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SP3 - szkolne Igrzyska
Uroczystym rozpaleniem pochodni 

rozpoczêto prezentacjê poszczególnych klas. 
Fotograficzne wspomnienia

“W drodze...“ - wernisa¿ wystawa Marty Kondrackiej.

Wygraliœmy, pojechaliœmy, zobaczyliœmy, wróciliœmy!
Wraz z siedmioma innymi grupami, 13.osobowy zespó³ 

uczniów Gimnazjum nr 1 uczestniczy³ w IV turnusie wakacji Rossmanna. 

Spotkali siê, by powspominaæ
Ju¿ po raz 13. odby³y siê Wrzeœniowe Kresowiana. 

¯egnaj lato na rok
Kolejn¹ edycj¹ Muzyki w Rynku zakoñczyliœmy tegoroczny sezon miejskich festynów. 13 wrzeœnia, w centrum miasta,

na chojnowskiej scenie zaprezentowali siê wykonawcy lokalni i niezwykli goœcie z Irlandii.

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

- rozmowa z prezesem KS Chojnowianka
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Wydzia³ GGGiOŒ iinformuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (j.t. Dz. U.  z 2015 r. poz. 782
ze zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie informuje o wywie-
szeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu;
w dniach od 17.09.2015 r. do 08.10.2015 r.:
- wykazu w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci oznaczonej numerem
geodezyjnym 22/84, po³o¿onej przy ul.
Fabrycznej w obrêbie 2 miasta Choj-
nowa, na rzecz w³aœciciela dzia³ki przyle-
g³ej na poprawê jej zagospodarowania
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 17 wrzeœnia 2015 Nr 107/2015.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñs-
two w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr
782 ze zm.) winny z³o¿yæ wnioski w Urzê-
dzie Miejskim w Chojnowie w terminie
do dnia 29.10.2015 r.

Karta DDu¿ej RRodzin

Informujemy, ¿e Basen Miejski w Choj-
nowie przy Szkole Podstawowej nr 4
oraz Market Mrówka przyst¹pi³y do pro-
gramu Karty Du¿ej Rodziny. Posiadacze
takiej karty otrzymuj¹ na chojnowskim
basenie a¿ 50% zni¿ki na bilet ulgowy
oraz 25% zni¿ki na bilet normalny, nato-
miast w Markecie Mrówka 5% zni¿ki na
ca³e zakupy.

Sezon sszczepieñ 
w pprzychodni

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
informuje, ¿e przyjmuje ju¿ chêtnych na
szczepienie przeciw grypie. Zaintere-
sowani mog¹ zg³aszaæ siê do gabinetu
zabiegowego lub punktu szczepieñ,
gdzie mo¿na jednoczeœnie nabyæ
szczepionkê.

Prace przy budowie ¿³obka posuwaj¹ siê zgodnie z harmonogramem. Wykonano ju¿
drogê dojazdow¹, zatokê postojow¹ na 6 miejsc, chodniki oraz taras przed placówk¹. 
Trwaj¹ prace przy dociepleniu elewacji styropianem oraz prace pokrywcze z docieple-
niem dachu. Obiekt ma ju¿ zamontowane wszystkie okna i drzwi zewnêtrzne,
doprowadzony jest gaz, energia elektryczna i woda. Wykonano wszystkie instalacje
wewnêtrzne, w tym elektryczn¹ i centralnego ogrzewania. Budynek pod³¹czony jest
te¿ do sieci kanalizacyjnej. Wewn¹trz prowadzone s¹ prace tynkarskie.

Roœnie nnam ¿¿³obek
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Farmed – tel. 76 81-81-136  1.XI.
Salix – tel. 76 81-88-301 – 11.XI
Stokrotka – tel. 76 81-96-649 25.XII
Melisa – tel. 076 81-91-658    

15.VIII, 26.XII

Apteka w Intermarche 
czynna jest tak¿e

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

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

DY¯URY APTEK
02-04.10. - V Chojnowska Jesieñ z Muzyk¹ Dawn¹ MOKSiR
03.10 - Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska w Kolarstwie Górskim MTB SZS Wroc³aw, SP 4

KKS Oriens, UM Chojnów
08.10 - IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka Eve Ainsworth “7 dni” MBP
16.10 - Gala Kresowa MOKSiR
paŸdziernik  - Wystawa Cz³onków Gildii Artystów Chojnowa MOKSiR
paŸdziernik - Spotkanie autorskie z El¿biet¹ Chereziñsk¹ MBP
paŸdziernik - Wystawa prac V Konkursu Ró¿añcowego MBP 

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

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

Kalendarz imprez w mieœcie 
paŸdziernik-listopad

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

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

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:

V CHOJNOWSKA JESIEÑ 
Z MUZYK¥ DAWN¥

Od 2 do 4 paŸdziernika br. potrwa V ju¿
edycja spotkañ z brzmieniami dawnych
mistrzów. Tym razem mi³oœnikom
muzyki zaprezentuj¹ siê: Zespo³y Muzyki
Dawnej Tiboryus ze Œwieradowa
Zdroju i Gaudium Ludentem z Jeleniej
Góry (koncert w pi¹tek 2.X.2015 w Muzeum
Regionalnym o godz. 19.00); zespo³y 93`
Projekt z Wroc³awia i AbsoLutes z Byd-
goszczy (w sobotê 3.X.2015 w muzeum 
o godz. 18.00); zespó³ Oak Brothers
i Zespó³ Muzyki Historycznej All’ Antico
z Chojnowa/Wroc³awia (w niedzielê
4.X.15 w Domu Kultury o godz. 19.30). 
Temu ostatniemu koncertowi towarzy-
szyæ te¿ bêd¹ prezentacje uczestników
warsztatów Pieœni Œwiata.

Wstêp na wszystkie koncerty
 jest bezp³atny.

PUP informuje
Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy
Filia w Chojnowie w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolno-
œl¹skiego og³asza nabór wniosków na
nastêpuj¹ce formy wsparcia:

* szkolenia i bony szkoleniowe,
* jednorazowe œrodki na podjêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej,
* bony zasiedleniowe.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e œrodki 
w ramach projektów pozwalaj¹ na zawie-
ranie umów trwaj¹cych maksymalnie do
30.11.2015 roku.

Zapraszamy pracodawców oraz osoby
bezrobotne do udzia³u w projektach!

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ 
w siedzibie PUP w Legnicy Filii 
w Chojnowie, ul. Rynek 20, pokój nr 2 
i 3 lub u swojego doradcy klienta.

Szkolne Mistrzostwa 
Dolnego Œl¹ska 

w Kolarstwie Górskim
MTB

Organizatorzy: 
SZS Wroc³aw, UM Chojnów, SP 4, 
UKKS Oriens Chojnów

serdecznie zapraszaj¹ 

na kolarskie zmagania 

o tytu³ Mistrza Dolnego Œl¹ska

Park Piastowski
3 paŸdziernik; godz. 10.00
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Kolejn¹ edycj¹ Muzyki w Rynku zakoñczy-
liœmy tegoroczny sezon miejskich festynów.
13 wrzeœnia, w centrum miasta na chojnow-
skiej scenie zaprezentowali siê niezwykli
goœcie z Irlandii i wykonawcy lokalni.

