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IV Tydzieñ Bibliotek
Tegoroczny obchody œwiêta
bibliotek i bibliotekarzy
przebiega³y pod has³em
„Biblioteka mojego wieku”.

Obraz namalowany
przyjaŸni¹

- wizyta w
Egelsbach
To by³a pierwsza
wizyta
mieszkañców
Chojnowa w
partnerskim mieœcie
Egelsbach. Rok
temu chojnowianie
przyjmowali w
swoich domach
goœci z Niemiec,
teraz przyszed³ czas
na rewizytê. 

Medalowi ratownicy
Trzecia lokata w regionie to nie tylko
sportowe zwyciêstwo, ale przede
wszystkim dowód kompetencji naszych
medycznych ratowników.

Z ziemi polskiej do w³oskiej
ZO ZNP w Chojnowie by³ organizatorem
wycieczki do W³och, która odby³a siê w
dniach 28.04.-05.05.2007 r. Wiod³a tras¹
Wenecja-Loreto—Lanciano-San Giovani
Rotondo-Monte Cassino-Rzym-Asy¿.
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Wydzia³ RG
* Wykonawca zakoñczy³ przebudowê dojœcia

do budynku Przychodni Rejonowej przy ul.

Szpitalnej 6. Wyremontowano tu schody

prowadz¹ce do budynku i zamontowano plat-

formê podnoœn¹ dla niepe³nosprawnych.

* Trwa budowa nawierzchni ul. ¯eromskiego.

Wykonano podbudowê jezdni, zamontowano

nowe krawê¿niki, na ukoñczeniu s¹ prace

przy uk³adaniu wjazdów na posesjê z odzys-

kanego polbruku. Rozpoczêto ju¿ uk³adanie

kostki betonowej na nawierzchni jezdni. 

* Trwaj¹ prace przy wymianie nawierzchni

chodnika przy ul. Kiliñskiego – po stronie

Parku Piastowskiego.

Wydzia³ GGiOŒ
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami

/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmi-

anami/ Wydzia³ Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego 

w Chojnowie informuje o wywieszeniu na ta-

blicy og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 10.05.2007 r. do 31.05.2007 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ

dzia³ki nr 48/2 po³o¿onej przy ul. Æwikliñskiej 

w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta

Chojnowa z dnia 10 maja 2007 r. Nr 55/2007,

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ 

dzia³ki nr 50/4 po³o¿onej przy ul. Æwikliñskiej

w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta

Chojnowa z dnia 10 maja 2007 r. Nr 56/2007,

2) w dniach od 14.05.2007 r. do 04.06.2007 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ

dzia³ki nr 224 po³o¿onej przy ul. Legnickiej

w Chojnowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta

Chojnowa z dnia 14 maja 2007 r. Nr 58/2007,

3) w dniach od 11.05.2007 r. do 01.06.2007 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³-

ki nr 12/10, 12/11 po³o¿one przy ul. Wys-

piañskiego w Chojnowie - Zarz¹dzenie

Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 maja

2007 r. Nr 57/2007,

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-

ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-

nowie w terminie do dnia 22.06.2007 r.

4) w dniach od 16.05.2007 r. do 06.06.2007 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³-

ka nr 16 po³o¿ona przy ul. £u¿yckiej w Choj-

nowie - Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Choj-

nowa z dnia 16 maja 2007 r. Nr  59/2007,

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami win-

ny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim w Choj-

nowie w terminie do dnia 27.06.2007 r.

Basen - procedury
Spraw¹ budowy miejskiej p³ywalni interesuje

siê wielu mieszkañców Chojnowa. Nasza re-

dakcja wielokrotnie pytana jest o to na jakim

etapie jest ta inwestycja. Informowaliœmy ju¿,

¿e procedury s¹ d³ugotrwa³e niemniej sukce-

sywnie posuwaj¹ siê do przodu. Urz¹d jest

ju¿ w posiadaniu projektu z pozwoleniem na

budowê. Ta dokumentacja umo¿liwia roz-

poczêcie prac nad studium wykonalnoœci –

dokumentu analizuj¹cego etapy budowy i ich

kosztorys. 

Opracowanie studium uprawni miasto do ubie-

gania siê o œrodki pozabud¿etowe. 

W parlamencie europejskim jest obecnie za-

twierdzany Regionalny Program Operacyjny,

który przewiduje dotacje m.in. na tego typu

zadania. Wed³ug nieoficjalnych informacji

Urz¹d Marsza³kowski uruchomi Program pod

koniec tego roku, wówczas bêdziemy mogli przy-

st¹piæ do konkursu i aplikowaæ o unijne œrodki.

Przejmujemy Plac Dworcowy
Na pocz¹tku roku s³u¿by miejskie z³o¿y³y 

w Urzêdzie Marsza³kowskim pismo w sprawie

przejêcia przez miasto czêœci Placu Dworco-

wego. Teren ten ma obecnie dwóch w³aœci-

cieli – starostwo i województwo. W³adzom

Chojnowa zale¿y na przejêciu g³ównie chod-

ników, terenów zielonych i placu parkingo-

wego, aby mo¿liwe by³o rozpoczêcie koniecz-

nych remontów. To miejsce winno byæ nasz¹

wizytówk¹. Dotychczas nie mo¿na by³o pro-

wadziæ tu ¿adnych remontów, aby poprawiæ

wizerunek placu – miejsca gdzie mieszkañcy

Chojnowa i przyjezdni oczekuj¹ na po³¹cze-

nia komunikacyjne, gdzie pasa¿erowie od-

bieraj¹ pierwsze wra¿enie o mieœcie. 

Jest ju¿ wstêpna akceptacja obecnych zarz¹d-

ców. Przejêcie tego terenu nast¹pi po uregu-

lowaniu stanu prawnego nieruchomoœci i wy-

daniu decyzji komunalizacyjnej. 

Prosimy o wyrozumia³oœæ
Wkrótce nasze œwiêto – Dni Chojnowa. Pierwszy

dzieñ uroczystoœci (sobota 9 czerwca) rozpo-

cznie Festiwal Tkactwa i Rêkodzie³a Arty-

stycznego. Licznym straganom towarzyszyæ

bêd¹ imprezy muzyczne. W Rynku bêdzie

tego dnia, do póŸnych godzin nocnych, z pew-

noœci¹ g³oœno. W³adze miasta w imieniu w³as-

nym i mieszkañców Chojnowa z góry dziê-

kuj¹ okolicznym lokatorom za wyrozumia-

³oœæ i cierpliwoœæ. Miejmy nadziejê, ¿e w³aœ-

ciciele mieszkañ w centrum, chêtnie wys³u-

chaj¹ zaplanowanych koncertów.

ZUS informuje
* Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych udostêp-

nia swoim klientom nowy Newsletter, czyli

„Serce Matki to blask porannej zorzy,
To woñ fio³ków, maciejki i konwalii.
Serce Matki jest pe³ne mi³oœci,
To szlifowany, cudny diament…”

Z okazji Dnia Matki najserdeczniejsze ¿yczenia 
szczêœcia, zdrowia, s³oñca na co dzieñ, 

spe³nienia najskrytszych marzeñ oraz radoœci p³yn¹cej
z macierzyñstwa, wszystkim Mamom 

sk³ada burmistrz, rada miejska i pracownicy urzêdu.
Do ¿yczeñ do³¹cza siê redakcja.



biuletyn informacyjny rozsy³any za pomoc¹

poczty elektronicznej. Aby staæ siê jego od-

biorc¹, wystarczy zarejestrowaæ siê w serwi-

sie e-inspektorat.zus.pl. Biuletyn bêdzie roz-

sy³any do internautów co najmniej 2 razy 

w miesi¹cu. Jego odbiorcy odnajd¹ w nim

informacje o obowi¹zuj¹cych przepisach do-

tycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych, aktualne

wysokoœci sk³adek i œwiadczeñ oraz poznaj¹

terminy planowanych szkoleñ i przetargów

organizowanych przez ZUS. Nowy Newsletter

jest elementem projektu u³atwiania oraz uno-

woczeœniania form kontaktów ZUS z klienta-

mi. Biuletyn skierowany jest g³ównie do p³at-

ników i ubezpieczonych.

* Specjalnie dla p³atników sk³adek ZUS stwo-

rzy³ Program P³atnik. Zapewnia on pe³n¹ ob-

s³ugê dokumentów ubezpieczeniowych nie-

zbêdnych do prowadzenia kont p³atników

sk³adek i kont ubezpieczonych. Zapewnia te¿

wymianê informacji z Zak³adem Ubezpieczeñ

Spo³ecznych. Program udostêpniany jest przez

ZUS bezp³atnie, a przeznaczony jest do

instalowania i u¿ytkowania przez p³atników

sk³adek.

Program P³atnik wspó³pracuje tylko z syste-

mem Windows. ZUS nie planuje wytworze-

nia programu P³atnik dla innego ni¿ Windows

systemu operacyjnego, poniewa¿ utrzymywa-

nie ci¹gle doskonalonego i rozbudowywa-

nego programu P³atnik w wersjach dla ró¿-

nych systemów operacyjnych by³oby zbyt

kosztowne. 

W najbli¿szym czasie - najpóŸniej od 21 lipca

2007 r. - p³atnicy sk³adek bêd¹ mogli prze-

kazywaæ do ZUS dokumenty ubezpiecze-

niowe z wykorzystaniem alternatywnych do

programu P³atnik programów interfejsowych

wytworzonych przez dowolnego producenta. 

Infrastruktura techniczna ZUS zostanie w tym

celu odpowiednio dostosowana do obs³ugi

oprogramowania typu “p³atnik” dedykowane-

go dla innych systemów operacyjnych. 

(w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie przepisów usta-wy

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania

publiczne, która wprowadza zmiany do ustawy

o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, w tym

dotycz¹ce usuniêcia z art. 47a zapisów

mówi¹cych o obowi¹zku korzystania z progra-

mu P³atnik). 

W celu zapewnienia spójnego dzia³ania sys-

temów u¿ywanych w ZUS do przyjmowania

dokumentów ubezpieczeniowych z programa-

mi interfejsowymi innych producentów Za-

k³ad opublikuje zestawienie stosowanych

struktur dokumentów elektronicznych, forma-

tów danych oraz protoko³ów komunikacyj-

nych i szyfruj¹cych oraz testy akceptacyjne dla

tego oprogramowania.

