia³a. Wtedy moim
marzeniem by³o, aby kiedyœ zagraæ w takim
zespole. Po kilku latach siê spe³ni³o, a po
kilkunastu sta³o siê coœ, o czym wtedy zupe³-
nie nie myœla³em, przez g³owê nawet mi nie
przesz³o. Od 1 stycznia 2016 roku jestem
dyrygentem, kapelmistrzem orkiestry ZG Lubin.

G.Ch. - Serdecznie gratulujemy i ¿yczy-
my… Czego ¿yczy siê dyrygentom?
P.K. - Osobiœcie ¿yczy³bym sobie jak naj-
wiêcej koncertów. To tak zawodowo. A pry-
watnie marzê o zajêciu miejsca wœród publi-
cznoœci na Koncercie Noworocznym Filhar-
moników Wiedeñskich. Ka¿dego roku w Nowy
Rok ogl¹damy koncert ca³¹ rodzin¹ w tele-
wizji. Wierzê, ¿e kiedyœ znajdê siê po dru-
giej stronie ekranu. To trudne, bo nie wy-
starczy zap³aciæ - bilety na ten wystêp s¹
losowane. 

G.Ch. - Trzymamy zatem kciuki i gor¹co
¿yczymy, aby zarówno te zawodowe, jak
i prywatne cele zrealizowa³y siê w nieda-
lekiej przysz³oœci.
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Zapraszamy do korzystania z Cy-
frowej Wypo¿yczalni Publikacji
Naukowych ACADEMICA udo-
stêpniaj¹cej zasoby cyfrowe Bi-
blioteki Narodowej, w tym ksi¹¿ki
i czasopisma naukowe ze wszys-
tkich dziedzin wiedzy, grafiki,
plakaty, fotografie, rêkopisy,
pocztówki, mapy, nuty i inne do-
kumenty - obecnie ponad 2,5 mln
publikacji. 
Publikacje z domeny publicznej
oraz licencjonowane s¹ dostêpne
online bez ograniczeñ, natomiast
utwory chronione prawem autor-
skim s¹ udostêpniane na termi-
nalach w bibliotekach nale¿¹cych
do systemu ACADEMICA –
jedn¹ z nich jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Chojnowie.

Korzystanie z systemu 
jest bezp³atne.

Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji zbio-
rów zarejestrowanemu u¿ytkowni-
kowi na dowolny termin w wybra-
nej bibliotece. Rejestracji u¿ytko-
wników dokonuj¹ biblioteki. 
Zapraszamy do korzystania z no-
wej us³ugi bibliotecznej. 
Szczegó³owe informacje w MBP,

w Dziale dla Doros³ych 
(tel. 76 818 83 46).

CCyyffrroowwaa WWyyppoo¿¿yycczzaallnniiaa
PPuubblliikkaaccjjii NNaauukkoowwyycchh 

AACCAADDEEMMIICCAA –– aaccaaddeemmiiccaa..eedduu..ppll

Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna
w Chojnowie uczestniczy w projekcie
"Ibuki na Dolnym Œl¹sku" polegaj¹cym
na wspólnym wykupieniu e-booków na
platformie libra.ibuk.pl przez kilkadzie-
si¹t dolnoœl¹skich bibliotek publicznych.
Oznacza to, ¿e ka¿dy czytelnik, zapisany
do którejkolwiek z nich, mo¿e swobod-
nie i zupe³nie za darmo przegl¹daæ kata-
log wszystkich wykupionych publikacji 
i czytaæ je on-line bez ¿adnych ograni-
czeñ czasowych - i to nie tylko na terenie
biblioteki, ale tak¿e w domu. 
Czytelnicy, którzy zg³osz¹ siê do biblio-
teki, otrzymuj¹ indywidualne kody akty-
wacyjne - PIN - umo¿liwiaj¹ce im bez-
p³atny dostêp do e-booków. 

W edycji 2018 roku czytelnicy maj¹
dostêp do ponad 2200 elektronicznych
publikacji z oferty Wydawnictwa
Naukowego PWN oraz innych wy-
dawnictw. S¹ to pozycje obejmuj¹ce lite-
raturê z prawa, medycyny, nauk spo³ecz-
nych, nauk ekonomicznych, humanisty-
cznych, technicznych, jak równie¿ wiele
tytu³ów dla dzieci i m³odzie¿y, sporo lite-
ratury faktu, literatury piêknej i kobiecej. 

MBP

IIBBUUKK  LLiibbrraa::
cczzyytteellnniiaa  cczzyynnnnaa  ccaa³³¹¹  ddoobbêê!!

Miejska Biblioteka Publiczna poleca
Dzia³ dla Doros³ych

James Hamblin 
„Gdyby nasze cia³o potrafi³o mówiæ:

podrêcznik u¿ytkownika"

Dlaczego drapanie siê jest takie przy-
jemne? Ile trzeba spaæ? Czy obcis³e
spodnie mog¹ zabiæ? Czy mo¿na sobie
zrobiæ do³eczki w policzkach? Czy na-
prawdê mo¿na umrzeæ od wyciskania
pryszcza na nosie?

James Hamblin, lekarz i dziennikarz,
t³umaczy zawi³oœci anatomii i fizjologii,
rozprawia siê z popularnymi mitami
dotycz¹cymi zdrowia i demaskuje mar-
ketingowe oszustwa firm producentów
suplementów i zdrowej ¿ywnoœci. 
A wszystko to w przystêpny, zabawny 
i wci¹gaj¹cy sposób - w koñcu odpowia-
da tak¿e na pytanie: „Na czym polega
uzdrawiaj¹ca moc œmiechu?".