Imprezê otworzy³ Jurand Kowalski, znany
bywalcom muzycznych wydarzeñ woka-
lista i kompozytor. Jurand jest jednym 
z nielicznych rodzimych muzyków, którzy
bawi¹ publicznoœæ w³asnymi utworami.
Od lat pisze teksty, komponuje muzykê
dziel¹c siê z mieszkañcami emocjami,
nastrojami, spostrze¿eniami. Muzyczne
kawa³ki - lekkie, melodyjne - szybko wpa-
daj¹ w ucho i nios¹ ze sob¹ treœci, z którymi
³atwo siê uto¿samiæ. Czêœæ zaprezento-
wanych utworów pochodzi z autorskiego
(trzeciego ju¿) kr¹¿ka "Tylko Ty muzyko
moja" wydanego wiosn¹ tego roku. 
W przygotowaniu jest kolejna p³yta, na
któr¹ fani Juranda niecierpliwie czekaj¹. 

Jurand zagra³ te¿ z zespo³em Fakt. 
Zespó³, którego za³o¿ycielem jest Jurand
funkcjonuje od wielu lat, w ró¿nym
sk³adzie. Obecnie tworz¹ go, wspólnie 
z liderem, m³odzi ludzie, którzy, pod
okiem doœwiadczonego kompozytora
poznaj¹ tajniki muzycznej strefy. 

Pat McManus Band z Irlandii wype³ni³
chojnowsk¹ przestrzeñ ostrymi brzmie-
niami rocka, bluesa i folk. Muzyka nie dla
ka¿dego, ale w wykonaniu tak profesjonal-

nych muzyków zachwyci³a zdecydowan¹
wiêkszoœæ. Pewnie nie wszyscy oklas-
kuj¹cy fenomenalnego gitarzystê mieli
œwiadomoœæ z jak¹ legend¹ przysz³o im
spotkaæ siê w niewielkim Chojnowie.
Patrick Frances McManus karierê zacz¹³,
graj¹c wraz z braæmi przez 7 lat na ¿ywo 
w TV. PóŸniej, gdy mia³ 20 lat, do³¹czy³
do zespo³u Horslips. Zmiana stylu muzy-
cznego udzieli³a siê równie¿ braciom,
którzy zaczêli graæ na instrumentach
elektrycznych. Sta³o siê to podstaw¹ do
stworzenia wspólnie zespo³u o nazwie
Pulse (by póŸniej zmieniæ go na Mama's
Boys). Kapela szybko zaczê³a odnosiæ
sukcesy. Zespó³ wyda³ piêæ kasowych

p³yt, koncertowa³ z Bon Jovi oraz Ratt,
wyst¹pi³ na festiwalu z Deep Purple 
w Knebworth przed milionow¹ pub-
licznoœci¹. Na koniec swojego tournee

zagrali z Garrym Moorem. Mama's Boys
rozpad³ siê, ale kilka lat póŸniej Pat
McManus powróci³ z niezale¿nym mate-
ria³em. Zapraszany na festiwale takie
jak: The Harley Davidson Festival w St.
Tropez, Rock The Wolves w Szwajcarii,
Guitar Festival na Korsyce, St. Julian
Guitar Festival w Genewie i Raismes
Fest we Francji, w 2015 roku zagra³ dla
chojnowian! 
Koncert irlandczyków na d³ugo zapadnie 
w pamiêæ. Wirtuozeria Pata, sceniczne
show i wspania³y kontakt z publicznoœci¹
z³o¿y³y siê na niezwyk³y muzyczny popis.

W tak ró¿norodnej tonacji po¿egnaliœmy
lato i plenerowe spotkania. Przed nami
jednak wiele jeszcze kulturalnych i muzy-
cznych wydarzeñ. Wœród propozycji
Miejskiego Oœrodka Kultury i Rekreacji,
Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Mu-
zeum Regionalnego ka¿dy z pewnoœci¹
znajdzie coœ interesuj¹cego. Wystarczy
œledziæ doniesienia Gazety Chojnowskiej
lub zapowiedzi na chojnow.eu

eg

¯egnaj lato na rok
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Z inicjatywy Burmistrza Miasta Choj-
nowa Jana Serkiesa i Starosty Z³oto-
ryjskiego Ryszarda Raszkiewicza w dniu
28.08.2015r. odby³o siê w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Z³otoryi kolejne
spotkanie samorz¹dowców dotycz¹ce
mo¿liwoœci utworzenia œcie¿ek rowe-
rowych po nieczynnej linii kolejowej nr
316 Z³otoryja-Zagrodno-Chojnów-Rokitki.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta legnicki -
Janina Mazur, wójt gminy Z³otoryja - Maria
Leœna, przedstawiciele gminy wiejskiej
Chojnowa i gminy Zagrodno oraz Burmistrz
Miasta Chojnowa - Jan Serkies i starosta
z³otoryjski- Ryszard Raszkiewicz. Z uwagi
na mo¿liwoœæ skorzystania od 2016 roku 
z dofinansowania Unii Europejskiej na
poziomie do 85% wsparcia projektów w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego na

lata 2014-2020 w ramach tworzenia
œcie¿ek rowerowych na terenie Dolnego
Œl¹ska samorz¹dowcy powiatu legnickiego
i z³otoryjskiego wyrazili pe³n¹ gotowoœæ
do realizacji koncepcji utworzenia po
nieczynnej linii kolejowejnr 316 tras rowe-
rowych ³¹cz¹cych oba powiaty. 
Koordynatorem realizacji tej inicjatywy
zosta³ starosta z³otoryjski Ryszard Raszkiewicz.

Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 2015r.
zostanie zorganizowane kolejne spotkanie
przedstawicieli gmin, po których przebiega
dawna linia kolejowa Chojnów-Zagrodno-
Z³otoryja celem podpisania ewentualnego
porozumienia miêdzygminnego umo¿liwia-
j¹cego podjêcie dalszych dzia³añ zmierza-
j¹cych do pozyskania dofinansowania z UE
na utworzenie trasy rowerowej Chojnów-
Z³otoryja.

Powstanie trasa rowerowa 
Rokitki-Chojnów-Zagrodno-Z³otoryja

Elektroniczne 
zwolnienia lekarskie 

Od stycznia 2016 roku lekarze bêd¹ mogli
wystawiaæ elektroniczne zwolnienia lekar-
skie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to
jednak, ¿e od tej daty znikn¹ dotychcza-
sowe zwolnienia papierowe. Te bêdzie
mo¿na stosowaæ do koñca 2017 roku. 
Od pocz¹tku 2016 roku pacjent mo¿e
otrzymaæ od lekarza zwolnienie wysta-
wione wed³ug dotychczasowych zasad -
na papierowym formularzu (ZUS ZLA)
albo w formie elektronicznej (e-ZLA).
Natomiast od 1 stycznia 2018 r. bêd¹
wystawiane wy³¹cznie zwolnienia elektro-
niczne. Gdy lekarz wystawi e-ZLA pa-
cjent nie bêdzie musia³ dostarczaæ zwol-
nienia pracodawcy (w przypadku pra-
cowników) albo ZUS (m.in. w przypad-
ku osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹). Nie bêdzie ju¿ musia³ podczas
choroby czy opieki np. nad chorym
dzieckiem udawaæ siê do pracodawcy
czy jednostki ZUS albo prosiæ o dostar-
czenie zwolnienia rodzinê czy znajo-
mych. E-ZLA zostanie przes³ane na pro-
fil PUE p³atnika i do systemu ZUS. Nie
bêdzie wymagany od pacjenta termin 
7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie
bêd¹ go te¿ dotyczy³y ewentualne obni-
¿enia zasi³ku chorobowego czy opiekuñ-
czego z powodu przekroczenia tego ter-
minu. Konieczne bêdzie natomiast przes-
³anie (z³o¿enie) wniosku m.in. w przy-
padku osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, wystêpuj¹cych o zasi³ek
po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia)
czy pracowników, którym ZUS a nie
pracodawca, wyp³aca œwiadczenia
chorobowe. Ubezpieczony mo¿e to zro-
biæ korzystaj¹c ze swojego profilu na
PUE. Wniosek w jego imieniu mo¿e
tak¿e z³o¿yæ pracodawca, np. poprzez
ZUS Z-3.