Obowi¹zkiem firmy udostêpniaj¹cej taki pro-

gram innym u¿ytkownikom bêdzie natomiast

przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Roz-

wi¹zania te spowoduj¹, ¿e ka¿dy p³atnik bêdzie

móg³ wybraæ odpowiadaj¹cy mu program jaki

bêdzie dostêpny na rynku, nie ma przy tym

znaczenia na jakiej platformie bêdzie on dzia-³aæ,

czy bêdzie to Windows, Linux, czy Mac. 

* ZUS ostrzega przed oszustami

Na terenie dzia³ania legnickiego oddzia³u odno-

towano przypadki wizyt w prywatnych domach

osób, które podaj¹ siê za pracowników ZUS.

ZUS informuje, ¿e kontaktuje siê z klientami

w formie pisemnej, za poœrednictwem poczty.

W nielicznych przypadkach koniecznoœci

bezpoœredniego kontaktu z ubezpieczonym,

œwiadczeniobiorc¹ lub p³atnikiem sk³adek -

pracownik ZUS posiada upowa¿nienie oraz

legitymacjê, które ma obowi¹zek przedstawiæ

do wgl¹du.

Tancerze „wymiataj¹”
„Wymiataj¹” w sloganie m³odzie¿owym znaczy

mniej wiêcej szalej¹. W kontekœcie turniejów

tanecznych znaczy to tyle, ¿e zbieraj¹ nagro-

dy na ka¿dym konkursie pokonuj¹c kolejnych

wspó³zawodników.

To „wymiatanie” dotyczy naszych chojnow-

skich tancerzy z zespo³u Brooklyn i Karambol,

którzy maj¹ obecnie pe³niê sezonu, a razem 

z nim pe³niê sukcesów.

11 maja na dorocznym turnieju w Atrium w Leg-

nicy w kategorii mini-formacji Brooklyn 

i Ma³y Brooklyn zdoby³y najwy¿sze lokaty.

Zespó³ Karambol uplasowa³ siê na trzeciej

pozycji. W kategorii solo, br¹z wytañczy³a Maja

Grzeœkowiak. Szeœcioletni Rafa³ D¹browa 

z Karambola oraz Weronika Gajówka z Bro-

oklynu zostali uhonorowani nagrod¹ specjaln¹.

13 maja w Boles³awcu nasze zespo³y prezen-

towa³y siê w plenerze, na du¿ej scenie podczas

turnieju zorganizowanego w ramach Dni

Boles³awca. W tym konkursie Ma³y Karam-

bol zdoby³ drugie miejsce, trzecie (w starszej

kategorii wiekowej) przypad³o Brooklynowi.

A¿ cztery medalowe miejsca nasi reprezentan-

ci zajêli w kategorii solo – Karolina Bu-kows-

ka by³a najlepsza wœród tancerek do 12 lat, Anna

Sobañska w tej kategorii zajê³a miejsce trze-

cie. Wœród starszych tancerzy najwy¿ej oce-

niono Majê Grzeœkowiak, tu¿ za ni¹, na podi-

um znalaz³ siê Bartek Kowalczyk.

Wa¿nym dla naszych tancerzy by³ wyjazd na

turniej do Wa³brzycha. Wa¿nym, bo choj-

nowianie prezentowali siê tam po raz pierwszy

i chcieli pokazaæ siê z jak najlepszej strony. W ich

ocenie wypadli nad podziw dobrze.

Siedmiodobowa formacja Brooklynu zajê³a

tam pierwsze miejsce, Karambol w ni¿szej

grupie wiekowej wywalczy³ lokatê drug¹.

Srebro w duetach trafi³o do r¹k Gabrysi Zenki

i Karoliny Bukowskiej, br¹z do Anny Sobañskiej i

Majki Dowgia³³o. W grupie starszej na podium

stanê³y Maja Grzeœkowiak i Klaudia Oleœ

zdobywaj¹c drugie miejsce. Maja Grzeœkowiak 

w kategorii solo wytañczy³a trzeci¹ lokatê.

Kolejny turniej, to zawody w Jaworze, które

odby³y siê 20 maja. Tu chojnowianom nie

by³o równych. Do rywalizacji stan¹³ wpraw-

dzie tylko jeden nasz zespó³, ale to wystar-

czy³o ,¿eby zebraæ najwy¿sze zaszczyty. Brooklyn

w kategorii zespo³owej, duetach (Maja

Grzeœkowiak i Klaudia Oleœ) i solo (Maja

Grzeœkowiak) wróci³ do Chojnowa „obsypany”

z³otem. 

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e nasze zespo³y

czêsto staj¹ na parkiecie obok profesjonalnych

grup trenuj¹cych w klubach i przygo-

towywanych przez zawodowych choreogra-

fów i trenerów. Dziewczêta uk³ady zespo³owe

tworz¹ wspólnie z opiekunkami, a choreo-

grafiê do duetów i solówek uk³adaj¹ samo-

dzielnie. St¹d ka¿da medalowa lokata to ogrom-ny

sukces i dowód niezwyk³ych umiejêtnoœci

zarówno trenerek jak i m³odych tancerzy.

Gratulujemy. eg
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- maj, czerwiec, lipiec -

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: 10.06.07, 15.07.07

2. Apteka ,,Salix”: 17.06.07, 22.07.07

3. Apteka ,,Melisa”: 27.05.07, 24.06.07, 

29.07.07

4. Apteka ,,Farmed”: 03.06.07, 01.07.07

5. Apteka ,,Stokrotka”: 07.06.07, 08.07.07

Godziny dy¿urów:
- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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To by³a pierwsza wizyta mieszkañców Chojnowa w partnerskim

mieœcie Egelsbach. Rok temu chojnowianie przyjmowali w swoich

domach goœci z Niemiec, teraz przyszed³ czas na rewizytê. 

Zasad¹ partnerstwa jest m.in. integracja spo³eczna dwóch narodów, 

a najlepiej poznaæ siê mo¿na na stopie towarzyskiej. W takiej te¿

atmosferze przebiega³o to niecodzienne spotkanie. 

Nasi partnerzy skrupulatnie przygotowali program wizyty. Wieczór,

16 maja - dzieñ przyjazdu, uczestnicy spêdzili w zaciszach domostw

poznaj¹c bli¿ej goszcz¹ce ich rodziny. 

Czwartkowy ranek rozpoczêto msz¹ œw. z okazji Wniebowst¹pienia.

Mszê wspólnie z tamtejszym ksiêdzem celebrowa³ ks. Piotr Prajs.

Nabo¿eñstwo oprawione by³o pieœniami koœcielnego chóru z Egelsbach,

ariami operowymi i muzyk¹ organow¹.

Oficjalne powitanie goœci z miast partnerskich – Chojnowa i fran-

cuskiego Pont Saint Esprit odby³o siê w obiekcie nazywanym w t³umacze-

niu na jêzyk polski Domem Obywatela. Tu te¿ wys³uchano wyk³adu

dotycz¹cego skutków rozszerzenia wspólnoty europejskiej i wyni-

kaj¹cych z nich korzyœci. Poœrednio temat ten przeniós³ siê na kolejny

punkt programu – wizytê w oœrodku dla osób niepe³nosprawnych 

w nieodleg³ym Langen. Wœród polskich goœci byli przedstawiciele

placówek z terenu Chojnowa o podobnym systemie dzia³ania, by³a to

wiêc okazja do wymiany doœwiadczeñ i zapoznania siê z metodami

opieki nad osobami niepe³nosprawnymi.

Pi¹tek obfitowa³ w atrakcje turystyczne. Wycieczka do Speyer da³a

mo¿liwoœæ poznania metropolii cesarzy i biskupów.

Katedra episkopatu, koœció³ œw. Bernarda, ¿ydowski dziedziniec 

z ³aŸniami i zabytkowa architektura tego miasta pozostawi³a wspa-

nia³e wra¿enia, podobnie jak rejs statkiem po Renie i obserwacja jego

zrenaturalizowanej fauny i flory.

Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê od wizyty w Niemieckim Czerwonym

Krzy¿u. Dzia³alnoœæ tej organizacji jest zbli¿ona do polskiej. Obok

opieki socjalnej Niemiecki Czerwony Krzy¿ ma w swoich strukturach

tak¿e ratownictwo medyczne. St¹d podczas wizyty prezentacja udzie-

lania pierwszej pomocy i dzia³ania defibrylatora, który, jak siê oka-

za³o, jest urz¹dzeniem powszechnie dostêpnym, a znajomoœæ jego

obs³ugi mo¿e przydaæ siê ka¿demu z nas.

Popo³udniowa wizyta na niewielkim lotnisku w Egelsbach okaza³a siê

nie ma³¹ atrakcj¹ dla kilkorga z polskiej grupy. Burmistrz goszcz¹cego nas

miasta Rudi Moritz ufundowa³ przelot awionetk¹ dla szeœciu osób,

które, bacz¹c na uczciwoœæ, wybrano poprzez losowanie. O wra¿eniach 

z pierwszego w ¿yciu lotu samolotem, krajobrazach okolicy widzia-

nych spod chmur i towarzysz¹cych temu emocjom mog¹ opowiedzieæ

tylko ci, którym los tego dnia da³ szansê. 

Niew¹tpliwym gestem przyjaŸni ze strony w³adz Egelsbach i jego

mieszkañców by³a uroczystoœæ, jaka mia³a miejsce na budowanym 

w tym mieœcie nowym osiedlu. Decyzj¹ rajców placom na dwóch

krañcach osiedla nadano nazwy miast partnerskich. Ods³oniêcia

szyldów Placu Pont Saint Esprit i Placu Chojnowskiego dokonano

wspólnie – przedstawiciele Egelsbach i reprezentanci partnerskich

miast z Polski i Francji. 

Ostatni dzieñ przyjacielskiej wizyty zakoñczy³o towarzyskie spotka-

nie, na którym w serdecznych s³owach dziêkowano za odwiedziny, za

ciep³e przyjêcie, wymieniano adresy, umawiano siê na kolejne spotkanie.

Nie ulega w¹tpliwoœci fakt, ¿e poprzez tego typu osobiste kontakty

znikaj¹ uprzedzenia, nawi¹zuj¹ siê przyjaŸnie, buduje siê wzajemne

zaufanie. 