Dzia³ dla Dzieci i Mlodzie¿y
Barbara Gawryluk 

„Czart : pies lawinowy"

Poznajcie jednego z najzdolniejszych
ratowników górskich - Czarta - nie-
zwyk³ego psa lawinowego, który na co
dzieñ zajmuje siê wyszukiwaniem osób
zaginionych w górach. To prawdziwy
pies na medal! Od niego czêsto zale¿y
¿ycie nara¿onych na niebezpieczeñstwo
turystów. Nie ka¿dy pies mo¿e zostaæ
takim ratownikiem - musi mieæ specjalne
predyspozycje. Tutaj liczy siê m.in.
odwaga, si³a i wytrzyma³oœæ, a Czart to
wszystko ma! Przy tym jest niezwykle
sympatyczny i przyjacielski. Poznaj jed-
nego z najodwa¿niejszych psów i jego
pracê.
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Rokrocznie przedwakacyjne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki £GARZ,
dzia³aj¹cego przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnowie, odbywa siê 
w Noc Œwiêtojañsk¹.
W tym roku ponownie mia³yœmy siê
spotkaæ w piêknym ogrodzie, lecz
przeszkodzi³a nam Paskuda. Z ¿alem
opuœci³yœmy œwierkowy zak¹tek i prze-
nios³yœmy siê w cieplejsze strony
zw³aszcza, ¿e motywem obchodów tej
Nocy by³ Eden. A jak zapewne wszyscy
wiedz¹, klimat panuje tam co najmniej
tropikalny, dlatego nasze stroje by³y dos-
tosowane do rajskiej aury.
Wœród osób, które uczestniczy³y w biesia-
dzie znalaz³ siê m. in. W¹¿, Anio³ek,
Kupidyn, amerykañski Podró¿nik, Ru-
sa³ka, Ewa oraz inni Turyœci i Znajomi
£garzy.

Imprezê rozpoczê³yœmy od sesji zdjê-
ciowej. Oczywiœcie odby³a siê, jak przy-
sta³o na Arkadiê, pod Drzewkiem Szczê-
œcia. A potem zasiad³yœmy do ambro-
zjañskiej uczty. Czego tam nie by³o -
i „Anielskie skrzyde³ka”, i sa³atka „Daj

siê skusiæ”  i ró¿nego rodzaju napoje –
rajski, wiedŸmowy, a nawet boski nek-
tar. Nie zabrak³o te¿ owoców, nawet 
z zakazanego drzewa. Niestety, i tym
razem Ewa nie opar³a siê urokowi Wê¿a,
który siedzia³ obok niej i nêci³ j¹ ró¿-
nymi potrawami i fruktami (czytaj:
jab³kiem). Ponownie zjad³a, ze smakiem,
zakazany owoc.
Jak przysta³o £garzom i ich uwielbieniu
literatury, nie oby³o siê bez rozmów 
o ksi¹¿ce. 

Czerwcow¹ lektur¹ by³a powieœæ Olgi
Tokarczuk „Ksiêgi Jakubowe”. 
Zachwytom nie by³o koñca. Choæ 
w opinii klubowiczek nie nale¿a³a ani do
naj³atwiejszych w odbiorze, ani do
najl¿ejszych do utrzymania w rêkach.
Mimo to sta³a siê nasz¹ „Must Read”,
czyli „musisz koniecznie, absolutnie tê
ksi¹¿kê przeczytaæ”.
Niestety Paskuda, gdy tylko chcia³yœmy
pójœæ nad chojnowsk¹ Skorê, aby odbyæ
tradycyjny „Wyœcig Wianków o Pó³-
nocy”, z³oœliwie siê wyszczerzy³a i przy-
wo³a³a ulewny deszcz. Poczu³yœmy siê,
jak bogdanki uwiêzione w niezdobytej,
deszczowej twierdzy. Ale mówi siê trud-
no i bawi siê dalej. Ta dewiza przyœwie-
ca³a nam a¿ do koñca £garskiej Nocy
Œwiêtojañskiej. A o pó³nocy w weso³ych
nastrojach, z kwiatami paproci wró-
ci³yœmy do swoich prywatnych Edenów.

Z ³garskim, wakacyjnym 
pozdrowieniami – Ahoj!

Anna Kopyra
moderator M³odzie¿owego DKK i DKK

£GARZ
przy MBP w Chojnowie

*************************

PS. 1 Tytu³owa Paskuda, to pogoda,
która by³a paskudna.
PS. 2  Jeœli po przeczytaniu tego tekstu
ktoœ bêdzie mia³ jakiekolwiek w¹tpliwoœ-
ci, odsy³amy do S³ownika Jêzyka
Polskiego – has³o: ³garz. Mo¿emy tylko
podpowiedzieæ, ¿e zawarta tam informa-
cja, to szczera prawda.