ZUS ddonosi



6 GAZETA CHOJNOWSKA NR 17/842oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Akcja "Sprz¹tania Œwiata" po raz kolejny
odby³a siê w naszym mieœcie. Ta miêdzy-
narodowa kampania proekologiczna co
roku zrzesza miliony wolontariuszy 
z ca³ego œwiata. Udzia³ w niej bior¹ nie
tylko indywidualne osoby, troszcz¹ce siê
o czystoœæ œrodowiska, ale równie¿ ca³e
szko³y, miasta i samorz¹dy. W Polsce
akcja organizowana jest przez Fundacjê
"Nasza Ziemia", przy wspó³pracy fun-
dacji "Sprz¹tanie Œwiata - Polska". Has³em
przewodnim tegorocznej akcji by³o has³o
"Wyprawa - Poprawa".

Ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do
poprawy warunków ¿yciowych. Jest to
szczególnie istotne, gdy¿ nasza aktyw-
noœæ ma nieocenione znaczenie dla funkcjo-
nowania systemu gospodarowania
odpadami. 
Podró¿uj¹c po okolicy, organizuj¹c wy-
cieczki rowerowe lub piesze, mo¿emy
napotkaæ dzikie wysypiska oraz sk³ado-
wiska œmieci. 

Tak¿e brak koszy na œmieci oraz pojem-
ników do segregacji odpadów nale¿y
uznaæ za niedopatrzenie, które drogo
kosztuje przyrodê. Poprzez zg³aszanie
tego typu przypadków urzêdom gminy,
korzystamy z naszego prawa do ¿ycia 
w godnych warunkach. A przecie¿ ¿ycie 
w czystej okolicy zapewnia nam nie
tylko lepsze samopoczucie, ale równie¿
bezpieczeñstwo. Dlatego te¿ powinniœmy
"wyruszyæ po nasze prawa".

Jednak akcja "Sprz¹tania Œwiata" to nie
tylko formalne zg³oszenia. To przede wszys-
tkim dzia³ania. Jak co roku, w trzecim
tygodniu wrzeœnia (tym razem 18-21
wrzeœnia) przebiega³ fina³ kampanii, 
w czasie którego uczniowie przedszkoli
oraz szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych ruszyli w teren, sprz¹taj¹c parki,
ulice oraz place Chojnowa.
Niestety, ponownie okaza³o siê, ¿e miesz-
kañcy naszego miasta niekoniecznie

myœl¹ na co dzieñ o ochronie œrodo-
wiska, czego widocznym skutkiem by³a
iloœæ œmieci oraz odpadów, jakie uda³o
siê zebraæ uczniom. Worki na œmieci,
wype³nione po brzegi ró¿nego rodzaju

zanieczyszczeniami dobitnie œwiadcz¹ 
o tym, ¿e jeszcze wiele pracy przed
nami. Pracy nad œwiadomoœci¹ spo³e-
czeñstwa, przede wszystkim. Bo lepiej
zapobiegaæ, ni¿ przeciwdzia³aæ skutkom
naszej nieuwagi i lenistwa.

(rad)

"Wyprawa - Poprawa"
- Sprz¹tanie Œwiata 2015
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P³ywanie czy kopanie?
- rozmowa z prezesem 

KS Chojnowianka
Fenomenu pi³ki no¿nej nie uda³o siê przez
stulecia wyjaœniæ najtê¿szym umys³om.
Miliony ludzi na ca³ym œwiecie kocha
footboll nie zastanawiaj¹c siê czym ta
mi³oœæ jest podyktowana. Tej fascynacji
uleg³ Bogdan JóŸwiak. W jego przypadku,
pi³ka no¿na nie tylko towarzyszy mu od
najm³odszych lat, ale mia³a te¿ ogromny
wp³yw na jego losy.
Od niedawna Bogdan JóŸwiak pe³ni
funkcjê prezesa Klubu Sportowego Choj-
nowianka. W obecnej sytuacji Chojno-
wianki, to decyzja niemal heroiczna.

Gazeta Chojnowska - Nastroje w choj-
nowskim klubie s¹ raczej minorowe.
Wykaza³ siê Pan odwag¹ przyjmuj¹c 
w tym momencie funkcjê prezesa.

Bogdan JóŸwiak - Rzeczywiœcie , to trud-
ny czas dla naszego klubu. Nie sztuk¹ jest
jednak obj¹æ prezesurê kiedy wszystko
dobrze siê uk³ada. Wiem, ¿e wiele ryzyku-
jê, ale zdecydowa³em podj¹æ próbê i mam
wra¿enie, ¿e po miesi¹cu mo¿na ju¿
mówiæ o pozytywnych efektach. Mo¿e nie
o takich jakich bym siê spodziewa³, ale
ciê¿ko jest budowaæ atmosferê (a o ni¹ mi
teraz najbardziej chodzi) w sytuacji kiedy
morale zawodników spad³o do minimum,
brak zapa³u i chêci. Mam wra¿enie jed-
nak, ¿e to pomalutku siê zmienia. Nie oce-
niam moich poprzedników, bo nie jest to
moj¹ rol¹. Doceniam dzia³alnoœæ spo³e-
czn¹, a ¿e nie zawsze wyjdzie tak jak-
byœmy chcieli… Wierzê, ¿e ka¿dy chce jak
najlepiej. Ja te¿. 

G.Ch. - Przypomnijmy mo¿e, ¿e trzeci
raz zostaje Pan prezesem klubu. Ma
Pan zatem baga¿ doœwiadczeñ.

B.J. - Mo¿na by tak przyj¹æ, ale ka¿da era
ma swoje prawa. Mam wra¿enie, ¿e
kiedyœ by³o ³atwiej. Wiêcej osób garnê³o
siê do dzia³ania, wiêcej firm sk³onnych
by³o udzielaæ wsparcia. Nie bez znaczenia
jest jednak wspó³praca z samorz¹dem.
Bez pomocy miasta nie by³oby mowy 
o funkcjonowaniu klubu. To cenny atut.
Liczê te¿ na kooperacjê ze szko³ami.
Zarz¹d Chojnowianki przeprowadzi³ ju¿
obiecuj¹ce rozmowy z Powiatowym Zes-
po³em Szkó³, gdzie od przysz³ego roku
utworzona zostanie klasa sportowa