Kiedy podpisywaliœmy z Egelsbach partnersk¹ umowê powiedziano,

¿e „politycy stworzyli w³aœnie ramy do obrazu, a sam obraz musz¹

namalowaæ mieszkañcy obu miast”. Pejza¿ wzajemnej przyjaŸni ma

ju¿ kszta³ty i barwy. Kreœli je niewymuszona ¿yczliwoœæ, serdecznoœæ

i szczera chêæ nawi¹zania sta³ych relacji.

eg
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IV TYDZIEÑIV TYDZIEÑ

BIBLIOTEKBIBLIOTEK

Tegoroczny obchodziliœmy w dniach 7 - 13 maja

pod has³em "Biblioteka mojego wieku".

W ramach tego tygodnia zaprezentowa³yœmy

kilka wystaw tematycznie zwi¹zanych z na-

sz¹ prac¹ i miejscem, w którym j¹ wykonuje-

my. Te wystawy to: 

"Biblioteka mojego wieku"

- wystawa maj¹ca na celu pokazanie, jak prze-

stronna i nowoczesna jest nasza biblioteka;

"Znalezione w ksi¹¿kach"

- prezentacja przedmiotów, które czytelnicy

pozostawili w zwróconych ksi¹¿kach. Nie-

w¹tpliwym kuriozum wœród tych "ekspo-

natów" jest nó¿.

Osoby, które rozpozna³y swoje przedmioty,

mog¹ je otrzymaæ po zakoñczeniu wystawy;

"Bibliotekarki inaczej"

- t¹ wystaw¹ chcia³yœmy prze³amaæ stereotyp

bibliotekarki: pani w szarym ubraniu, surowo

patrz¹cej znad niemodnych okularów na

czytelnika i dlatego pokaza³yœmy siebie w

innej, ni¿ na co dzieñ, roli.

W holu zaprezentowa³yœmy ksi¹¿ki i cza-

sopisma, z których czerpiemy wiedzê

pomocn¹ w naszej pracy zawodowej.

Dla czytelników przygotowa³yœmy quiz pt.:

"Znam nasz¹ bibliotekê", w którym mo¿na

by³o zdobyæ nagrodê - ksi¹¿kê "Polska na

weekend" wydawnictwa Pascal. Trochê szko-

da, ¿e wziê³y w nim udzia³ tylko trzy osoby,

ale za to postanowi³yœmy je wszystkie

nagrodziæ. 

Wrêczenie nagród odby³o siê 15 maja, 

a nagrodzone osoby to: 

Aleksandra Oleœniewicz, która, bezb³êdnie

odpowiadaj¹c na 30 pytañ, zdoby³a g³ówn¹

nagrodê, Katarzyna Sobczak oraz Sylwia

£osin - gratulujemy i dziêkujemy za wziêcie

udzia³u w quizie.

***

8 maja jest obchodzony w ca³ym kraju jako

Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji

w œrodê 9 maja zorganizowa³yœmy spotkanie,

w którym uczestniczyli przedstawiciele w³adz

miasta z Burmistrzem panem Janem Ser-

kiesem na czele oraz  œrodowisko chojnow-

skich bibliotekarzy.

W trakcie spotkania Teresa Rajczakowska -

kierownik Dzia³u Gromadzenia i Opraco-

wania - zaprezentowa³a naszym goœciom pro-

gram komputerowy MAK, w którym od 2005

roku opracowujemy nasz ksiêgozbiór.

Natomiast Ma³gorzata Krzywda - bibliotekarz

Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y - omówi³a 

i pokaza³a wykorzystanie internetu i jego

zasobów w pracy bibliotekarza.

Mi³ym akcentem spotkania by³y ¿yczenia 

i kwiaty dla pracowników MBP przekazane

przez Burmistrza pana Jana Serkiesa, za które

w tym miejscu serdecznie dziêkujemy.

Pragniemy, by przysz³oroczne obchody

Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza

mia³y jeszcze bardziej uroczysty charakter 

i by odby³y siê z udzia³em naszych drogich

czytelników, bez których przecie¿ nasza

codzienna praca nie ma wiêkszego sensu.

Dlatego na koniec jeszcze raz dziêkujemy za

¿yczenia oraz s³owa uznania dla naszej pracy

i prosimy - pamiêtajcie o nas nie tylko od œwiê-

ta i odwiedzajcie nasze placówki tak¿e w po-

zosta³e dni roku. Serdecznie zapraszamy!

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Chojnowie

Cztery lata temu Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskich, w celu zwrócenia uwagi ogó³u spo³eczeñstwa na koniecz-

noœæ umacniania roli bibliotek w ¿yciu publicznym, zwiêkszanie

aktualizacji ich zasobów oraz zbli¿enie polskich ksi¹¿nic do euro-

pejskich i œwiatowych standardów, zaproponowa³, aby do kalen-

darza polskiej kultury i czytelniczego obyczaju wpisaæ coroczny,

majowy TYDZIEÑ BIBLIOTEK.
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Joanna Garncarz, Tomasz Wyciszkiewicz, Ire-

neusz Sromek i Kazimierz Jurewicz, to repre-

zentacja chojnowskiego pogotowia, która wziê-

³a udzia³ w I Mistrzostwach Ratownictwa Medycz-

nego Regionu Legnickiego. Ratowniczy kwartet

zdoby³ „br¹z” ulegaj¹c zespo³owi z Polkowic 

i G³ogowa.

Mistrzostwa sprawdza³y wiedzê teoretyczn¹ 

i umiejêtnoœci praktyczne ratowników. Zawod-

nicy mieli do wykonania 3 zadania - sytuacje

symulowane oraz test wiedzy.

Pierwsze zadanie polega³o na udzieleniu pomo-

cy osobie bior¹cej udzia³ w bójce ulicznej z “udzia-

³em” no¿a. Kolejne, to typowe wezwanie do

wypadku samochodowego. W trzecim ratownicy

musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami udziela-

j¹c pomocy osobie, która zas³ab³a w pracy. 

Ostatnie zadanie to test z wiedzy ogólnej – tu

nale¿a³o odpowiedzieæ na 30 pytañ. 

Sk³ad sêdziowski punktowa³ miêdzy innymi

prêdkoœæ reakcji, nale¿yt¹ ocenê miejsca

zdarzenia pod k¹tem ewentualnych zagro¿eñ,

ocenê parametrów ¿yciowych ofiar i postawie-

nie prawid³owej diagnozy, pos³ugiwanie siê

sprzêtem oraz wspó³pracê ratowników.

- To zdumiewaj¹ce, ale podczas wykonywania

turniejowych zadañ czuliœmy wiêksze zdener-

wowanie ni¿ podczas autentycznych akcji –

twierdz¹ zgodnie chojnowscy ratownicy. 

– Z pewnoœci¹ dlatego nie dopilnowaliœmy

kilku drobnych czynnoœci, które normalnie

wykonalibyœmy automatycznie. To z kolei

odbi³o siê na naszej ogólnej ocenie.

Ratownik Medyczny udziela szybkiej i spraw-

nej pomocy o charakterze ratowniczym - w sta-

nach nag³ych zagro¿enia ¿ycia, wypadkach 

i katastrofach. Stosuje œrodki ochrony osobis-

tej, ratownictwa technicznego i medycznego.

Szybkie i trafne dzia³ania decyduj¹ tu o zacho-

waniu, przywróceniu i podtrzymaniu podsta-

wowych funkcji ¿yciowych cz³owieka. To 

w du¿ej mierze od niego zale¿¹ dalsze losy po-

szkodowanego. Wyniki chojnowskich ratowni-

ków dowodz¹, ¿e w razie potrzeby, bez obaw

mo¿emy oddaæ siê w ich rêce.
eg

Medalowi ratownicy Wójt Gminy Chojnów

ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

OG£ASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA  
D/S  ZARZ•DZANIA
KRYZYSOWEGO,  

SPRAW  OBRONNYCH  
I  OBRONY  CYWILNEJ

w wymiarze 1/2 etatu

1. Wymagania niezbêdne:

1. wykszta³cenie œrednie

2. obs³uga komputera w stopniu dobrym

3. zamieszkanie na terenie Legnicy lub

powiatu legnickiego

4. doœwiadczenie i wiedza specjalistyczna

w zakresie zadañ obronnych

5. by³y ¿o³nierz zawodowy

2. Wymagania dodatkowe:

1. zrównowa¿enie, odpowiedzialnoœæ 

i sumiennoœæ

2. dobry kontakt interpersonalny

3. pe³na dyspozycyjnoœæ

3. Zakres wykonywanych zadañ na

stanowisku:

1. aktualizacja planów OC i obronnych

2. realizacja zadañ OC

3. realizacja zadañ obronnych

4. Wymagane dokumenty:

1. ¿yciorys (CV)

2. list motywacyjny

3. dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie

4. kwestionariusz osobowy

5. inne dodatkowe dokumenty o posiada-

nych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne na-

le¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie Urzêdu

lub poczt¹ na adres Urzêdu Gminy w Choj-

nowie ul. Fabryczna 1 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko specja-

lista d/s zarz¹dzania kryzysowego,

spraw obronnych i obrony cywilnej

w terminie do dnia 15.06.2007r. /nie

mniej ni¿ 14 dni od dnia opublikowa-

nia w BIP/.

Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po

wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹

rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bêdzie umiesz-

czana na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej /bip.gmina-cho-

jnow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej

przy ul. Fabrycznej 1

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list

motywacyjny, szczegó³owe CV (z uwzglêd-

nieniem dok³adnego przebiegu kariery

zawodowej), 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

29.08.1997 o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustaw¹

z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorz¹dowych

(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.)”.

Trzecia lokata w regionie to nie tylko sportowe
zwyciêstwo, ale przede wszystkim dowód kom-
petencji naszych medycznych ratowników.
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W sobotê, 12 maja, od rana zatroskani spo-

gl¹daliœmy w niebo. I nie bez powodu. Pomni

mokrych doœwiadczeñ z lat ubieg³ych marzy-

liœmy o festynie przy sprzyjaj¹cej pogodzie.

Plany pogodowe w wy¿szych sferach by³y

jednak inne. Zaczêliœmy pe³ni nadziei i pró-

bowaliœmy trzymaæ siê programu do koñca. 