PPPPaaaasssskkkkuuuuddddaaaa  wwww  EEEEddddeeeennnniiiieeee

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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Pocz¹wszy od tego numeru Gazety Choj-
nowskiej proponujemy nowy cykl pn.
"Zgodnie z prawem". Chcemy w tym
miejscu wyjaœniaæ interesuj¹ce naszych
Czytelników kwestie prawne z ró¿nych
dziedzin. 
Liczymy na Pañstwa sugestie i czekamy
na propozycje tematów. W pierwszym
odcinku piszemy o odpowiedzialnoœci
pracownika…

Kodeks Pracy przewiduje kilka rodzajów
odpowiedzialnoœci pracownika. Podstawo-
wym podzia³em jest rozró¿nienie odpo-
wiedzialnoœci ogólnej pracownika, uregu-
lowanej w art. 114-122 k.p., i odpowie-
dzialnoœci za mienie powierzone pracow-
nikowi z obowi¹zkiem zwrotu albo wyli-
czenia siê, uregulowanej w art. 124-127
k.p., która jest odpowiedzialnoœci¹ za-
ostrzon¹ w stosunku do odpowiedzial-
noœci ogólnej. 
Przedmiotem dalszej analizy bêdzie odpo-
wiedzialnoœæ oparta za mienie powie-
rzone. Odpowiedzialnoœæ ta mo¿e mieæ
charakter odpowiedzialnoœci indywidual-
nej jednego pracownika (art. 124 k.p.)
b¹dŸ wspólnej kilku pracowników (art.
125 k.p.). Ponadto oba przypadki odpo-
wiedzialnoœci indywidualnej b¹dŸ wspól-
nej mog¹ byæ zró¿nicowane. Przepisy
wskazuj¹ bowiem, i¿ odpowiedzialnoœæ
za mienie powierzone jest pe³na w przy-
padku (art. 124 § 1 k.p.) pieniêdzy, pa-
pierów wartoœciowych, kosztownoœci,

narzêdzi i instrumentów lub podobnych
przedmiotów, œrodków ochrony indy-
widualnej, odzie¿y i obuwia roboczego.
Odpowiedzialnoœæ mo¿e byæ jednak ogra-
niczona w przypadku szkody wyrz¹-
dzonej w mieniu innym ni¿ wymienione
powy¿ej (art. 123 § 2 k.p.). 
Odpowiedzialnoœæ pracownika nie pow-
staje z chwil¹ podpisania dokumentów,
które, jak wskazano, maj¹ charakter do-
wodowy, lecz z chwil¹ rzeczywistego po-
wierzenia mienia tj. z chwil¹ fizycznego
przekazania mienia pracownikowi przy
jednoczesnym zaakceptowaniu przez
niego odpowiedzialnoœci za to mienie.
Pracownik bêdzie móg³ siê uwolniæ od
odpowiedzialnoœci, je¿eli:
a) wyka¿e nieprawid³owy sposób po-
wierzenia mienia, co uniemo¿liwia do-
k³adne rozliczenie siê z powierzonego
mienia, 
b) wyka¿e brak swej winy, w szczegól-
noœci, nie dope³nienie przez pracodawcê
obowi¹zku zapewnienia warunków umo-
¿liwiaj¹cych pracownikowi zabezpiecze-
nie mienia.
Nieprawid³owy sposób powierzenia mie-
nia to jego powierzenie w sposób niepo-
zwalaj¹cy na ustalenie parametrów, we-
d³ug których powinno nast¹piæ rozlicze-
nie np. nie podanie iloœci sztuk powier-
zonych narzêdzi danego rodzaju. Dlatego
te¿ powierzenie powinno odbywaæ siê na
podstawie zestawienia inwentaryzacyj-
nego (w przypadku magazynów, kas itp.),

w przypadku odpowiedzialnoœci wspól-
nej inwentaryzacja musi byæ dokonana
zgodnie z regu³ami rozporz¹dzenia nr. 2,
lub dok³adnego pokwitowania (w przy-
padku mienia bezpoœrednio powierza-
nego pracownikowi do u¿ytku przez
niego). 
Ponadto doktryna prawa postuluje, i¿
prawid³owe powierzenie musi zapewniaæ
udzia³ pracownika przy ustalaniu iloœci 
i jakoœci przekazanego mu mienia. Z re-
gu³y wymagane jest pisemne potwier-
dzenie tych okolicznoœci przez pracownika.
Zagadnienie to œciœle wi¹¿e siê równie¿ 
z koniecznoœci¹ wykazania szkody przez
pracodawcê. W przypadku braku punktu
wyjœcia dla wykazania szkody, z uwagi
na brak nale¿ytej inwentaryzacji/pok-
witowania niemo¿liwe lub znacznie utru-
dnione mo¿e okazaæ siê wykazanie ponie-
sienia szkody i jej wysokoœci. 
Pracownik, na którym ci¹¿y obowi¹zek
wykazania braku swej winy, mo¿e pró-
bowaæ udowodniæ, ¿e szkoda w mieniu
powsta³a z winy pracodawcy lub ze wzglê-
du na okolicznoœci niezale¿ne od pra-
cownika, czyli takie, którym nie móg³by
zapobiec nawet przy do³o¿eniu nale¿ytej
starannoœci. Zgodnie bowiem z art. 124 §
3 k.p. przyczyny niezale¿ne od pracow-
nika w szczególnoœci niezapewnienie
przez pracodawcê warunków umo¿li-
wiaj¹cych zabezpieczenie powierzonego
mienia mog¹ skutkowaæ uwolnieniem siê
przez pracownika od odpowiedzialnoœci. 

r.pr. Daria Ziemiañska-Stanek

Zgodnie z prawem

Fotograficzne konkursy - zapraszamy

Wydawnictwo Literatura 
zaprasza do udzia³u w konkursie

fotograficznym 

"Z ksi¹¿k¹ na wakacjach"

Zrób zdjêcie, na którym czytasz nasz¹
ksi¹¿kê w nietypowym, wakacyjnym
miejscu, dodaj zabawny komentarz 

i wyœlij na adres 
promocja@wydawnctwoliteratura.pl

Konkurs odbywa siê co tydzieñ
przez ca³e wakacje.