ukierunkowana na pi³kê no¿n¹, koordy-
nowana przez naszych trenerów. Tak¹
mam wizjê - chcê stworzyæ zaplecze ju-
niorów, którzy w przysz³oœci bêd¹ uzupe³-
niali sk³ad pierwszej dru¿yny. Nie jestem
zwolennikiem œci¹gania pi³karzy z zew-
n¹trz - to generuje powa¿ne koszty, a poza
tym uwa¿am, ¿e w tej klasie rozgrywko-
wej graæ powinni lokalni zawodnicy.
Jestem optymist¹. Kiedy w sierpniu na
treningu zasta³em 4 zawodników, ze zro-
zumieniem przyj¹³em rezygnacjê trenera
Kujawy. Dziœ na boisku æwiczy 12-14
pi³karzy, a ich szkoleniowiec Ryszard
Gadowski (który te¿ podj¹³ siê trudnego
zadania) daje z siebie wszystko, by gra
by³a sk³adniejsza i bardziej efektywna.
Mamy te¿ niez³e zaplecze. W sumie, 
w klubie trenuje 160 zawodników 
w ró¿nych grupach wiekowych. To dobrze
wró¿y na przysz³oœæ. Wierzê, ¿e wkrótce
poprawi¹ siê nasze notowania. Dodam
pó³¿artem, ¿e moj¹ wiarê podbudowuje
pewien traf - kiedy obejmowa³em
prezesurê pierwszy raz w Chojnowiance,
klub obchodzi³ 50. rocznicê istnienia.
Teraz bêdziemy mieli jubileusz 70.lecia -
to moim zdaniem dobry omen i tego siê
trzymam.

G.Ch. - A jakie nastroje w zarz¹dzie?

B.J. - Obecny zarz¹d pracuje w niepe³-
nym sk³adzie. Czekamy na walne zebra-
nie, podczas którego uzupe³nimy sk³ad.
Mimo to nastroje s¹ chyba pozytywne.
Wszystkim nam zale¿y na klubie, na
zawodnikach, na rozwoju. Wed³ug mnie
wspó³praca uk³ada siê bardzo dobrze. 

G.Ch. - Jaka jest zatem, Pana zdaniem,
rola prezesa?

B.J. - Kiedyœ myœla³em, ¿e ta funkcja
polega na koordynowaniu dzia³añ trene-
rów i zarz¹du, ale z pewnoœci¹ nie w takim

ma³ym klubie. Tu w praktyce prezes jest
od wszystkiego - noszê wodê, za³atwiam
sprawy z rejestracj¹, staram siê rozwi¹-
zywaæ problemy, z którymi przychodz¹ do
mnie zawodnicy, itp., itd. I to mi odpowiada. 
Decyduj¹c siê na pracê spo³eczn¹ mia³em
œwiadomoœæ, ¿e muszê daæ z siebie wszystko,
¿e muszê ¿yæ ¿yciem klubu i interesowaæ
siê ka¿d¹ spraw¹, która go dotyczy. Bez
w¹tpienia w tego typu dzia³aniach trzeba
byæ pasjonat¹.

G.Ch. - Pi³ka no¿na towarzyszy Panu
od wielu lat.

B.J. - Od zawsze, od kiedy pamiêtam.
Podobno by³em bardzo zdolnym, bramko-
strzelnym zawodnikiem. Gra³em w klubach
okolicznych gmin, w Boles³awcu, we Wro-
c³awiu. Pi³ka zawsze poch³ania³a mój
czas i mnie samego. By³a moj¹ pasj¹ do
tego stopnia, ¿e dla niej zrezygnowa³em 
z m³odzieñczych marzeñ. Chcia³em byæ
marynarzem. Ale przyszed³ czas, ¿e
musia³em wybraæ - p³ywanie czy kopanie.
Wybra³em pi³kê.

G.Ch. - Na jakiej pozycji znajdzie siê
Chojnowianka na koniec sezonu?

B.J. - Ciê¿ko w tej chwili prorokowaæ.
Dopiero tworzymy dru¿ynê. O tym, ¿e
zespó³ jest zgrany i skuteczny bêdzie
mo¿na mówiæ za jakiœ czas. Wtedy te¿
³atwiej bêdzie oceniaæ szanse na awans.
Ale jestem dobrej myœli, spokojnie utrzy-
mamy siê w lidze okrêgowej, a na 70. lecie
klubu nie bêdziemy musieli siê wstydziæ,
¿e spadniemy z okrêgówki. Chcia³bym
¿ebyœmy œwiêtowali nasz jubileusz w lidze
okrêgowej, ale zobaczymy…

G.Ch. - No to trzymamy kciuki -
redakcja i wierne grono kibiców.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
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Jakiœ czas temu informowaliœmy 
o pocz¹tku niezwyk³ej przygody
telewizyjnej Patrycji Rombalskiej.
Ta urodziwa chojnowianka wpad³a
w oko producentom ATM - firmy,
która stoi m.in. za takimi produk-
cjami jak "Pierwsza mi³oœæ" czy
"Policjantki i Policjanci". 
Co jakiœ czas pani Patrycja jest
obsadzana w epizodach, które
œledzimy przed telewizorami. 
Na ma³ym ekranie, stacja TV4, 21
wrzeœnia wyemitowa³a kolejny
odcinek "Policjantek i Policjan-
tów". W³aœnie w jednym z w¹t-
ków mogliœmy zobaczyæ zawi³¹
intrygê jak¹ uknu³a podstêpna
Melissa Gozdawska wraz z doro-
s³ym synem. W rolê Melissy wcie-
li³a siê oczywiœcie nasza choj-
nowianka. 
Nied³ugo te¿ ta sama stacja nada
odcinek serialu fabularnego

"Detektywi w akcji". Tam równie¿
pojawi siê nasza Patrycja. 
O dacie emisji poinformujemy.
Na nasz gust Patrycja Rombalska
powinna na d³u¿ej zakotwiczyæ 
w serialu o codziennej pracy
policjantów. 
Czy znajdzie jednak na to czas?
Czy pogodzi pracê zawodow¹ 
z przygod¹ telewizyjn¹?

pm

Patrycja na ma³ym ekranie

"Szukam ciebie w trawie i mchach",
"Gdzie jesteœ?", "Fragmenty…Sekrety",
"Jesieñ idzie nie ma na to rady" - tajem-
niczo brzmi¹ce podtytu³y to czêœæ
sk³adowych fotograficznej wystawy
Marty Kondrackiej, której wernisa¿
odby³ siê 11 wrzeœnia w Galerii M³odych
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

"W drodze…" - nazwa ekspozycji mówi
sama za siebie. Prace pokazane na wys-
tawie, to wspomnienia z kilku podró¿y -
m.in. z Kazachstanu, Warszawy i Wroc-
³awia. Pokazuj¹ architekturê obiektów,
urbanistykê miast i otaczaj¹c¹ je przy-
rodê. Uzupe³nieniem wernisa¿u by³ mul-
timedialny pokaz kolejnych fotogra-
ficznych wspomnieñ. Obie prezentacje
dowiod³y ogromnej wra¿liwoœci i poety-
ckiej psyche autorki. Odkry³y te¿ sekret
osobistych podró¿y. 

W Kazachstanie np. Marta Kondracka
pracowa³a jako wolontariuszka z dzieæmi
i doros³ymi potomkami naszych roda-
ków, ucz¹c ich jêzyka polskiego.
Wroc³aw i Warszawa natomiast, to dla
niej wyj¹tkowe (po rodzinnym Choj-
nowie) miejsca, które w szczególny spo-
sób wp³ywaj¹ na jej ¿ycie. 
Wernisa¿ tej wystawy, tej autorki by³ nietu-
zinkowy. To popo³udnie by³o poetyckie,
nastrojowe, ciep³e, ujmuj¹ce…

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 10 paŸ-
dziernika i chocia¿ ekspozycja nie za-
st¹pi obecnoœci sentymentalnej mental-
noœci autorki, wra¿liwy odbiorca odnaj-
dzie w jej fotografiach poezjê napotka-
nych "w drodze" ujêæ.

eg

Fotograficzne wspomnienia

W ramach V edycji 
Chojnowskiej Jesieni 

z Muzyk¹ Dawn¹ 
zapraszamy wszystkich chêtnych 

na warsztaty wokalne 
"Pieœni Œwiata", 

które w dniach 02-04 paŸdziernika
poprowadzi pani Barbara Ciemiêga.