Scena by³a, stoiska by³y, a jak¿e – z napoja-

mi, frytkami, roœlinkami, przetworami, „fir-

mowe” szkolne (z kalendarzami i koszulka-

mi), by³ grill i chleb ze smalcem, by³y rzutki,

by³a loteria, tylko sucho nie by³o. Ale przy-

jecha³a stra¿ po¿arna i wypompowa³a wodê, 

a my graliœmy dalej. A grali z nami: Head

Shot, czyli Oskar Paw³owski i S-ka, Pawe³

bie¿uñski, Mariusz Jureczko, Angela Krische

i Kasia Szerszenowicz. Zabawiali nas rycerze

z Bractwa Rycerskiego Grodu Chojnów pod

wodz¹ komesa Krzyœka Pisarskiego. Nie-

samowite wra¿enie zrobi³ na nas pojedynek

rycerzy przy dŸwiêkach hardrockowego

utworu „Vendetta” w wykonaniu Head Shot.

W programie by³ tak¿e konkurs karaoke,

który cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem –

zwyciêzc¹ zosta³ Sebastian Sroka z II d.

Licytowaliœmy te¿ cenne przedmioty: pi³kê 

z autografami SKRY Be³chatów, grafiki 

p. Ireneusza Józefczuka, karykatury p. Roberta

Wierzbickiego, ksi¹¿kê „Œwiadectwo” z auto-

grafem kard. Dziwisza, zestaw do mini golfa,

zegar – busolê, miedzian¹ ró¿ê i skórzan¹

kamizelkê. I posz³o to jak ciep³e bu³eczki.

Mniam, zabawa by³a przednia. Tak naprawdê

wszyscy czekali na fina³ festynu – losowanie

nagród g³ównych loterii. Tym razem szczêœli-

wcami okazali siê: Krzysiek Sochacki kl. II d

(rower), Przemek Kumorek kl. II a (odkurzacz),

Kasia Szerszenowicz kl. II b (MP 4).

Imprezê zakoñczyliœmy w strugach deszczu

(oczywiœcie !!!).

Dziêkujemy wszystkim za przybycie, wspóln¹

zabawê i determinacjê. Do zobaczenia za rok!

P.S. Obowi¹zuj¹ parasole w kratkê.

PPPPrrrróóóóbbbbaaaa    wwwwooooddddyyyy,,,,     cccczzzzyyyyllll iiii     wwwwiiiioooosssseeeennnnnnnnyyyy    ffffeeeessssttttyyyynnnn    „„„„JJJJeeeeddddyyyynnnnkkkkiiii””””

***
Serdeczne podziêkowania kierujemy 

do tych osób, bez pomocy których nasze

przedsiêwziêcie nie dosz³oby do skutku.

Dziêkujemy:

p. Andrzejowi Rudkowi – za udostêpnienie

sceny i stoisk,

p. Stanis³awowi Horodeckiemu – za

aparatu-rê nag³aœniaj¹c¹ i ekipê dŸwiêkow-

ców,

Stra¿y Po¿arnej z Chojnowa – za ratowanie

nas z opresji po ulewnej fali deszczu,

Policji chojnowskiej – za wspó³pracê w utrzyma-

niu porz¹dku i bezpiecznym przebiegu imprezy.

***
Dziêkujemy gor¹co wszystkim sponsorom 

i sojusznikom wspieraj¹cym nas podczas

realizacji tego projektu. Byli to:

Bank Spó³dzielczy o/Chojnów

BHPE Agencja Ochrony Pracy i Œrodowiska

Biuro Podró¿y „Gromad”

Burmistrz Miasta Chojnowa

BZ WBK o/Chojnów

DANA Firma Handlowo-Us³ugowa

DANY Sp. z o.o.

DS. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe

„Dolzamet” Sp. z o.o. Chojnów

FEERUM SA

Metal-Cynk Sp. z o.o.

„Piekarnia-Kupczyk”

PKO BP SA o/Chojnów

„Polers” S.j. Zak³ad Pracy Chronionej

Produkcja opakowañ z tektury i kartonu,

Czes³aw Pi¹tek

„Sitech” Sp. z o.o. Polkowice 

Sklepy: „Radiola”, „¯abka” (Rynek),

„Anna”, „Biedronka”, Sportowy, „Metalik”

Pañstwo: E. Bojda, K. Czapska, p. Dondaj,

R. Górny, I. Józefczuk, T. Korczyñski, 

p. Lesiuk, B. Pi¹tek, L. Perchaluk, p. Postrzech,

D. Rajczakowska, R. Wierzbicki. 

Jesteœmy wdziêczni, ¿e mogliœmy liczyæ na

Pañstwa zrozumienie i okazan¹ nam pomoc.

Rada Szko³y Gimnazjum nr 1 

im. Jana Paw³a II w Chojnowie

Dyrekcja i Grono PedagogiczneGimnazjum nr 1

im. Jana Paw³a II w Chojnowie

Rodzice i Uczniowie
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To nie tylko festynowa zabawa. Impreza organi-

zowana od wielu lat przez Szko³ê Podstawow¹

nr 3, to g³ównie mobilizacja do wspólnego

dzia³ania, krótka lekcja marketingu i promocji

oraz mo¿liwoœæ integracji szkolnej spo³ecznoœci

z lokalnym œrodowiskiem.

Festyn „trójki”, jaki odby³ siê 19 maja na szkol-

nym boisku ma równie¿ na celu prezentacjê

m³o-dych talentów artystycznych, a tak¿e, dziêki

lo-terii fantowej i sprzeda¿y drobnych przed-

miotów, wesprzeæ szko³ê finansowo.

Szkolnym kramom z rêkodzielnictwem uczniów

i wypiekami mam towarzyszy³y wystêpy m³o-

dych artystów prezentuj¹cych m.in. tegoroczny

dorobek taneczny, wokalny i akrobatyczny.

Dzieci mog³y tego dnia, przed szerok¹ publicz-

noœci¹ zaprezentowaæ efekty pozalekcyjnych

zajêæ, doroœli mieli niecodzienn¹ okazjê obejrzeæ

muzyczne widowisko z udzia³em ich pociech.

Jednym s³owem towarzyskie spotkanie w ple-

nerze, które jednoczeœnie promowa³o szko³ê i jej

osi¹gniêcia.

Festyn Trójki na szóstkê
Wójt Gminy Chojnów

ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

OG£ASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO

PRACY

SPECJALISTA 
D/S WOJSKOWYCH 

I OCHRONY
PRZECIWPO¯AROWEJ
w wymiarze 1/2 etatu

1. Wymagania niezbêdne:

1. wykszta³cenie œrednie

2. obs³uga komputera w stopniu dobrym

3. 15 lat pracy na w/w stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

1. zrównowa¿enie, odpowiedzialnoœæ

i sumiennoœæ

2. dobry kontakt interpersonalny

3. Zakres wykonywanych zadañ na

stanowisku:

1. organizowanie i przeprowadzanie

poboru

2. sprawy dotycz¹ce ochrony przeciw-

po¿arowej

3. prowadzenie „kancelarii tajnej”

4. Wymagane dokumenty:

1. ¿yciorys (CV)

2. list motywacyjny

3. dokument poœwiadczaj¹cy wyksz-

ta³cenie 

4. kwestionariusz osobowy

5. inne dodatkowe dokumenty o posia-

danych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie

Urzêdu lub poczt¹ na adres Urzêdu

Gminy w Chojnowie ul. Fabryczna 1

z dopiskiem: Dotyczy naboru na sta-

nowisko specjalista d/s wojskowych

i ochrony przeciwpo¿arowej w termi-

nie do dnia 15.06.2007r. /nie mniej

ni¿ 14 dni od dnia opublikowania 

w BIP/.

Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu

po wy¿ej okreœlonym terminie nie

bêd¹ rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bêdzie

umieszczana na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej

/bip.gmina-chojnow.pl/ oraz na tablicy

informacyjnej przy ul. Fabrycznej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny, szczegó³owe CV 

(z uwzglêdnieniem dok³adnego prze-

biegu kariery zawodowej), powinny

byæ opatrzone klauzul¹: „Wyra¿am

zgodê na przetwarzanie moich danych oso-

bowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu

rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia

29.08.1997 o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz

ustaw¹ z dn. 22.03.1999 o pracownikach

samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142,

poz. 1593 z póŸniejszymi zmianami)”.

***
Organizatorzy Festynu Trójki sk³adaj¹ ser-

deczne podziêkowania wszystkim instytucjom 

i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili siê do

jego organizacji:

Totalizatorowi Sportowemu – Warszawa,

Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN, fir-

mie Ford – Polska, EnergiaPro koncernowi

energetycznemu SA– oddzia³ Legnica, sena-

torowi Tadeuszowi Maækale, pos³owi Jerzemu

Szmajdziñskiemu, firmie Danon Polska, firmie

Merkus – Polkowice, Auto Gie³dzie Dolno-

œl¹skiej – Iwonie M³odzik, aptece Salix, przed-

siêbiorstwu handlowemu AHA II – Jerzego Ruty,

sklepowi przemys³owemu – Metalik – Marii

Dymin, sklepowi zoologiczno-wêdkarsko-

sportowemu – Daniela Mosiewicza, sklepowi

Lidia – Lidii Trawki, sklepowi Rivendell, piekarni U

Borka - Andrzeja Borkowskiego, piekarni

Kupczyk - Andrzeja Kupczyka, sklepowi wielo-

bran¿owemu Radiola – Stanis³awy Szulakow-

skiej, sklepowi przemys³owemu Zofii M¹cz-

niewskiej, firmie handlowej ANMAR – Andrzeja

Ubycha, kioskowi wielobran¿owemu Jadwigi

Stopy, sklepowi spo¿ywczemu U Jana -  Jana

Kurenia, sklepowi wielobran¿owemu El¿biety

Gduli, sklepowi Smyk, zak³adowi fotograficzne-

mu Foto Roma – Gabriela Krischego, sklepowi

sportowo – turystycznemu – Jana Rudziaka 

i Zenona Rudziaka, sklepowi zoologicznemu

Romana Bruchala, PPHU Junior – Iwony

Rysickiej – Zakrzewskiej, sklepowi Jubiler s.c.,

pasmanterii Sajnóg – Ma³gorzaty i Andrzeja

Sajnóg, kierownikowi sklepu EKO – Danucie

P³atek, PPHU Zuzanna - Zuzanny £uczak, skle-

powi rybno-spo¿ywczemu Delfin – Krystyny

Leji, Ryszardowi Pacule, Danucie Iwanickiej,

Zbigniewowi Iwanickiemu, Halinie Chyb, Kry-

stynie Czapskiej, Aleksandrze Chrz¹szcz, £u-

kaszowi Wolskiemu, Violetcie Szymañskiej,

Romanowi Salastowiczowi, Bartkowi Wróblew-

skiemu, Robertowi Natkañcowi, firmie Podolski,

harcerzom Hufca ZHP w Chojnowie, Jednostce

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie,

Chojnowskiemu Zak³adowi Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej, Miejskiemu Domu Kul-

tury, Miros³awowi Turkowi, Januszowi Czapskiemu

oraz wszystkim zaanga¿owanym rodzicom,

nauczycielom oraz pracownikom szko³y.
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Uroki  Obry Praktyka w VITBISie
Kilka miesiêcy temu w Chojnowie g³osili s³o-

wo bo¿e ojcowie ze Zgromadzenia Misjonarzy

Oblatów M.N. z Obry i Poznania. Dzielili siê

wówczas prze¿yciami z misji w Afryce, Ame-

ryce Po³udniowej i Chinach. Spotkanie za-

owocowa³o zaproszeniem wspólnoty osób nie-

pe³nosprawnych z Chojnowa do klasztoru 

w Obrze.