"Polska na 6"
Zapraszamy do udzia³u w konkursie fotograficznym 

zorganizowanym w ramach projektu "Polska na szóstkê".
Dolnoœl¹skie spotkania z ksi¹¿k¹ na walizkach". 

Przedmiotem konkursu s¹ zdjêcia artystyczne i reporta¿owe uka-

zuj¹ce przyrodê, rodzinê, historiê oraz ludzi i ich codzienne ¿ycie

Uczestnicy konkursu: m³odzi czytelnicy bibliotek i uczniowie szkó³ 

z Dolnego Œl¹ska. Termin nadsy³ania zdjêæ do 8 paŸdziernika 2018r.
Projekt dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury oraz sa-

morz¹dów województwa dolnoœl¹skiego, powiatu wa³brzyskiego 
i miasta Wa³brzycha oraz dolnoœl¹skich samorz¹dowych
instytucji kultury.
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
BBaaddaanniiee   ppssyycchhoolloogg ii cczznnee ..   CCzzyy   ppoowwiinnnnii œœmmyy  oobbaawwiiaaææ   ss ii êê??           cz. 2

Badanie psychologiczne otoczone jest
aur¹ tajemnicy. Rodzice dzieci kierowa-
nych do psychologa obawiaj¹ siê, co ich
spotka, w jaki sposób psycholog bêdzie
bada³ ich dziecko. 
Tak¿e lekarze nie zawsze uœwiadamiaj¹
sobie sens i metodykê badania psycho-
logicznego.

Komu potrzebna jest psychoterapia?
Ogólnie dzieli siê pacjentów na dwie
grupy. Osoby, wobec których nale¿y zas-
tosowaæ leczenie, poniewa¿ mo¿e ono
mieæ wymiar ratunkowy. Ten rodzaj
psychoterapii okreœla mianem klinicz-
nej. Ci, którym funkcjonowanie w spo-
³eczeñstwie nastrêcza pewnych trudnoœ-
ci, borykaj¹ siê z depresj¹ czy s¹ jednos-
tkami uzale¿nionymi, podpadaj¹ pod tê
kategoriê leczenia. 
Druga grupa to ludzie, którzy mog¹ sko-
rzystaæ z wizyt u psychiatry, psychologa
czy psychoterapeuty w inny sposób. Psy-
choterapia okazuje siê byæ swoist¹
szans¹ i mo¿liwoœci¹, by rozwin¹æ umie-
jêtnoœci i kompetencje. Dotyczy to przede
wszystkim osób maj¹cych problem z aser-
tywnoœci¹, nieœmia³oœci¹ czy po prostu
tych, którzy chc¹ poznaæ swoje pozyty-
wne cechy i posi¹œæ wiedzê na temat
tego, w jaki sposób mog¹ je wykorzystaæ
na wszelkich mo¿liwych p³aszczyznach
¿ycia.
Zarówno psychoterapia kliniczna, jak i jej
delikatniejsza forma nie maj¹ charakteru
obligatoryjnego. Tylko od nas samych
zale¿y, czy chcemy lepiej siê czuæ i w³aœci-
wie funkcjonowaæ.
Psychoterapia polega na rozmowie pa-
cjenta z psychoterapeut¹. Kontakt z psy-
choterapeut¹ zaczyna siê od kilku wstêp-
nych spotkañ indywidualnych, które ma-
j¹ charakter diagnostyczny - maj¹ ustaliæ,
jaki rodzaj k³opotów dolega osobie zg³a-
szaj¹cej siê. Po zebraniu odpowiednich
informacji wystarczaj¹cych do diagnozy,
je¿eli psychoterapeuta uzna, ¿e trudnoœci
pacjenta mog¹ byæ leczone psychoterapi¹,
proponuje mu takow¹ wraz z warunkami
jej podjêcia. Rozmowa miêdzy psycho-
terapeut¹ a pacjentem daje temu drugie-
mu przyzwolenie do szczerego mówienia
wszystkiego, co przychodzi mu do g³o-
wy. Mog¹ to byæ równie¿ treœci wstydli-
we, ukrywane w codziennym ¿yciu.
W wielu przypadkach regularne korzys-
tanie z pomocy psychologa z uwzglêdni-

aniem jego wskazówek oraz rad, po-
zwala nam na stawienie czo³a proble-
mom, ³atwiejsz¹ interpretacjê otaczaj¹-
cego nas œwiata oraz ludzi.
Ka¿dy problem wymaga g³êbokiej ana-
lizy i, nie ukrywajmy, nie mo¿emy siê
spodziewaæ radykalnych zmian w na-
szym ¿yciu, postêpowaniu czy zachowa-
niu po jednej czy dwóch wizytach.
Zdarza siê, i¿ musi siê ich odbyæ kilka-
naœcie lub kilkadziesi¹t. Nie oczekujmy
tak¿e, ¿e psycholog powie nam jak ma-
my postêpowaæ w ¿yciu codziennym. To
pacjent musi wiedzieæ, czego oczekuje
od ¿ycia i samego siebie oraz zrozumieæ,
sk¹d wziê³y siê jego problemy - to po-
mo¿e mu siê z nimi uporaæ.
Celem nadrzêdnym tych oddzia³ywañ
jest usuniêcie niepo¿¹danych objawów
zaburzeñ, bêd¹cych przyczyn¹ cierpienia
pacjenta oraz uruchomienie w jego psy-
chice takich zmian, które pozwol¹ mu na
lepsz¹ adaptacjê spo³eczn¹ i optymalny
poziom funkcjonowania psychofizycz-
nego. Szczegó³owe cele terapii s¹ ka¿do-
razowo formu³owane dla indywidual-
nego pacjenta i wspólnie z nim ustalane.
W trakcie trwania leczenia s¹ stopniowo
modyfikowane i uzupe³niane adekwatnie
do uzyskiwanych postêpów i nowych
mo¿liwoœci pacjenta.