Ide¹ spotkañ jest poznanie
mo¿liwoœci ludzkiego g³osu i nauka

tradycyjnych, ludowych pieœni 
z ró¿nych zak¹tków œwiata. 

Szczegó³owe informacje i zapisy 
Agencja Artystyczna "DB - Art"

Mateusz Bojda, 
tel. 510 664 654

Pieœni Œwiata
- warsztaty wokalne
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Mieszkañcy Kresów Wschodnich, ich rodziny, przyjaciele i znajomi przyjechali do
Bia³ej ko³o Chojnowa. Tam ju¿ po raz 13. odby³y siê Wrzeœniowe Kresowiana.
Uroczystoœæ w parku rozpoczê³a msza œw. pod przewodnictwem Biskupa
Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. PóŸniej na scenie prezentowa³y siê chóry 
i zespo³y folklorystyczne z regionu legnickiego. Nieod³¹cznym elementem œwiêta
Kresowian by³a sztuka teatralna zatytu³owana "Pan Geldhab" Aleksandra Fredry. 
W rolê aktorów wcielili siê mieszkañcy Bia³ej. Podczas spotkania mo¿na by³o obej-
rzeæ wystawê zdjêæ zatytu³owan¹ "Bia³a, której ju¿ nie ma". Fotografie przedstawiaj¹
dawnych mieszkañców wsi, którzy przybyli tam po 1945 roku. Jak co roku mo¿na
by³o skosztowaæ kuchni kresowej, wspólnie poœpiewaæ i powspominaæ lata dzieciñstwa
spêdzone na Kresach Wschodnich. 
W tegorocznych Wrzeœniowych Kresowianach wziê³o udzia³ ponad tysi¹c osób niemal
z ca³ego Dolnego Œl¹ska. Patronat Honorowy nad uroczystoœci¹ objêli: Biskup
Legnicki Zbigniew Kiernikowski i Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz. 

Tekst i zdjêcia Radio Plus Legnica

Uczniowie dolnoœl¹skich szkó³ w³¹czyli
siê do ratowania polskich cmentarzy
pozostawionych za wschodni¹ granic¹.
Wœród tych grobów, zdewastowanych 
i zapomnianych, znajduj¹ siê mogi³y
mieszkañców Dolnego Œl¹ska. Dla wielu
m³odych ludzi by³a to swoista lekcja his-
torii. 
W tym roku wœród uczestników wyjazdu
by³y równie¿ dwie uczennice z Powia-
towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie:
Samanta Saj i Justyna Kondzio³ka.
Za wschodni¹ granic¹ spêdzi³y praco-
wicie 10 dni. 
Oby ich poœwiêcenie i trud przyczyni³y
siê do tego, ¿e cz¹stka naszej Ojczyzny,
nasze œlady na Kresach, ocalone zostan¹
od zapomnienia. 
Relacjê z wyjazdu mo¿na by³o zobaczyæ
w TV Regionalnej w programie Studio
Wschód lub w internecie pod adresem
http://wroclaw.tvp.pl/21461683/01092015.

pzs

Mogi³ê pradziada
ocal od zapomnienia

Spotkali siê, by powspominaæ
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13 osobowa za³oga z Gimnazjum nr 1 wziê³a udzia³ w warszaw-
skiej ekspedycji Rossmanna. Pamiêtacie, ¿e wiosn¹ 20 oso-
bowy zespó³, Rosswijaj¹cy TeamGim1, pod kierunkiem 
p. Bony Szaban, realizowa³ projekt Rosswijaj¹ce wakacje
Rossmanna? Nasza dwudziestka znalaz³a siê wœród
zwyciêzców. Nagrod¹ by³ 10 dniowy pobyt w hotelu Double
Tree by Hilton w Warszawie. Na wyjazd zdecydowa³o siê 13
osób spoœród 20 naszych finalistów. Goœciem hotelu by³a
równie¿ p. Szaban.

Wraz z siedmioma innymi grupami uczestniczyliœmy w IV tur-
nusie wakacji Rossmanna. Wakacji pe³nych niespodzianek. Nie
znaliœmy programu obozu. O planowanych zajêciach dowiady-
waliœmy siê na porannym apelu. Obowi¹zywa³a zasada - 
1 dzieñ warsztatów w hotelu, 1 dzieñ wyjazdowy.
Warsztaty odbywa³y siê z podzia³em na grupy po œniadaniu 
i po obiedzie. Je¿eli jakaœ grupa nie mia³a warsztatów, wtedy
uczestniczy³a w zajêciach sportowych. Zajêcia by³y ró¿no-
rodne. Zaczynaliœmy od siatkówki, potem by³ aerobik, sporty
walki, ³ucznictwo, mini-kurs samoobrony i nordic walking.
Dodajmy do tego jeszcze dwa wyjœcia na basen. Raz nawet
wyprowadzili nas do lasu, gdzie poznawaliœmy tajniki survi-
valu - budowaliœmy sza³asy. Niestety, nie dowiedzieliœmy siê,
czyj sza³as by³ najlepszy, bo dziki przepêdzi³y nas z lasu.
Hahahahaha!!! Dbaliœmy wyj¹tkowo o swoj¹ kondycjê fizyczn¹.
Warsztaty natomiast poœwiêcone by³y ró¿nym tematom, np.
higienie codziennej - z firm¹ Colgate, Dettol, Cleanic, OB,
Lactacyd, stylizacji w³osów i makija¿owi - Maybelline,

Schwarzkopf, L'oreal, zdrowemu od¿ywianiu siê - z firm¹
Bakalland (robiliœmy pyszne sa³atki, koktajle i inne szybkie
przek¹ski), pielêgnacji i opiece nad naszymi czworono¿nymi
przyjació³mi - z Purin¹. Na warsztatach ze stylizacji w³osów
ka¿dy by³ czesany, a dziewczêta mog³y poznaæ tajniki maki-
ja¿u i wypróbowaæ go na sobie. Z ka¿dego spotkania wycho-
dziliœmy z prezentami - kosmetykami, smako³ykami Bakallandu
czy przek¹skami dla czworonogów od Puriny.
Wyj¹tkowe okaza³y siê warsztaty mody prowadzone przez
blogerkê i stylistkê Sinsay'a p. Karolinê Oœcik. Dziewczyny
bawi³y siê znakomicie. Mog³y
przebieraæ siê, tworzyæ w³asne
stylizacje i bez ograniczeñ roz-
mawiaæ o modzie.
Oprócz warsztatów pracowa-
liœmy nad kolejnym numerem
Skarb Young - czasopisma wy-
dawanego przez Rossmanna.
By³o to wydanie specjalne. 
Ka¿dy turnus tworzy³ swój
numer. Przygotowuj¹c mate-
ria³y do Skarbu musieliœmy
wykonaæ dodatkowe zadania
zwi¹zane tematycznie z sieci¹
Rossmann. 
Na ok³adce Skarbu jest nasza Magda.