3 maja ponad czterdziestoosobowa grupa choj-

nowskich pielgrzymów z radoœci¹ wyruszy³a 

w kolejn¹ religijn¹ podró¿. Po dwóch godzi-

nach dotarliœmy na miejsce. Przywitano nas

podczas mszy œw., która prowadzona by³a

przez ca³¹ wspólnotê zakonn¹.

Po mszy zaprzyjaŸniony z nami dk. Mateusz

oprowadzi³ nas po klasztorze opowiadaj¹c his-

toriê zakonu i jego bogat¹ dzia³alnoœæ misyjn¹.

Opowieœæ o dalekich podró¿ach ilustrowa³y

liczne pami¹tki, które misjonarze skrupulatnie

kolekcjonuj¹ w klasztornym muzeum. W nie-

wielkim skarbcu natomiast, który dane nam

by³o obejrzeæ z³o¿one s¹ cenne, wiekowe

przedmioty kultu religijnego. Tu zatrzymaliœ-

my siê na d³u¿ej. Zbiory od wiecznych œniegów

Kanady do brazylijskiej puszczy nad Amazon-

k¹, od fiordów Norwegii do tropikalnych kra-

jów Afryki, od Chin po Australiê, zadziwi³y

wszystkich. Przedmioty codziennego u¿ytku 

z innych kontynentów, ró¿ni³y siê od tych,

którymi pos³ugujemy siê na co dzieñ. Panie nie

ukrywa³y zachwytu nad strojami i sukniami np.

z Chin, panów zaciekawi³a oryginalna kolekcja

monet.

Po tak ogromnej uczcie duchowej przeszliœmy

do miejsca, które nielicznym dane jest ogl¹daæ.

W „pachn¹cym kolorami” klasztornym ogro-

dzie podjêto nas straw¹, ¿a³owaliœmy tylko, ¿e

nie mogliœmy us³yszeæ klerykañskiego zespo³u

„Gitar Niepokalanej”. Mamy nadziejê, ¿e

us³yszymy je ju¿ za kilka miesiêcy, zostaliœmy

bowiem zaproszeni w paŸdzierniku na do-

roczny spektakl teatralny przygotowywany

przez pierwszorocznych studentów Wy¿szego

Seminarium Duchownego. 

uczestnicy

Warsztat Terapii Zajêciowej dzia³aj¹cy 

w Chojnowie zapewnia swoim podopiecz-

nym nie tylko opiekê, ale i rozwój zawo-

dowy. Jest to jednostka stwarzaj¹c¹ osobom

niepe³nosprawnym niezdolnym do podjêcia

pracy mo¿liwoœæ rehabilitacji spo³ecznej 

i zawodowej w zakresie pozyskania lub

przywrócenia umiejêtnoœci niezbêdnych do

podjêcia zatrudnienia.

Realizacja przez chojnowski warsztat tego

zadania odbywa siê przy zastosowaniu tech-

nik terapii zajêciowej, zmierzaj¹cych do

rozwijania: umiejêtnoœci wykonywania

czynnoœci ¿ycia codziennego oraz zaradnoœ-

ci osobistej, psychofizycznych spraw-noœci

oraz podstawowych i specjalistycz-nych

umiejêtnoœci zawodowych, umo¿li-

wiaj¹cych uczestnictwo w szkoleniu zawo-

dowym albo podjêcie pracy.

Warsztat jest placówk¹ pomagaj¹c¹ uczest-

nikom w nabywaniu lub przywróceniu

umiejêtnoœci  niezbêdnych do podjêcia za-

trudnienia, dlatego g³ówny nacisk k³adzio-

ny jest tu na przygotowanie do podjêcia za-

trudnienia przez uczestnika. W Warsztacie

prowadzone s¹ zajêcia zawodoznawcze,

które maj¹ na celu miêdzy innymi zapoznaæ

uczestników z podstawowymi zwrotami

dotycz¹cymi pracy, oraz z poszczególnymi

zawodami, uœwiadomienie uczestnikom ich

predyspozycji i mo¿liwoœci zawodowych

poprzez udzia³ w ,,Indywidualnych Œcie¿-

kach Kariery Zawodowej” organizowanych

przez Caritas Archidiecezji Legnickiej,

wyjœcia do Urzêdu Pracy - rejestrowanie

uczestników w Urzêdzie, szkolenia BHP 

i  praktyki zawodowe.

W najbli¿szym czasie uczestnicy Warsztatu

odbêd¹ praktyki zawodowe w Zak³adzie

Pracy Chronionej VITBIS w Z³otoryi. Ju¿

niebawem pierwsza grupa weŸmie udzia³ 

w praktyce zawodowej, która bêdzie trwaæ

przez miesi¹c. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ 

w piêcioosobowych grupach pod nadzorem

instruktora. Uczestnicy zaczn¹ od wykony-

wania prostych czynnoœci takich jak sk³a-

danie pasków kartonowych. Zdobêd¹ umie-

jêtnoœci odpowiedniego sk³adania karto-

nów. Po sprawdzeniu umiejêtnoœci nie-

którzy z nich dostan¹ szansê na podjêcie

zatrudnienia. Mo¿liwe bêdzie tak¿e podjê-

cie pracy jako operator urz¹dzeñ zgrzewa-

j¹cych foliê na pud³a kartonowe lub przy

wycinarce (maszyna tn¹ca na ró¿ne czêœci

du¿¹ iloœæ kartonów).

Odbywanie praktyk zawodowych przez

uczestników stwarza nowe mo¿liwoœci dla

osób niepe³nosprawnych. Pozwoli im to na

okreœlenie umiejêtnoœci zwi¹zanych z wy-

konywaniem pracy, niezbêdnych do póŸ-

niejszego podjêcia zatrudnienia.

W 2006 r. grupa uczestników odbywa³a ju¿

praktyki zawodowe w zak³adzie piekarni-

czo-cukierniczym Stanis³awa Kryszczuka 

w Chojnowie. Po odbyciu praktyk jeden 

z uczestników od stycznia 2007 podj¹³ za-

trudnienie (na czas nieokreœlony) jako

pomocnik piekarza. Jest bardzo zadowo-

lony i czuje siê dowartoœciowany. Nauczy³

siê tam wiele nowych czynnoœci zwi¹-

zanych z tym zawodem. 

Miejmy nadziejê, ¿e wkrótce kolejni nie-

pe³nosprawni znajd¹ pracê, która wzmocni

ich poczucie wartoœci.

wtz
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ZO ZNP w Chojnowie by³ organizatorem wy-

cieczki do W³och, która odby³a siê w dniach

28.04.-05.05.2007 r., wiod³a tras¹ Wenecja-

Loreto-Lanciano-San Giovani Rotondo-Monte

Cassino-Rzym-Asy¿.

Wenecja przywita³a nas piêkn¹ pogod¹, za-

chwyci³a urokiem pa³aców, mostów, kana-

³ów. Nikt nie spodziewa³ siê tak wielu turys-

tów w tym przepiêknym mieœcie. Mimo wiel-

kiego t³oku zdo³aliœmy napiæ siê w³oskiej kawy

i skosztowaæ innych przysmaków. Przeja¿d¿ka

taksówk¹ wodn¹ jeszcze raz umo¿liwi³a podzi-

wianie zabytków tego niezwyk³ego miejsca.

Pierwsz¹ noc na w³oskiej ziemi spêdziliœmy

w uroczym uzdrowisku – Rimini. PóŸnym

wieczorem niektórzy z nas spacerowali ulicami

kurortu i nie odmówili sobie k¹pieli w morzu.

Trzeci dzieñ imprezy by³ dniem wielkiej za-

dumy, rozmyœlañ i pogr¹¿enia siê w mod-

litwie. Nawiedziliœmy Sanktuarium Domku

Nazaretañskiego w Loreto oraz Cmentarz

Wojskowy Polski. Wspólnie z innymi piel-

grzymami i wycieczkami z Polski oddaliœmy

czeœæ ¿o³nierzom polskim, którzy zginêli na

w³oskiej ziemi za wolnoœæ naszej ojczyzny.

Wielkie duchowe prze¿ycia czeka³y nas w nie-

wielkiej miejscowoœci Lanciano. To tu mia³

miejsce najwiêkszy Cud Eucharystyczny - wino

zamieni³o siê w krew, a Hostia w skrwawiony

strzêp Cia³a. Czeka³y nas te¿ kolejne spotka-

nia z pielgrzymami z Polski. Mogliœmy wzi¹æ

udzia³ we mszy, wys³uchaæ wspania³ego ka-

zania, odmówiæ ró¿aniec. Emocje by³y tak

wielkie, ¿e z niejednych oczu p³ynê³y ³zy.

Tego samego dnia dotarliœmy do punktu kul-

minacyjnego naszej wycieczki – San Giovani

Rotondo na Pó³wyspie Gargano. Nocleg w nie-

wielkiej miejscowoœci Santa Barbara u³atwi³

nam podziwianie piêkna egzotycznej przy-

rody. Mieliœmy te¿ okazjê spróbowaæ regio-

nalnych przysmaków.

Niezapomniane wra¿enia spotka³y nas czwar-

tego dnia podró¿y kiedy zwiedzaliœmy miejs-

ca ¿ycia i œmierci Œwiêtego Ojca Pio i nawie-

dziliœmy Jego grób.

„Uczta dla oka” czeka³a nas w czasie drogi na

Monte Cassino. Tu odwiedziliœmy Bazylikê

Œw. Benedykta i cmentarz tych, którzy walczyli

„za wolnoœæ Wasz¹ i Nasz¹, oddali „ziemi

w³oskiej cia³o, ducha Bogu, a serca Polsce”.