Niezale¿nie od wszelkich teoretycz-
nych ró¿nic w obrêbie ró¿nych szkó³
psychoterapii dwa za³o¿enia przyj-
mowane s¹ powszechnie: ¿ycie psy-
chiczne cz³owieka mo¿na zrozumieæ 
i cz³owieka mo¿na zmieniaæ. Jest to
logiczny fundament wszystkich tera-
peutycznych technik, a dziêki tym za-
³o¿eniom psychoterapia nie jest magi-
czn¹ procedur¹, lecz naukow¹ metod¹
leczenia.

Pierwsza wizyta
Jeœli zdecydujesz siê skorzystaæ z us³ug
psychoterapeuty, powinieneœ uzbroiæ
siê w kilka przydatnych informacji.
Przede wszystkim niech towarzyszy Ci
przekonanie, ¿e to w³aœnie Ty chcesz coœ
zmieniæ i nie dzia³asz pod presj¹ œrodo-
wiska, w którym siê znajdujesz. 
Szukaj specjalisty w poradni zdrowia
psychicznego przez polecenie albo w In-
ternecie. Istnieje szansa, ¿e niekoniecz-
nie od razu spotkasz kogoœ, kto bêdzie Ci
odpowiadaæ. Powinieneœ swemu tera-
peucie naprawdê ufaæ, ¿eby Wasza
wspó³praca okaza³a siê owocna. Dlatego
znajdŸ kogoœ takiego, kto bêdzie Ci odpo-
wiada³ pod wzglêdem ogólnego obycia 
i w kwestiach merytorycznych. 
Po czym poznaæ kogoœ kompetentnego? 
Dobrego terapeutê poznasz po tym, ¿e
wyjaœni Ci - w s³owach zrozumia³ych dla
Ciebie - co chce osi¹gn¹æ, na czym te-
rapia w³aœciwie polega i oszacuje, ile
ona mo¿e potrwaæ. Równie¿ podczas
kolejnych wizyt dostosuje swój jêzyk 
w stosunku do Twoich oczekiwañ, nie
popisuj¹c siê przy ka¿dej okazji psychia-
tryczn¹ nomenklatur¹. 
Na spotkanie przyjdŸ, o ile to mo¿liwe,
zrelaksowany - w koñcu to krok ku lep-
szym, trwa³ym zmianom - i nikogo nie
udawaj! 
Psychoterapeuta to taka osoba, która
postara siê zrozumieæ Ciê najlepiej, jak
tylko bêdzie mog³a. Jeœli opuœcisz gabi-
net z przeœwiadczeniem, ¿e mo¿na jej
zaufaæ albo nawet j¹ polubiæ, to bêdzie
znakomity zwiastun.

Opracowa³a:
Kinga Kozakowska-Wiœniewska
Psycholog Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Chojnowie
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WWiieellkkii zz³³yy lliiss ii iinnnnee ooppoowwiieeœœccii 
2200..0077 - 1166::0000,, 1177::3300 
2211..0077 - 1166::0000,, 1177::3300 

Twórcy nominowanego do Oscara filmu "Ernest i Celestyna"
tym razem zapraszaj¹ na wieœ, która bynajmniej nie jest
miejscem sielskiej ciszy i spokoju. 

KKoocchhaajj¹¹cc PPaabbllaa,, NNiieennaawwiiddzz¹¹cc EEssccoobbaarraa 
2200..0077 - 1199::0000 
2211..0077 - 1199::0000 

Pablo Escobar to najpotê¿niejszy baron narkotykowy XX wieku,
który zajmuje siê przemytem kokainy do USA i wielu innych
pañstw na œwiecie. Pewnego dnia poznaje piêkn¹ Virginiê
Vallejo - ambitn¹ gwiazdê kolumbijskiej telewizji. To spotkanie
odmienia serce nieobliczalnego przestêpcy, który zakochuje siê
w nowo poznanej kobiecie. 

JJuurraassssiicc WWoorrdd:: UUppaadd³³ee KKrróólleessttwwoo 
- 33DD DDuubbbbiinngg

0033..0088 - 1177::0000,, 1199::3300
0044..0088 - 1177::0000,, 1199::3300

Kiedy uœpiony wulkan budzi siê do ¿ycia, Owen i Claire podej-
muj¹ próbê ocalenia zagro¿onych dinozaurów. 

KKssii¹¹¿¿êê CCzzaarruuœœ
1100..0088 - 1155::0000,, 1177::0000
1111..0088 - 1155::0000,, 1177::0000

Dawno, dawno temu niegodziwa Królowa rzuci³a urok na
ma³ego ksiêcia Filipa. Zaklêcie sprawia, ¿e teraz m³odzieniec
zakochuje siê w ka¿dej napotkanej dziewczynie, od razu siê
oœwiadczaj¹c.