Wyjazdowo (ze smutkiem opuszczaj¹c klimatyzowane wnêtrza
hotelu) bawiliœmy siê zwiedzaj¹c Warszawê, pokonuj¹c trasy
parku linowego na Bielanach, buszuj¹c po sklepach Galerii
"Arkadia", czy spêdzaj¹c przedpo³udnie w Centrum Nauki
"Kopernik". Odwiedziliœmy te¿ Stadion Narodowy i wystawê
"Pompeje". Byliœmy w kinie na seansie 3D (Pixels) i w Teatrze
Kamienica na spektaklu My, dzieci z Dworca Zoo.
I tak minê³o 10 dni z Rossmannem. 
Po¿egnaliœmy siê z nowymi przyjació³mi, wychowawcami 
i wsiedliœmy do autobusów, które przywioz³y nas do domu.
Pobyt w Warszawie jest  ju¿ wspomnieniem. Byliœmy tam…
szczêœliwi.

WygraliœmyWygraliœmy, pojechaliœmy, pojechaliœmy, zobaczyliœmy, zobaczyliœmy, wróciliœmy!, wróciliœmy!
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15 wrzeœnia, W Szkole Podstawowej nr 3
odby³a siê III Olimpiada Szkolna.
Uczestniczy³y w niej klasy II, III i IV.

Uroczystym rozpaleniem pochodni
rozpoczêto przejœcie przez szkolne bo-
isko oraz prezentacjê poszczególnych
klas. 

Kolejnym punktem imprezy by³o wys³u-
chanie hymnu olimpijskiego oraz z³o-
¿enie uroczystego œlubowania przez
przedstawicieli zebranych klas. 

Po czêœci oficjalnej, uczniowie ubrani na
kolor ¿ó³ty, zielony, czerwony, czarny 
i niebieski (symbol piêciu kontynentów),
ustawili siê na boisku tworz¹c flagê
olimpijsk¹.
Na kolejnych lekcjach odby³y siê
poszczególne konkurencje. Pierwszymi
uczestnikami by³y klasy drugie, nastêp-
nie klasy trzecie i na koñcu klasy czwarte. 

W rywalizacji uczestniczyli wszyscy
zebrani uczniowie. Klasy drugie i trzecie

bra³y udzia³ w wyœcigach rzêdów, budo-
waniu wie¿y z klocków oraz rzutach 
i strza³ach do celu. Klasy czwarte gra³y
w "Dwa ognie".
Po zakoñczonych zawodach poszczegól-
nych oddzia³ów klasowych, dzieci sta-
wa³y na podium i odbiera³y z r¹k dyrekcji
nagrody. 
Partnerem sportowym igrzysk by³a sieæ
sklepów sportowych Decathlon - sklep
Decathlon - Legnica.

Celem tej szkolnej imprezy by³a inte-
gracja dzieci, dobra zabawa oraz nauka
odpowiednich zachowañ przede wszys-
tkim gra fair play.

Bernarda Borkowska

Na zaproszenie p. Anny Iwanickiej Szko³ê Podstawow¹ nr 3
odwiedzi³ mistrz Karate Shotokan - p. Mateusz Szczygie³.

Zaprezentowa³ uczniom klas I-III czêœæ swoich umiejêtnoœci
oraz osi¹gniêæ i przeprowadzi³ z nimi krótki trening.

Rewelacyjny wynik uzyska³ uczeñ Gimnazjum nr 1 Patryk
Orz³owski na Mistrzostwach Dolnego Œl¹ska Juniorów 
w Szachach Klasycznych 
w ¯arowie, rozgrywanych 
w dniach 19 -20.IX.2015r. 

Po bardzo wyrównanych
pojedynkach uzyska³ wynik 5
punktów, tak samo jak
wszyscy zawodnicy na podium,
a rezultat punktacji pomoc-
niczej zdecydowa³ o zajêciu
3 miejsca w turnieju.

Patrykowi serdecznie 
gratulujemy 

BBrr¹¹zzoowwyy  mmeeddaall   
ddllaa  PPaattrryykkaa

Spotkanie z mistrzem

SSzzkkoollnnee  IIggrrzzyysskkaa
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Dzia³ dla doros³ych
Jerzy Bralczyk - "500 zdañ polskich"
Najbardziej b³yskotliwy specjalista od pol-
szczyzny o piêciuset najwa¿niejszych pols-
kich zdaniach.
A œwistak siedzi i zawija je w sreberka...,
Bo to z³a kobieta by³a, Ciemnoœæ widzê, ciem-
noœæ! Jestem za, a nawet przeciw, Koñcz
waœæ! Wstydu oszczêdŸ!, Momenty by³y?

Jerzy Bralczyk nie tylko zebra³ najs³yn-
niejsze polskie zdania, ale tak¿e stworzy³
niezwyk³¹ opowieœæ o polskiej mentalnoœci,
która odbija siê w tym, jak mówimy na co
dzieñ i od œwiêta. S¹ tu literackie cytaty,
zdania wielkich Polaków, codzienne powie-
dzenia, toasty, przekleñstwa, zawo³ania
kibiców i has³a reklamowe, które zrobi³y
zawrotn¹ karierê w jêzyku polskim.

S³awomir Koper - " Zach³anne na ¿ycie"
Kalina Jêdrusik - czy tylko wyrafinowana
kobiecoœæ, czy mo¿e te¿ wra¿liwoœæ i ser-
decznoœæ dla wielu ludzi? Na co Agnieszka
Osiecka nigdy nie ¿a³owa³a pieniêdzy?

Dlaczego Ma³gorzata Braunek zrezyg-
nowa³a z aktorstwa u szczytu s³awy? Czy
kariera El¿biety Czy¿ewskiej mog³a poto-
czyæ siê inaczej?
W Z³otej kolekcji S³awomira Kopra, najpo-
czytniejszego polskiego autora biografii,
znajdziemy nowe, nieznane dot¹d szcze-
gó³y z ¿ycia bohaterek. To fascynuj¹ca lek-
tura i dla fanów twórczoœci tego autora, 
i dla tych, którzy po raz pierwszy siêgn¹ po
jego ksi¹¿kê.

Dzia³ dla Dzieci
Philippe Nessmann - "Uk³ad s³one-
czny, wszechœwiat, grawitacja, planeta"
(seria "Co to jest?")

Na niebie nad naszymi g³owami kr¹¿¹ ty-
si¹ce gwiazd, planet i komet. Gigantyczne
teleskopy astronomów umo¿liwiaj¹ nam
dziœ przenikniêcie wielu tajemnic wszech-
œwiata. Jak narodzi³a siê Ziemia? Czy
Marsa mo¿na zobaczyæ go³ym okiem? Czy
S³oñce kiedyœ zgaœnie? Czy w przestrzeni
kosmicznej istnieje ¿ycie?
Seria "Co to jest?" wprowadza dzieci 
w œwiat nauki poprzez zabawê i proste

doœwiadczenia, dziêki którym mog¹ ³atwiej
zrozumieæ zjawiska zachodz¹ce w œwiecie
i zaobserwowaæ ich zastosowanie w ¿yciu
codziennym. "Co to jest?" obudzi w dziecku
ciekawoœæ œwiata i uczyni z niego prawdzi-
wego odkrywcê.
Clare Compton - "Cukiernia pod Piero¿-
kiem z Wiœniami" (seria "Mistrzowie
Ilustracji")
Tata jedenastoletniej Ani i szeœcioletniej
Kici wyje¿d¿a s³u¿bowo do Australii.
Dziewczynki musz¹ zamieszkaæ u cio-
tecznej babci, w Londynie. Czy znajd¹ 
z ni¹ wspólny jêzyk? Jak znios¹ têsknotê
za tat¹? Co je czeka w obcym miejscu?
Wzruszaj¹ca i pe³na ciep³a opowieœæ o zau-
faniu, odpowiedzialnoœci i przyjaŸni.