Z³o¿yliœmy wieniec z bia³o-czerwonych kwia-

tów, zapaliliœmy znicze i odœpiewaliœmy pieœñ

„czerwone maki”. Kolejne dwa dni spêdzi-

liœmy zwiedzaj¹c Rzym. Wszyscy oczekiwa-

liœmy na udzia³ w Audiencji Generalnej Papie¿a

Benedykta XVI. Wstaliœmy wczeœnie rano, by

móc zaj¹æ sektory po³o¿one najbli¿ej trasy

przejazdu Ojca Œwiêtego. Nasz trud zosta³

nagrodzony. Benedykt XVI przejecha³ bardzo

blisko nas, szkoda tylko, ¿e ulewny deszcz

nie pozwoli³ nam uczestniczyæ w audiencji

tak, jak tego wszyscy oczekiwaliœmy. Musie-

liœmy skryæ siê pod kolumn¹ Berniniego, by

nie byæ przemoczonym do „ostatniej nitki”.

Jednak w³oska aura po chwilach kaprysu

okaza³a siê i tym razem byæ dla nas ³askawa.

W s³onecznym blasku mogliœmy podziwiaæ

miedzy innymi: Panteon, Colloseum, Bazylikê

Œw. Jana na Lateranie, Bazylikê Œw. Paw³a

Za Murami, Fontannê Di Trevi. W skupieniu

oddaliœmy czeœæ doczesnym szcz¹tkom Wielkich

Papie¿y, a przede wszystkim Jana Paw³a II.

Niestety nasza wyprawa dobiega³a koñca.

Ostatni¹ noc na ziemi w³oskiej spêdziliœmy 

w Asy¿u Dolnym. Mimo zmêczenia i póŸnej

pory poszliœmy na nocny spacer, by podziwiaæ

piêkno Starego Asy¿u. Szkoda, ¿e gwiaŸdzis-

te niebo nad nami nie wró¿y³o dalszej pogo-

dy. Miasto Œwiêtego Franciszka i Œwiêtej

Klary zwiedzaliœmy w strugach deszczu. Wbrew

niesprzyjaj¹cej aurze zachwycaliœmy siê nie-

zwyk³ymi urokliwymi uliczkami tego wspa-

nia³ego grodu. Ostatni ³yk kawy, zakup ostat-

nich pami¹tek, listek laurowy na drogê i ju¿

teraz „z ziemi w³oskiej do Polski”.

W imieniu swoim i ca³ego Zarz¹du Oddzia³u

ZNP pragnê podziêkowaæ pani El¿biecie Kot

za przygotowanie tak bogatego programu wy-

cieczki, wszystkim uczestnikom za stworze-

nie mi³ej atmosfery, wiele ciep³ych s³ów,

uœmiechów, cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.

Za Zarz¹d

Ewa Wiêcek

ZZZZ    zzzziiiieeeemmmmiiii     ppppoooollllsssskkkkiiiieeeejjjj    ddddoooo    wwww³³³³oooosssskkkkiiiieeeejjjj
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13 maja w ramach obchodów Dni Bo-

les³awca zorganizowano wiele imprez

w tym trzy o tematyce szachowej:

otwarty turniej szachowy, symultana

w wykonaniu mistrzyni Europy, oraz

¿ywe szachy w wykonaniu uczniów

tamtejszych szkó³.

Otwarty turniej szachowy

Czas gry 15 minut, 7 rund, 42 uczest-

ników. Zwyciê¿y³ Jaros³aw PaŸdzior

6,5 pkt I³awa.

II miejsce Robert Jankiewicz 6 pkt.

Bogatynia, III miejsce Jerzy Kot 5,5

pkt Wroc³aw.

Miejsca od IV do VIII - Jerzy Pud³o 

5 pkt Chojnów, IX miejsce zaj¹³ Jan

Zatylny 4,5 pkt MDK DANY, na po-

zycji 12 znalaz³ siê £ukasz Kryszczuk

4 pkt MDK DANY.

Symultana

Jerzy Pud³o pokona³ arcymistrzyniê 

a Janusz Pi¹tek zremisowa³.

Symultanistka Jolanta Zawadzka by³a

mistrzyni œwiata juniorów, aktualna mis-

trzyni Europy i Polski obecnie zaliczana

do najlepszych zawodniczek naszego

kraju na 24 startuj¹cych osi¹gnê³a wynik

18,5 do 5,5 pkt, przegra³a 3 partie, 5,5

zremisowa³a. Jerzy Pud³o

Boles³awieckie œwiêto szachów
Kto by pomyœla³, ¿e nawet perkusiœci maj¹ swoje festi-

wale. Jeden z nich odby³ siê 19 maja pod oficjaln¹ nazw¹

III Fetiwalu Rytmu DRUM BATTLE LEGNICA 2007 r.

w auli Szko³y Muzycznej mieszcz¹cej siê przy Legnickim

Centrum Kultury. W zmaganich perkusyjnych wzi¹³

udzia³ Mateusz ,,Travis” Sieniek z chojnowskiej formacji

POLISH FICTION. Do tego konkursu trzeba siê by³o jed-

nak solidnie przygotowaæ. Podczas przes³uchania nale¿a³o

mieæ w³asny podk³ad muzyczny. Wybór pad³ na utwór

,,Pióra” z repertuaru POLISH FICTION. Wraz z gitarzyst¹

zespo³u Darkiem Czarneckim, nagrany zosta³ szkic muzy-

czny. Podczas konkursu, trzeba te¿ by³o posiadaæ podk³ad

muzyczny przygotowany przez organizatorów. Mateusz

wybra³ utwór w konwencji raggae. Jurorzy wiêc podczas

wystêpu chojnowianina oceniali jego umiejêtnoœci per-

kusyjne w konwencji punk-reggae part! Konkurs by³ silnie

obsadzony. Uczestników podzielono na dwie kategorie.

Pierwsza to szko³y muzyczne, natomiast druga by³a przez-

naczona dla amatorów. Mateusza zakwalifikowano oczy-

wiœcie do drugiej i … wkrótce wrêczono mu pierwsz¹

nagrodê! Sukces napewno niespodziewany, ale zas³u¿ony.

Za rok Mateusz Sieniek, planuje ponowanie wzi¹æ udzia³

w kolejnej edycji imprezy. Podpatrzy³ u zawodowców

pewne rzeczy. 

„Gor¹co namawiam chojnowskich perkusistów do brania

udzia³ów w podobnych konkursach. Wiele rzeczy mo¿na

siê nauczyæ, prze¿yæ niesamowit¹ przygodê i wygraæ” -

powiedzia³ naszej gazecie Mateusz Sieniek.

A jego macierzyst¹ kapelê, bêdzie mo¿na zobaczyæ i po-

s³uchaæ w drugi dzieñ Dni Chojnowa na festynie, który

odbêdzie siê na boisku przy Parku Piastowskim. 

Piotr Misikiewicz

,,Perkusyjny pojedynek 

czyli Sieniek zwyciêzca”

1 czerwca 2007 r. w godzinach 9.00 - 15.00 

w Komisariacie Policji w Chojnowie 

przeprowadzone bêdzie znakowanie rowerów.

Wszystkich chêtnych zapraszamy.

Dzieci chc¹ce oznakowaæ rower mile widziane 

z rodzicami lub doros³ym opiekunem.

Doroœli - wymagany dowód

osobisty lub inny dokument 

ze zdjêciem.

W imieniu organizatorów Otwartego

Turnieju Szachowego pragnê serdecz-

nie podziêkowaæ wszystkim, którzy siê

czynnie przyczynili do zorganizo-

wania turnieju. Dziêkujê w³adzom sa-

morz¹dowym miasta i gminy Choj-

nów, w szczególnoœci Panu Burmi-

strzowi Janowi Serkiesowi, Pani Bar-

barze Jasiñskiej i Januszowi Cyga-

nowi. Dziêkujê Dyrektorowi MDK

Stanis³awowi Horodeckiemu oraz pra-

cownikom MDK. S³owa podziêkowa-

nia kierujê do przedsiêbiorców, którzy

w jakikolwiek sposób wspomogli

orgaizacjê turnieju:

AGD - Stanis³awa Szulakowska,

AHA II - Jerzy Ruta,

ANMAR - Marek Ubych,

APiS,

Auto Handel - Krzysztof Fedorowicz,

Bank Spó³dzielczy,

Cukiernia - Stanis³aw, £ukasz Kryszczuk,

DANY PPH,

Dolpap,

Drukarnia Unifot - Andrzej Bobik,

Hydraulika Si³owa - Tadeusz Kret.

Redakcji Gazety Chojnowskiej za syste-

matyczn¹ wspó³pracê oraz wszystkim

osobom, które pomaga³y w organizacji, 

a w szczególnoœci Panu Januszowi

Pi¹tkowi.

Jerzy Pud³o

Podziêkowania
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Z nasz¹ dru¿yn¹ jest jak z pogod¹ - bêdzie, ale niewia-

domo jaka. Niezmiennie zmienna, ale wszystko jest pod

kontrol¹. Gdy ostatnio zabawialiœmy siê w dy¿urnego syn-

optyka pi³karskiego, wszystko posz³o na opak.

Wyjazdowy mecz z Zametem Przemków, mia³ byæ ³atwy,

lekki i przyjemny. Owszem by³ ... dla gospodarzy. Zamet

urz¹dzi³ sobie ma³y pasa¿ strzelecki. Wynik 4:0 mówi

sam za siebie. W nastêpnej kolejce przyjecha³ do nas sam

lider. Wypada³oby wiêc zagraæ pod has³o ,,bij mistrza”.

Orla W¹sosz by³a jak osa bez ¿¹d³a. Polata, postraszy,

wiêkszej krzywdy nie zrobi. Chojnowianka to wykorzys-

ta³a, wygrywaj¹c ten mecz 2:0. A mog³o paœæ bramek 

o wiele, wiele wiêcej. Cieszy powrót do sk³adu i formy,

bramkostrzelnego Krzysztofa Kowalczyka. Teraz jednak

ca³y chojnowski pi³karski œwiatek ¿yje dniem 30 maja.