WWhhiittnneeyy
1100..0088 - 1199::0000
1111..0088 - 1199::0000

Czy g³osu da siê dotkn¹æ? Zwykle to on dotyka nas – nie na
odwrót – ale zdarza siê, ¿e g³os ma swoje "ziarno": wyj¹tkow¹
"fakturê", materialnoœæ nie do podrobienia. A¿ chcia³oby siê go
pokroiæ, zawin¹æ w papier i sprzedawaæ na kilogramy. Dlatego
mo¿na nie lubiæ stylistyki, w której Whitney Houston nagrywa³a
swoje p³yty, brzydziæ siê show-biznesem i w ogóle mieæ w g³ê-
bokim powa¿aniu muzykê pop, nie sposób jednak przejœæ obojêt-
nie obok TEGO g³osu.

IInniieemmaammooccnnii 22 - 22DD
1177..0088 - 1166::0000,, 1188::1155
1188..0088 - 1166::0000,, 1188::1155

W rodzinie Iniemamocnych przysz³a kolej na zmiany! Podczas
gdy Helen rozwija swoj¹ karierê zawodow¹, jej m¹¿ Bob zostaje
w domu z dzieæmi realizuj¹c siê w zaciszu domowych pieleszy.

II ¿¿ee ccii nniiee ooddppuusszzcczzêê
2244..0088 - 1188::0000
2255..0088 - 1188::0000

Gdy bogaty playboy traci pamiêæ, samotna Kate udaje, ¿e jest
jego ¿on¹. Ku jej zaskoczeniu beztroski macho zaczyna dosko-
nale odnajdywaæ siê jako tata i obowi¹zkowy m¹¿.

KKssiiêê¿¿nniicczzkkaa ii ssmmookk
2200..0099 - 1166::0000

2211..0099 - 1155::0000,, 1166::3300
W przeddzieñ swoich siódmych urodzin, Ksiê¿niczka Basia,
która najbardziej na œwiecie uwielbia³a czytaæ, siêgnê³a po now¹
ksi¹¿kê, która okaza³a siê byæ zaczarowana. Kiedy dziewczynka
j¹ otworzy³a, spomiêdzy kartek wyfrunê³a chmara wielokolo-
rowych motyli! Gdy Basia chcia³a z³apaæ jednego z nich, w magi-
czny sposób przenios³a siê do baœniowej krainy.

Od 11 do 15 lipiec w Bolkowie, jak co roku o tej porze, mia³
miejsce festiwal rocka gotyckiego - “Castle Party 2018”. 
Nasza niezmordowana ekipa spêdzi³a tam trzy dni - 12-14 lipca.
Trzy dni eldorado. Nikt z nas nie spodziewa³ siê, ¿e od strony
muzycznej bêdzie tyle niespodzianek. Ponad 50 wykonawców i 11
DJów. Na scenie zespo³y o przró¿nych stylach: electro, post punk, cold
wave, folk, metal, rock progresywny itp. Krajowe i zagraniczne uznane
szyldy rocka.

Pierwsze dwa festiwalowe dni mia³y miejsce w domu kultury 
i miejskich arkadach. Kiedyœ post-punk by³ jedynie epizodem,
teraz brzmia³ pe³n¹ gêb¹ z domieszk¹ tzw. zimnej fali (“Cabaret Grey”). 
Chyba najciekawiej wypad³ “The Last Days Jesus” ze S³owacji.
Nawi¹za³a siê nawet przyjaŸñ chojnowsko-s³owacka. 
G³ówne koncerty mia³y miejsce na bolkowskim gotyckim zamku.
Gor¹co polecamy warszawskie “Leœne Licho”. Folk metal. Mu-
zyczny misz-masz. S³owiañskie przyœpiewki ozdobione mocnym
uderzeniem. Przyjemnie by³o s³uchaæ i ogl¹daæ. 
Do historii jednak przejdzie wystêp sk¹po ubranych atrakcyjnych
niemieckich dziewczyn z “Grusame Tochter” - dark elektro-punk.
Podczas wystêpu “Made In Poland” obok ni¿ej podpisanego sta³a
Anja Orthodox. Tu¿ po zejœciu ze sceny zespo³u, konferansjer
og³osi³ Anjê - Cesarzow¹ Polskiego Rocka. Jak ju¿ mieæ znajo-
moœci, to z koneksjami. 
Czy ktoœ s³ysza³ o stylu horror country? Brytyjski “The Coffin-
shakerrs” porusza siê w takich specyficznych klimatach.
Bardzo dobrze zostali przyjêci przez wymagaj¹c¹ publicznoœæ.
Jakimœ cudem wywabi³em ca³y zespó³ do zdjêcia. T³um rzuci³ siê
z aparatami fotograficznymi. Dawno nie prze¿y³em takiego
oblê¿enia. 
Jak mowa o Castle Party, to nie mo¿e zabrakn¹æ mody. Ludzka
fantazja nie zna granic. 
Nie byliœmy jedynymi chojnowianami podczas tej imprezy. Kilka
osób, sta³ych bywalców jubilatkowych Punk Rock Rive, te¿
zaszczyci³o swoj¹ obecnoœci¹ festiwal! 
Ró¿ne bêd¹ opinie dotycz¹ce tej edycji. Da³o siê zauwa¿yæ 
o wiele œmielsze rozszerzenie formu³y stylistycznej. Inne style
rockowe siêgaj¹ po ró¿n¹ publikê, przez co Castle Party nie jest
a¿ tak konserwatywnie hermetyczny. A dziêki temu impreza ma
wiêksz¹ frekwencjê. To z kolei przyci¹ga zespo³y. Legendy roc-
ka chêtnie korzystaj¹ z zaproszenia. Tak by³o w przypadku bry-
tyjskiego post punkowego - “Theatre of hate!” 
Rockowy misz-masz ju¿ za nami.
Bolków czeka teraz wielka rewitalizacja. Czy poznamy to miasto
za rok?

pm; fot. bm

Gotycki mmisz-mmasz
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Rozpieraki, no¿yce do ciêcia karoserii,
¿uraw hydrauliczny, ale te¿ przenoœny
agregat pr¹dotwórczy, siekiera..., to
tylko czêœæ sprzêtu mieszcz¹cego siê na
nowym nabytku chojnowskich stra¿aków. 