Maja Popielarska - "Mania ma³a
ogrodniczka" 
Ta ksi¹¿ka to fascynuj¹ca wycieczka po
ogrodzie - pe³nym roœlin, zwierz¹t i tajem-
niczych zakamarków. Autorka w inspi-
ruj¹cy sposób zachêca do poznawania natury
oraz uprawiania roœlin, choæby we w³asnym
ogródku, na balkonie, w doniczce na parapecie.
Dlaczego tulipany sadzi siê jesieni¹? Co
na obiad je zaskroniec? Ile lat ¿yje ropu-
cha? Sk¹d pochodzi rabarbar? Jak to siê
dzieje, ¿e ma³y, ró¿owy kwiatek zmienia siê
w soczyste jab³ko?
Ma³a Mania i jej braciszek szukaj¹ odpo-
wiedzi na te i inne pytania. Pokazuj¹, jak
ciekawym zajêciem jest pielêgnowanie
roœlin i obserwowanie codziennych zmian
œwiata natury. Przygody, które prze¿ywaj¹
mali ogrodnicy, mog¹ siê staæ udzia³em
ka¿dego dziecka. Wystarczy wyjœæ z domu.

MIEJSKA BIBLIOTEKA POLECA...

Po wakacyjnej przerwie dzia³alnoœæ wzno-
wi³ Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki przy MBP
w Chojnowie. 
24 wrzeœnia w bibliotece Gimnazjum nr 1
o godz. 9.00 spotkali siê klubowicze 
z tej szko³y - wrzeœniow¹ lektur¹ by³

„Dreszcz” Jakuba Æwieka. Jeszcze tego samego dnia, o godz.
15.20 w bibliotece Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ul.
Witosa, ich starsi koledzy rozmawiali o ksi¹¿ce Giny Damico
„Zgon”.
Doroœli klubowicze z DKK £GARZ spotkaj¹ siê 25 wrzeœnia 
o godz.16.00. Tradycyjnie w tej grupie, wrzesieñ poœwiêcony
jest klasykom literatury. W tym roku jest to Michai³ Bu³hakow
i jego „Mistrz i Ma³gorzata”. A 28 i 29 wrzeœnia o godz. 15.20
w Gimnazjum nr 2 m³odzie¿ bêdzie rozwi¹zywaæ kryminalne
zagadki w ksi¹¿kach Sally Simukki „Czerwone jak krew” 

i Kathy Reichs „Wirusy”. Wszystkich, którzy lubi¹ czytaæ i dzie-
liæ siê opiniami o przeczytanej lekturze, zapraszamy na nasze
spotkania! 
Szczegó³owe informacje: Anna Kopyra, moderator DKK –
Dzia³ dla Doros³ych. 

Fantastyka, sensacja, klasyka i nie tylko

Miejska Bibliotek Publiczna zaprasza
na

IV Ogólnopolsk¹ 
Dyskusjê Literack¹: 

Eve Ainsworth „7 dni": 
8 paŸdziernika, godz. 17.00 
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Og³oszenie o naborze na stanowisko
 nauczyciela wychowawcy w œwietlicy szkolnej

Nazwa i adres jednostki: 
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Koœ-
ciuszki 30, 59-225 Chojnów 
Wymiar zatrudnienia:
1 etat nauczyciela wychowawcy w œwietlicy szkolnej - Umowa o pracê
na czas okreœlony na rok szkolny 2015/2016 do 30.06.2016 r. 

Do sk³adania ofert mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania: 
* Zarejestrowana jest w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Chojnowie. 
* Zamieszka³a na terenie Chojnowa. 

Wymagania niezbêdne: 
- posiada obywatelstwo polskie, 
- posiada wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe z przygotowaniem peda-
gogicznym, 
-  spe³nia warunki zdrowotne niezbêdne do wykonywania zawodu
nauczyciela, 
- posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta z pe³ni
praw publicznych, 
- nie by³a karana za przestêpstwo umyœlne oraz nie toczy siê przeciwko
niej postêpowanie karne, 
- przestrzega podstawowych zasad moralnych. 

Wymagane dokumenty: 
* List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
* Kserokopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadane wykszta³cenie
i kwalifikacje zawodowe, 

* Kserokopie œwiadectw potwierdzaj¹cych przebieg pracy zawodowej, 
* Kserokopia dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ 
* dowód osobisty, 
* Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo umyœlne
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne, 
* Oœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykony-
wanie pracy na stanowisku nauczyciela, 
* Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸniejszymi
zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela
wychowawcy w œwietlicy szkolnej 
*  Zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy o rejestracji 

Termin i miejsce sk³adania dokumentów: 
1. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Szko³y Podstawowej nr 3
ul. Koœciuszki 30 w Chojnowie do dnia 28 wrzeœnia 2015 r. do godz. 10.00. 
2. Dokumenty powinny znajdowaæ siê w zamkniêtej kopercie ozna-
czonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: "Nabór na
stanowisko nauczyciela wychowawcy w œwietlicy szkolnej”
3. Dokumenty, które wp³yn¹ po up³ywie tego terminu nie bêd¹ rozpa-
trywane. 
4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, zostan¹ poinfor-
mowane telefonicznie. 
5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie
BIP szko³y, 
6. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww. stanowisko mo¿na
odbieraæ do dnia 09.10.2015 r. (dokumenty nieodebrane zostan¹
komisyjnie zniszczone)

Dodatkowe œrodki dla osób ubiegaj¹cych siê o przyznanie 
jednorazowo œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej

Powiatowy Urz¹d Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie zaprasza
osoby bezrobotne do sk³adania wniosków o przyznanie jednora-
zowo œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Informujemy, ¿e wnioski przyjmowane s¹ na bie¿¹co w pokoju nr 6.
W/w wnioski s¹ rozpatrywane wed³ug kolejnoœci wp³ywu na
posiedzeniach komisji, w terminach nie d³u¿szych ni¿ 30 dni od
dnia z³o¿enia kompletnego wniosku.
Z-ca Dyrektora PUP w Legnicy Dyrektor Filii w Chojnowie o przy-
znaniu lub odmowie przyznania œrodków na podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej poinformuje pisemnie po uzyskaniu opinii komisji.
Zapraszamy osoby bezrobotne do sk³adania wniosków o przyz-
nanie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodar-
czej w ramach projektów:
1. "Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych bez pracy w powiecie
legnickim (I)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby, które spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki: nie ukoñczy³y 30 roku ¿ycia, nie kszta³c¹ siê
(tj. nie uczestnicz¹ w kszta³ceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
nie szkol¹ siê (tj. nie uczestnicz¹ w finansowanych ze œrodków

publicznych pozaszkolnych zajêciach maj¹cych na celu uzyskanie,
uzupe³nienie lub doskonalenie umiejêtnoœci i kwalifikacji zawo-
dowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy).