Tego dnia na naszym stadionie odbêdzie siê fina³ Pucharu

Polski na szczeblu wojewódzkim. Zag³êbie II Lubin kon-

tra Chrobry G³ogów. Chyba nie trzeba dodawaæ za kim

bêdziemy kibicowaæ. Obserwuj¹c poczynania rezerw

Zag³êbia w Pucharze Ekstraklasy, mo¿na siê spodziewaæ

niez³ego widowiska. 

Wstêp na mecz bêdzie bezp³atny. 

Oby tylko pogoda dopisa³a.

1. W¹sosz 25 57 65-27

2. Jawor 25 52 50-22

3. Wiadrów 25 47 47-38

4. Szczedrzykowice 25 46

61-36

5. Chobienia 25 45 67-36

6. Chojnów 25 40 38-30

7. G³ogów 25 39 52-46

8. Arkon 25 36 49-43

9. Legnica 25 33 45-54

10. Rudna 25 32 43-51

11. Rokitki 25 29 47-42

12. Zamet 25 27 39-47

13. Serby 25 27 37-55

14. Kochlice 25 27 48-67

15. Chocianów 25 21 31-61

16. Góra 25 5 23-87

,,Wszystko pod kontrol¹”
12 maja w Z³otoryi odby³ siê turniej

koñcz¹cy sezon KLAPS’a. W play-offach

w kategorii gimnazjów ponownie naj-

lepsi okazali siê uczniowie z naszej

Jedynki. Dru¿yna Gim-Team Gimna-

zjum nr 1, któr¹ przygotowuje Andrzej

Tracz, nie mia³a sobie równych, pozo-

stawiaj¹c w pokonanym polu gimnazja

ze Z³otoryi, Œwierzawy i Wilkowa.

Tym samym jako jedyna dru¿yna ze

wszystkich rozgrywek sezonu 2006/2007

KLAPS’a zwyciê¿y³a zarówno w sezo-

nie zasadniczym, jak i rozgrywkach

play-off. Miejmy nadziejê, ¿e to dopiero

pocz¹tek sukcesów chojnowskiej siatkówki.

KAT

Sk³ad dru¿yny :

Arek Stanek, Wojtek Wozowczyk,

Ksawery Dominiak, Dawid Szpanek,

Krystian Wencel, Mariusz K¹dzio³ka,

Kamil Siejka, £ukasz Klucznik.

Trener: Andrzej Tracz

Ponownie najlepsi

1.  Cel wyœcigu

Popularyzacja kolarstwa górskiego wœród

dzieci i m³odzie¿y.

Promocja miasta Chojnowa i jego walorów

turystycznych.

2. Organizator

MKS “ORIENS” Chojnów Gimnazjum nr 2

Wspó³organizator - Miejski Dom Kultury

3. Termin i miejsce zawodów

Wyœcig odbêdzie siê 

w dniu 3 czerwca 2007 r. w Chojnowie

w ramach obchodów 

“DNI CHOJNOWA” 

w Parku Piastowskim.

Biuro zawodów mieœciæ siê bêdzie w miejscu

startu zawodników przy ulicy Kiliñskiego.

Zapisy zawodników - od godz. 9.00 - 11.00.

Pierwsze starty godz. 11.00.

4. Uczestnictwo

Prawo startu w zawodach posiadaj¹ za-

wodnicy z aktualn¹ licencj¹ kolarska oraz

aktualn¹ ksi¹¿eczk¹ zdrowia, oraz nie-

zrzeszeni posiadaj¹cy pisemn¹ zgodê na

start w zawodach rodziców lub opieku-

nów oraz legitymacjê szkoln¹.

5. Kategorie wyœcigu

Dzieci:

6 do 8 lat

9 do 10 lat

11 do 12 lat

Mê¿czyŸni:

m³odzik, junior m³odszy, junior, orlik + elita

Kobiety:

m³odziczka, juniorka m³odsza, juniorka + open

Goœcinnie wystartuje kategoria

“Vipów” (Zawodnicy W³adz Miasta)

d³ugoœæ trasy zostanie wyznaczona w dniu

zawodów.

6. Nagrody:

1 - 3 miejsca - puchary i dyplomy

4 - 6 miejsca - dyplomy

dla dzieci medale i dyplomy

Nagrody rzeczowe w zale¿noœci od

pozyskanych œrodków.

7. Postanowienia koñcowe

Organizator nie ubezpiecza zawodników

imprezy.

Zawodnicy winni posiadaæ ubezpieczenia

z zakresu OC I NW zawarte na zasadach

obowi¹zuj¹cych w macierzystch klubach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœ-

ci za wypadki spowodowane z winy za-

wodników imprezy oraz za rzeczy skradzio-

ne i zagubione.

Op³aty startowe obowi¹zuj¹ zgodnie z prze-

pisami DZKol.

W sprawach spornych g³os decyduj¹cy

posiada sêdzia g³ówny w porozumieniu 

z organizatorem imprezy.

8. Program zawodów

godz. 9.30 - 11.00 zapisy

godz. 10.45 - 10.55 odprawa techniczna

godz. 11.15 - pierwszy start

godz. 15.00 - dekoracja zwyciêzców, roz-

danie nagród i zamkniêcie imprezy.

godz. 16.00 festyn sportowy, m³odzie¿

niepe³nosprawna i wyœcigi dla dzieci.

Zapraszamy na 

„Czerwcowy turniej pi¹tek pi³karskich”!!!

7 czerwiec, godz. 15.00
Miejsce: boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ 
przy stadionie KS Chojnowianka.
Zapisy odbywaæ siê bêd¹ 7 czerwca od godz. 14.30.

Zasady uczestnictwa:

- ka¿dy uczestnik turnieju musi mieæ ukoñczone 16 lat,
- zespo³y to: 4 zawodników w polu + bramkarz (iloœæ 
rezerwowych nieograniczona),

- zawodnik, który rozpocz¹³ grê w jednym zespole 
nie mo¿e ju¿ go zmieniaæ,

- ka¿dy zespó³ przygotuje listê zawodników i odda 
j¹ przy zapisie dru¿yny do turnieju.

Obowi¹zuje obuwie p³askie

(niedopuszczalne jest obuwie na

boisko typowo trawiaste)!!!

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

Grand Prix - Chojnów 2007 r.

w kolarstwie górskim MTB

Patronat Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies
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Miejska Biblioteka
Publiczna w Chojnowie

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych 
- pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46; 

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki

30 kwietnia o godz.15.00 w Sali Edu-

kacyjnej odbêdzie siê spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.

Szczegó³owe informacje 

– Anna Kopyra, Dzia³ dla Doros³ych. 

Serdecznie zapraszamy!

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Eva Reuys, Hanne Viehoff - „JAK ZOR-

GANIZOWAÆ ŒWIÊTO?: 1000 po-

mys³ów dla grup dzieciêcych”

Bogaty zbiór pomys³ów przeznaczonych do

wykorzystania podczas organizacji œwi¹t 

w roku kalendarzowym, urodzin i festynów

letnich. Ksi¹¿ka zawiera propozycje zabaw

oraz zajêæ sportowych i muzycznych, które

pozwalaj¹ rozwijaæ kreatywnoœæ dziecka,

jego zainteresowania i umiejêtnoœci. Ponadto

dostarcza informacji na temat historii, zwy-

czajów i sensu religijnego danego œwiêta,

niezbêdnych do przygotowania obchodów

poszczególnych uroczystoœci.

Dzia³ dla Doros³ych:
„WYPRAWY NA KONIEC ŒWIATA”

W kolejnej ksi¹¿ce z cyklu „Za horyzon-

tem” znani polscy podró¿nicy i odkrywcy

wspominaj¹ swoje wyprawy na koniec œwia-

ta. Jak wynika z ich relacji koñców œwiata

mo¿e byæ wiele i wcale nie musz¹ byæ bardzo

odleg³e. Koniec œwiata bowiem to miejsce, 

w którym zatrzyma³ siê czas, miejsce z którego

nie prowadz¹ ju¿ ¿adne drogi. Wbrew po-

zorom takich miejsc na Ziemi jest jeszcze

wiele. Autorzy ksi¹¿ki opisuj¹ swoje koñce

œwiata odnalezione m.in. w Amazonii, 

w mongolskim stepie, na Alasce, wœród

Eskimosów Labradoru.

Filia nr 1
Hanka Ordonówna - „TU£ACZE DZIECI”

Autorka ksi¹¿ki – znana piosenkarka, tan-

cerka, aktorka kabaretowa i filmowa – 

w czasie II wojny œwiatowej znalaz³a siê na

terenach okupowanych przez ZSRR. Zo-

sta³a aresztowana i wywieziona do obozu

pracy w Uzbekistanie. Po wybuchu wojny

sowiecko-niemieckiej i zawarciu uk³adu

Sikorski-Majski (1941 r.) zosta³a zwolnio-

na z obozu i po dotarciu do armii genera³a

Andersa podjê³a sie ratowania polskich

dzieci, które znalaz³y siê w ZSRR. Z po-

moc¹ mê¿a, Micha³a hrabiego Tyszkie-

wicza, uda³o siê jej wywieŸæ kilkaset dzieci

na Bliski Wschód, gdzie sierotami zaopie-

kowa³y siê polskie placówki.

Prezentowana ksi¹¿ka to zbiór opowiadañ 

o losach tych „tu³aczych dzieci”. 

Mikhael Ramadan - „W CIENIU SAD-

DAMA: nieznane fakty z ¿ycia dyktatora

w relacji jego sobowtóra”

Mikhael Ramadan od 1980 r. by³ dublerem

Saddama Husajna. Podda³ siê nawet ope-

racji plastycznej, by jak najbardziej upodob-

niæ siê do prezydenta. Ale to podobieñstwo

sta³o siê jego przekleñstwem. Gdy jego

¿ona i dwójka dzieci zosta³y skrytobójczo

zamordowane, Ramadan, oficjalnie nadal

pracuj¹c w pa³acu prezydenckim, zwi¹za³

siê z ruchem oporu. W 1997 r. uda³o mu siê

uciec do USA, gdzie siê ukrywa³. Autor 

w swej ksi¹¿ce ods³ania kulisy w³adzy

irackiego dyktatora.

Podziêkowania
Sk³adam serdeczne podziêkowanie Pani Gra-
¿ynie Babiarz – dyrektor Przedszkola Miej-
skiego nr 1 za wyrozumia³oœæ i okazan¹ po-
moc. ¯yczê wielu sukcesów w pracy zawo-
dowej i w ¿yciu osobistym – Teresa Kamiñska.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzyma³y 6-16 
w Chojnowie sk³ada podziêkowanie firmie
FAMEX w Chojnowie, a szczególnie Panu Z. Mi-
³uchowi za nieodp³atnie wykonany prze-
gl¹d instalacji elektrycznej w budynku.