Samochody ratownictwa technicznego
wykorzystywane s¹ przez stra¿aków do
dzia³añ z zakresu ratownictwa drogo-
wego, budowlanego, kolejowego, czy
chemiczno-ekologicznego. W zale¿noœci
od masy, pojazdy te dzieli siê na trzy ka-
tegorie: lekkie, œrednie i ciê¿kie samo-
chody ratownictwa technicznego.
Samochód, który 5 lipca trafi³ do choj-
nowskiej jednostki zalicza siê do kate-
gorii œredniej nie przekraczaj¹cej 14 ton. 
SRt Mercedes Benz 1124/Saurus, choæ
nie jest to nowy, na pewno usprawni ra-
towanie ¿ycia i zdrowia ludzkiego pod-
czas wypadków samochodowych, katas-
trof budowlanych i innych zdarzeñ.
Do tej pory stra¿acy do wypadków dro-
gowych b¹dŸ innych zdarzeñ wyje¿d¿ali
2 pojazdami gaœniczymi, w których jest
podstawowy sprzêt, który nie zawsze
jednak odpowiada danemu zdarzeniu.
Dziêki nowemu nabytkowi i jego wypo-
sa¿eniu jest pewnoœæ, ¿e sprzêtu tech-
nicznego nie zabraknie. 

Wiêkszoœæ samochodów ratownictwa
technicznego, w tym i opisywany wóz,
nie posiada w³asnego zbiornika z wod¹,
dlatego do wypadku drogowego wyje¿-
d¿a z nim tak¿e pojazd zabezpieczenia
gaœniczego. Zamiast "beczki" na wypo-
sa¿eniu takiego auta jest bardzo wiele
innych urz¹dzeñ i akcesoriów (w tym
gaœnice), które przydaj¹ siê podczas po-
mocy poszkodowanym w wypadkach
drogowych. 
W tylnej czêœci SRt Mercedes Benz
1124/Saurus zamontowano ¿uraw hy-
drauliczny, którego maksymalny udŸwig
to a¿ 4 tony, jednak przy roz³o¿eniu
dwunastu metrowego ramienia jest to ju¿
tylko 320 kilogramów. 
¯eby uzyskaæ szybki dostêp do sprzêtu,
pojazdy stra¿y maj¹ zamontowane na
zabudowie ¿aluzje, a rozk³adane alumi-
niowe podesty u³atwiaj¹ dostanie siê do
umieszczonego na wy¿szych pó³kach ekwi-
punku. 
Jednym ze specjalistycznych narzêdzi
wykorzystywanych w ratownictwie dro-
gowym jest rozpieracz, którego maksy-
malne ciœnienie robocze dochodzi do 72
barów. Urz¹dzenie - jak sama nazwa wska-
zuje - mo¿e rozpieraæ, ale te¿ i œciskaæ
karoseriê samochodu. Przydaje siê, gdy
trzeba usun¹æ zgniecione elementy ka-
roserii, by uzyskaæ dostêp do poszkodo-
wanego. Rozpieracz bêd¹cy na wyposa-
¿eniu prezentowanego pojazdu wa¿y po-
nad 18 kilogramów i wymaga od obs³u-
guj¹cego du¿ego wysi³ku fizycznego. 
Bardzo przydatnym w ratownictwie dro-
gowym narzêdziem s¹ hydrauliczne
no¿yce, które umo¿liwiaj¹ m.in. odciêcie

przednich i œrodkowych s³upków. Dziêki
temu ratownicy mog¹ np. odchyliæ dach 
w celu uzyskania ³atwiejszego dostêpu
do zakleszczonego w aucie poszkodo-
wanego. 
Oprócz tego w sk³ad wyposa¿enia wcho-
dz¹ wysokociœnieniowe poduszki pod-
nosz¹ce (jedna z nich potrafi wznieœæ
³adunek o wadze ponad 30 ton na wy-
sokoœæ 348 milimetrów), pneumatyczne
korki uszczelniaj¹ce, ró¿nego typu rury.
Te urz¹dzenia przydaj¹ siê szczególnie
przy interwencjach po wypadkach z udzia-
³em ciê¿arówek, czy autobusów.
Aby stra¿acy nie martwili siê o sta³e
Ÿród³o pr¹du podczas interwencji, do ich
dyspozycji jest przenoœny agregat pr¹do-
twórczy.
Poza skomplikowanymi narzêdziami 
w œrodku zabudowy znajdziemy równie¿
siekiery, stra¿acki bosak, kilka pilarek do
drewna, betonu czy stali, znaki ostrze-
gawcze, zestaw ratownictwa medycz-
nego PSP R1, deski ortopedyczne, nosze
oraz wentylator oddymiaj¹cy i wiele
innego sprzêtu s³u¿¹cego do ratowania
zdrowia i ¿ycia.