Uwaga! w przypadku osób do 25 roku ¿ycia zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzêdzie Pracy po 01.01.2015 r. dodatkowym kry-
terium przyst¹pienia do projektu jest okres pozostawania w ewi-
dencji osób bezrobotnych, który nie mo¿e przekroczyæ 4 miesiêcy.

2. "Aktywizacja osób bezrobotnych powy¿ej 30 roku ¿ycia w po-
wiecie legnickim" w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020.
Uczestnikami projektu mog¹ byæ osoby, które znajduj¹ siê w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby po 50 roku ¿ycia, kobiety
od 30 roku ¿ycia, od 30 roku ¿ycia: osoby niepe³nosprawne, osoby
d³ugotrwale bezrobotne (tj. pozostaj¹ce bez zatrudnienia nieprzer-
wanie przez okres 12 miesiêcy), osoby niskowykwalifikowane 
(tj. posiadaj¹ce wykszta³cenie na poziomie podstawowym, gimna-
zjalnym, œrednim, zasadniczym zawodowym).

Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy PUP w Legnicy
Filii w Chojnowie w  pokoju  nr 6, tel. nr /76/ 818 85 25 wew. 26 

Wnioski s¹ dostêpne w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej
www.puplegnica.pl w zak³adce: dla bezrobotnych i poszukuj¹cych
pracy - dokumenty do pobrania.

Fundusze na dzia³alnoœæ
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Og³oszenia drobne

Wspólnota Mieszkaniowa Paderewskiego 16 

Do wgl¹du jest zarys dokumentacji. 

Zg³oszenia prosimy przekazaæ 
na numer tel: (76)81-88-574 

lub adres korenspondencyjny:
Chojnów; ul. Paderewskiego 16B/4.

ppppoooosssszzzzuuuukkkkuuuujjjjeeee  wwwwyyyykkkkoooonnnnaaaawwwwccccyyyy  
nnnnaaaa  wwwwiiiiaaaattttrrrroooo³³³³aaaappppyyyy  ((((sssszzzztttt   4444.... ))))   

Domy mieszkania 
lokale

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

Sprzedam kawalerkê 26,6m2 w Choj-
nowie, blok przy ul. Drzyma³y. Okna
PCV, panele, g³adzie, w pe³ni wyposa-
¿ona, do zamieszkania bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Mieszkanie jest
ciep³e i s³oneczne, niski czynsz (198 z³,
w tym ogrzewanie i fundusz remon-
towy). Wiadomoœæ: tel. 698-545-353.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie,
64m2, w³asnoœciowe, w starym budowni-
ctwie, po remoncie, Ip., 2 pokoje, aneks
kuchenny, ³azienka, garderoba, centralne
ogrzewanie. Cena do uzgodnienia!
Wiadomoœæ: tel. (76) 81-88-071 lub 604-
062-195.

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica, centralne
ogrzewanie miejscowe, balkon, IIIp., ul.
D¹browskiego, Chojnów. Wiadomoœæ:
tel. 518-357-424.

Zamieniê mieszkanie o pow. 44m2 w cen-
trum Chojnowa na mniejsze, równie¿ 
w centrum. Wiadomoœæ: tel. 731-782-100.

Zamieniê mieszkanie lub sprzedam, 
w Jaroszówce, ok. 70m2, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, pomieszczenia
gospodarcze, du¿a komórka i piwnica.
Du¿e podwórko z ogródkiem.
Wiadomoœæ: tel. 664-980-177.

Sprzedam mieszkanie o pow. 49m2 w ka-
mienicy w Chojnowie, 2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój, na IIIp. Miesz-
kanie jest ciep³e, s³oneczne, po remoncie.
Niski czynsz. Atrakcyjna cena do nego-
cjacji. Wiadomoœæ: tel. 693-321-605.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, ul.
D¹browskiego, 77m2, 3 pokoje, dwu-
stronne, pe³ny rozk³ad, balkon, ogrze-
wanie gazowe, plastikowe okna.
Wiadomoœæ: tel. 504-958-958.

Wynajmê lokal u¿ytkowy o pow. ok 42m2.
Wiadomoœæ: tel. 604-555-118.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy
przy ul. Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego, dwukondygnacyjny (posiada
piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da z kondy-
gnacji ma pow. 95m2. Do lokalu przyle-
ga dzia³ka w³asnoœciowa o pow. 170m2.
Wiadomoœæ: tel. 531-926-392.

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

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

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

Praca
Zatrudniê pracowników budowlanych,
sta¿ min. 8 lat, bez na³ogów.
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Inne
Sklep w Zamienicach 66 - Okna PCV,

grzejniki CO, drzwi wewnêtrzne i zew-

nêtrzne, kolektory s³oneczne i akcesoria

do zestawów solarnych. Niskie ceny.

Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Pilnie sprzedam 2 gara¿e w Chojnowie

przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ: tel. 509-

603-754 lub 509-603-751.

Pilnie sprzedam gara¿ podwójny (bez

œciany œrodkowej dziel¹cej) w Choj-

nowie przy ul. Parkowej. Wiadomoœæ:

tel. 509-603-754 lub 509-603-751.

TTuu  jjeesstt
mmiieejjssccee  

nnaa  TTwwoojj¹¹  
rreekkllaammêê
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Wa¿ne numery 
telefonów

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

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 23 wrzeœnia 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
(Dz.U.2011.21.112 ze zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê 
o numerach i granicach obwodów g³osowania, siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dos-
tosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na
dzieñ 25 paŸdziernika 2015 r.
Wa¿na wiadomoœæ dla mieszkañców ulic: Bielawska, W. Bogus³awskiego, Bohaterów Getta
Warszawskiego,  Boles³awiecka, Ciemna, Mieczys³awy Æwikliñskiej, Jaros³awa D¹browskiego,
Konstantego Ga³czyñskiego, Bartosza G³owackiego, Katedralna, Komuny Paryskiej, Marii Konopnickiej,
Miko³aja Kopernika, St.Ma³achowskiego, H. Modrzejewskiej, Ogrodowa, Elizy Orzeszkowej, Boles³awa
Prusa, W³adys³awa Reymonta, Stefanii Sempo³owskiej, Ludwika Solskiego, Tkacka, Stanis³awa
Wyspiañskiego, Gabrieli Zapolskiej i placu: Konstytucji 3-Maja.

Po przeprowadzonym remoncie budynku MOKSiR w Chojnowie lokal wyborczy nr 1 
w nadchodz¹cych wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

dla wskazanych powy¿ej mieszkañców, którzy dotychczas g³osowali w Gimnazjum Nr 1 
utworzony zostanie w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie 

przy ul. Ma³achowskiego 7.  

G³osowanie  odbêdzie siê w lokalach wyborczych 
25 paŸdziernika 2015r. od godz. 7.00 do godz. 21.00, 

Zamiar g³osowania korespondencyjnego  nale¿y zg³osiæ Burmistrzowi
Miasta Chojnowa w terminie do 12 paŸdziernika 2015r., a przez pe³no-
mocnika (dot. uprawnionej grupy wyborców) do dnia 16 paŸdziernika 2015r.

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies



Chojnowskie Dzieciaki

B³a¿ej Klimkowski – 5 lat
Uk³ada puzzle, biega i lubi liczyæ (nie tylko
drobniaki). W wolnych chwilach gra na tablecie.

"Wyprawa - Poprawa"
- Sprz¹tanie Œwiata 2015