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/65014

I.Do konkursu mo¿e przyst¹piæ:
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. Nr 89,
poz. 826 i nr 189, poz. 1854):

a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub palcówce;

b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu
zarz¹dzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie palcówek dosko-
nalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy na stanowisku nauczy-
ciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczy-
ciela akademickiego;

d) w okresie piêciu lat bezpoœrednio przed powierzeniem stano-
wiska dyrektora uzyska³ co najmniej dobr¹ ocenê pracy w przed-
szkolu, szkole lub palcówce, a w przypadku nauczyciela akade-
mickiego-pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech
lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje
bezpoœrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie
roku bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stano-
wisko dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;

e) posiada zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciw wskazañ zdrowo-
tnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003r. nr 118,poz. 1112 i Nr 147, poz. 1304), oraz nie toczy
siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

g) nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie
toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

h) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z póŸn. zm.).

2. stanowisko dyrektora zespo³u szkó³ lub placówek mo¿e byæ
równie¿ powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowa-
nemu, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole wchodz¹cej w sk³ad zespo³u, w której wyma-
ga-nia kwalifikacyjne wobec nauczycieli s¹ najwy¿sze, oraz spe³nia
wymagania okreœlone w pkt 1, ppkt b-h.
3. osoba nie bêd¹ca nauczycielem, która:
a) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;
b) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy;
c) posiada wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce

kierunkowi kszta³cenia w szkole lub placówce lub zakresowi
zadañ palcówki;

d) spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1 ppkt b i e-h.
4. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stano-
wisku wymagaj¹cym kwalifikacji pedagogicznych w urzêdzie orga-
nu administracji rz¹dowej, kuratorium oœwiaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrêgowych
komisjach egzaminacyjnych.
5. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwol-
niony z obowi¹zku œwiadczenia pracy na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zwi¹zkach zawodowych (dz. U. z 2001r.
nr 79, poz. 854 z póŸn. zm), spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w pkt 1 
z wyj¹tkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy
albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1/ uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹
funkcjonowania i rozwoju szko³y, placówki;
2/ ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy 

w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej – 
w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej – 
w przypadku nauczyciela akademickiego;

3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowa-
nego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego
wykszta³cenia – w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem;

4/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty po-
twierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³-
cenia i przygotowania zawodowego -  w przypadku osoby
nie bêd¹cej nauczycielem;

5/ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplo-
mowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;

6/ ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. 
w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zaj-
muj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierown-
icze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek:

7/ zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dania 26 stycznia 1982r.-
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118,poz. 1112 i Nr 147,
poz. 1304), oraz nie toczy siê  przeciwko niemu postêpowanie
dyscyplinarne;
9/ oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo
pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu po-
stêpowanie karne;
10/ nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o których
mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14,  poz. 114 z póŸn. zm.).;
11/ oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,
poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzania konkursu na sta-
nowisko dyrektora.

III. Wszelkie sporz¹dzone osobiœcie przez kandydata dokumenty winny byæ
przez niego w³asnorêcznie podpisane. Kandydaci sk³adaj¹ orygina³y dokumen-
tów lub urzêdowo poœwiadczone kopie tych dokumentów. Zaœwiadczenie
lekarskie powinno byæ sporz¹dzone przez lekarza uprawnionego do jego wys-
tawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30 maja 1996r. w spra-
wie badañ lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz.332 z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592, Nr 249, poz.1832) wraz ze zmianami wprowadzonymi do niej
14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 162), nak³adaj¹c¹ na osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne lub wykonuj¹ce zawody w niej wymienione do z³o¿enia
oœwiadczenia lustracyjnego o pracy lub s³u¿bie w organach bezpieczeñst-
wa pañstwa lub wspó³pracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia 31 lipca 1990 r. informujemy, ¿e obowi¹zek ten dotyczy równie¿
kandydatów na stanowiska dyrektorów szkó³ publicznych i niepub-
licznych. Obowi¹zek z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego dotyczy osób
urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Oœwiadczenie nale¿y z³o¿yæ
przed objêciem funkcji dyrektora szko³y, do oferty konkursowej nale¿y
do³¹czyæ oœwiadczenie kandydata o z³o¿eniu oœwiadczenia lustra-
cyjnego. Organem w³aœciwym do przyjêcia oœwiadczenia jest Kurator
Oœwiaty we Wroc³awiu. 
IV. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z podanym adresem
zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na dyrek-
tora w terminie do dnia 27 czerwca 2007 r., do godz. 15.30, na adres
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac S³owiañski 1, 59-220 Legnica,
sekretariat Starostwa. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa
powo³ana przez Zarz¹d Powiatu Legnickiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostan¹
powiadomieni indywidualnie.

Zarz¹d Powiatu Legnickiego
og³asza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1. Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie
2. Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chojnowie



15GAZETA CHOJNOWSKA  NR 10/650

“GAZETA CHOJNOWSKA” 

Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 

59-225 Chojnów, tel. (076) 818-66-84

fax: (076) 818-75-15,  

e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,

http://www.chojnow.net.pl

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 

w Krakowie, nak³ad: 900 egzemplarzy.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny: Emilia

Grzeœkowiak, 

wspó³pracuj¹: Jerzy Józefowicz, Piotr Misikiewicz, 

DTP: Maria Zawiœlañska,  

Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  

Druk: Agencja Wydawnicza “ARGI” s.c., 

ul. Klimasa 6, 50-515 Wroc³aw

Redakcja nie odpowiada  za treœæ reklam 

i og³oszeñ. Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 

ich redagowania i skracania.

Wa¿ne numery telefonów

Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85

MOPS – 076 818 82 18

Pogotowie Ratunkowe –      999; 076 818 83 33

Stra¿ Po¿arna – 998 076 819 64 71

Policja – 997; 076 818 86 80

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 

994; 076 818 83 70

Pogotowie gazowe – 992; 076 850 90 00

Pogotowie energetyczne –    991; 076 818 82 83

Informacja PKP – 076 866 95 42

Informacja PKS – 076 818 84 76

Cmentarz (administrator) –          076 818 76 89

0601 146 831

Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ 

– 076 818 86 81

ChZGKiM – 076 818 83 70

Przychodnia Rejonowa            – 076 818 85 14

OG£OSZENIA DROBNE

***
Kontakt: 

"Royal sp. z o.o., 
ul. Fabryczna 1, 

tel. 076 819 1020, 
e-mail: royaleco@neostrada.pl.

DOMY MIESZKANIA LOKALE
Sprzedam dom parterowy w Goliszowie,

dzia³ka o pow. 30 arów do zamieszkania od

zaraz, cena 120 tys. z³ (przez dzia³kê przep³ywa

strumyk). Wiadomoœæ: tel. 0887-423-200.

Sprzedam dom wolnostoj¹cy, piêtrowy do re-

montu, 2 gara¿e. Wiadomoœæ: tel. 0887-102-526.

Kupiê mieszkanie lub dom w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. 0698-041-139.

Sprzedam mieszkanie M-4, 64 m2, przy 

ul. Samorz¹dowej. Wiadomoœæ: tel. 0694-481-911

lub (076) 818-78-95 po godz. 18.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe, spó³-

dzielcze w nowym bloku, parter, 3 pokoje 

o pow. 69 m2, po wymianie okien i pod³óg

na 3.pokojowe o mniejszym metra¿u. Wiado-

moœæ: tel. 0509-869-458.

Zamieniê mieszkanie komunalne o pow.

56 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, ³azien-

ka z wc, ogrzewanie centralne+piec kaflowy,

na mieszkanie 3.pokojowe w nowym lub starym

budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 0783-648-099.

Pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia

2 lub 3. pokojowego w Chojnowie. Wiado-

moœæ: tel. 0788-288-199 lub 0788-906-017.

Wynajmê mieszkanie 3.pokojowe - Choj-

nów ul. Kiliñskiego 32b/10.

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-12-47.

Posiadam lokal do wynajêcia o pow. 30 m2.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-86-23.

PRACA
Stacja Paliw „Madzbi” zatrudni kierowcê

z kat. C, pracownika myjni rêcznej, pracow-

nika obs³ugi stacji paliw. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-82-52.

Poszukujê pracy w charakterze opiekunki

do dzieci. Wiadomoœæ: tel. (076) 818-72-10

lub 0607-410-672

Restauracja „Wiatrak” zatrudni kucharkê,

pomoc kuchenn¹ i kelnerkê. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-67-48.

AUTO-MOTO
Sprzedam OPLA Kadeta 1985 rok, zareje-

strowany do po³owy czerwca, cena wywo-

³awcza 1100 z³. Wiadomoœæ: tel. 0697-368-112.

INNE
Dzia³ki budowlane w Chojnowie - 60 z³ za m2.

Wiadomoœæ: tel. 0694-876-456 po godz. 16.00.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,32 ha

w Rokitach, atrakcyjne po³o¿enie pod lasem,

cisza, spokój. Wiadomoœæ: tel. 0667-238-210.

Sprzedam teren przemys³owy w Chojno-

wie, ul. Okrzei – ogrodzony, hale produk-

cyjne o powierzchni 1000 m2, ogrzewanie

gazowe. Wiadomoœæ: tel. 0604-212-017.

Sprzedam dzia³ki budowlane 11 arów 

w Konradówce i 31 arów w Piotrowicach 

z mo¿liwoœci¹ podzia³u na 15 arów i 16 arów. 

Wiadomoœæ: tel. (076) 819-61-33.

Stacja Paliw "Chojnówka" 

ul. Fabryczna 1
w Chojnowie oferuje do sprzeda¿y 

w konkurencyjnych cenach:

paliwa

oleje

filtry

akcesoria, itd.

Posiadamy równie¿ w³asny transport 

z dowozem do klienta zamówionego 

oleju napêdowego i opa³owego.
__________________________________________

ZAPRASZAMY!

Godziny  otwarcia:

pn. - pt. 7.00 - 19.00

sob. 7.00 - 15.00

niedz. i œwiêta - nieczynne

Pilnie zatrudnimy 
pracowników 
do produkcji

bezo³owiowych 
okien PVC, 

w nowo otwartym
zak³adzie w Chojnowie.

Istnieje mo¿liwoœæ
przeszkolenia zawodowego. 