Tekst i zdjêcia
G. Andrejciów

SRt Mercedes Benz 1124/Saurus zasili³ tabor chojnowskiej stra¿y

"Przez ¿o³¹dek do serca" - tak zatytu-
³owana fotografia autorstwa Józefa To-
miaka zdoby³a wyró¿nienie na ogólno-
polski konkursie fotograficznym "Wi-
dzialni pe³nosprawni w pracy" organi-
zowanym przez Fundacjê Grupy PKP 
w ramach projektu Widzialni-Pe³no-
sprawni.pl

Praca cz³onków chojnowskich Warszta-
tów Terapii Zajêciowej by³a jedn¹ z po-
nad 100 fotografii jakie wp³ynê³y na
konkurs z ca³ego kraju. 
Zdjêcie, które zajê³o pierwsze miejsce
bêdzie prezentowane w kampanii bill-

boardowej Fundacji Grupy PKP wspiera-
j¹cej ideê polityki równoœci w kwestiach
zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoœ-
ci¹. Wyró¿nione fotografie natomiast 
(w tym chojnowska) stworz¹ wystawê
promuj¹c¹ równe szanse na rynku pracy,
któr¹ bêdzie mo¿na ogl¹daæ na wybra-
nych stacjach PKP latem tego roku. 
Dla nas najbli¿szym przystankiem jest
Wroc³aw - od 11 do 24 11-24 wrzeœnia. 

Zapraszamy chojnowian, a autorowi
zdjêcia i modelkom - Agnieszce Bieniek
i Barbarze Kazaneckiej gratulujemy!

eg

Wyró¿niona fotografia
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DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam mieszkanie w centrum Choj-

nowa. 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, bal-

kon, II piêtro, cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 669-771-097. (19756)

Sprzedam kawalerkê w Rokitkach na I piê-

trze po kapitalnym remoncie, umeblowana.

Cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (18492)

IInnnnee
Wynajmê 3 gara¿e z parkingiem w Choj-

nowie na ul. Koœciuszki. Ceny wynajmu:

1000 z³, 1500 z³, 2000 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 668-186-482. (18903) 

Og³oszenia drobne Op³ata 
za wwa¿noœæ mmiejsc 

na CCmentarzu KKomunalnym

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informu-

je na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku

nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty,

która skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne

20 lat. 

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie

op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolej-

nego pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opie-
kunów grobów na Cmentarzu w Choj-
nowie do sprawdzenia wa¿noœci op³at za
miejsca pochówku swoich bliskich zmar³ych.

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 

w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

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
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

76 818 86 81
ChZGKiM                                 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa             76 818 85 14
Cmentarz Komunalny               76 818 66 80
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Szpitala Powiatowego im. A. Wolañczyka Sp. z o.o. przy ul. Ho¿ej 11 w Z³otoryi
zaprasza na zajêcia w siedzibie szpitala,

które prowadzi po³o¿na Iwona Piendel 
Oddzia³owa Oddzia³u Ginekologiczno - Po³o¿niczego 

w poniedzia³ek od godz. 17:00 

Tel. Kontaktowy: 691 970 014 

Darmowa Szko³a Rodzenia
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Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej

Za sprawą Stowarzyszenia Kultural-
nego „Krajobrazy” z Legnicy akcja
letniego wypoczynku dla dzieci 
z Kresów doczekała się już 21 edycji.
Ta wspaniała idea, pozwala co roku
grupie młodych Polaków przybliżyć
tradycje, mentalność i język przod-
ków. Dzieci doskonale czują się 
w Polsce, doceniają przygotowane
atrakcje i chętnie korzystają z możli-
wości wyjazdu do kraju swojego
pochodzenia.
Organizatorzy dbają nie tylko o ro-
zrywkę, ale także o edukację. 
Stąd wiele wycieczek do ciekawych
miejsc i obiektów. 
Program „Dzieci z Kresów Wschod-
nich Gośćmi Piastowskiej Ziemi
Dolnośląskiej” przez ponad dwa-
dzieścia lat objął kilkuset naszych
rodaków. 

W tym roku około 40 osób z rejonu
Lwowa i Berdyczowa, podobnie jak
rok temu, odwiedziło także Chojnów.
Gości przywitał burmistrz Jan Ser-
kies, który mówiąc krótko o mieście,
nawiązał także do mieszkańców na-
szego regionu pochodzących z Kresów.
Historię miasta w pigułce opowie-
dział dzieciom dyrektor Muzeum Re-
gionalnego Jerzy Janus. 
Potem była szalona zabawa na miej-
skiej pływalni, a kolejną atrakcję zapla-
nowano już poza miastem – na obo-
zie harcerskim w Biskupinie.

- Krótka wizyta w Chojnowie zapad-
nie nam w pamięci na długo –
mówiła ze wzruszeniem jedna z opie-
kunek. – W imieniu całej naszej 
grupy serdecznie dziękuję za wspa-
niałe przyjęcie, życzliwość i serce. 
I prosimy - nie zapominajcie o Kresach.

Dzieci wyjechały już z Polski. Wiele
z nich jednak wraca tu przy okazji
kolejnych organizowanych projektów
bądź, po latach, na polskie uczelnie. 
Polska, to ich Ojczyzna, którą, dzięki
wielu rodakom, mają szansę odkry-
wać, podziwiać, poznawać…

eg

W Legnicy po raz 21, w Chojnowie po raz drugi 
– dzieci z polskich rodzin na Ukrainie kolejny raz spędziły wakacje na Dolnym Śląsku.



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki Wakacje w mieście

Alek Musiałowski – 5,5 roku 
Jest spod znaku Wagi. Jego ulu-
bionym bohaterem jest Spiderman.
Spędza dużo czasu na placu za-
baw, bawi się figurkami dinozau-
rów i samochodzikami na resorach.


