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Pani Prezes Chojnowianki
Marzê o tym, aby cz³onkostwo w klubie by³o zaszczytem, 

a Chojnowianka przynosi³a dumê naszemu miastu.

Dali z siebie wszystko
Pierwszy raz chojnowianie brali udzia³ w tak presti¿owych

mistrzostwach, po raz pierwszy te¿ uczestniczyli 
w „Mega zdarzeniu”.

Pierwsz¹ bitwê ju¿ wygra³a
W programie TVP2 „Bitwa Na G³osy” weŸmie udzia³

chojnowianka Jadwiga Macewicz. 

Mamy dwóch mistrzów
Mateusz Niemczyk i £ukasz Niemczyk zdobyli tytu³y 

Mistrzów Dolnego Œl¹ska.

Wolontariat w Gruzji
Wolontariat jest czasem niezwyk³ym. Jest okazj¹ 

do sprawdzenia siebie, zdobycia nowych doœwiadczeñ,
nawi¹zania wspania³ych znajomoœci.

Znów urzekli jury
Zespó³ All’Antico reprezentowa³ miasto na XXXIII
Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Muzyki Dawnej

SCHOLA CANTORUM w Kaliszu.



SprawdŸ dowód

W zwi¹zku z up³ywaj¹cym terminem wa¿-
noœci dowodów osobistych wydanych 
w 2001 roku Wydzia³ Spraw Obywatelskich
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie przypomi-
na, i¿ dowody osobiste posiadaj¹ wa¿noœæ 
5 lub 10 lat. Prosimy o sprawdzenie terminu
wa¿noœci dowodu osobistego i w razie up³y-
wu takiego terminu o z³o¿enie wniosku o wy-
danie nowego dowodu. Niedope³nienie tego
obowi¹zku skutkowaæ bêdzie automatycz-
nym uniewa¿nieniem dokumentu. 

P³acimy podatek

15 marca up³ywa termin wp³at pierwszej raty
za podatek od nieruchomoœci. Informujemy,
¿e op³at dokonywaæ mo¿na przelewem przez
Internet lub w Banku Spó³dzielczym na konto
13864400000001490620000020, ewentualnie
bezpoœrednio w kasie Urzêdu Miejskiego.

Przypominamy pacjentom

Dotychczasowe dy¿ury œwi¹teczne pe³nione
w Przychodni Rejonowej w Chojnowie s¹
zorganizowane na terenie Dolnoœl¹skiego
Oœrodka Pielêgnacyjno-Opiekuñczego
“Niebieski Parasol” (by³y szpital).
Teraz s¹ to dy¿ury ca³odobowe. W dzieñ wolny
od pracy, w godz. od 8.00 do 8.00 dnia na-
stêpnego (tj. 24 godziny) bêdzie pe³niony dy¿ur
lekarski i pielêgniarski. (tel. 76/ 8 181 075).
Natomiast w dni robocze w godzinach od
18.00 do 8.00 dnia nastêpnego
- lekarz bêdzie przyjmowa³ w NZOZ NOXMED
w Legnicy ul. Kosmiczna 14,
- pielêgniarka w Chojnowie na terenie “Nie-
bieskiego Parasola”.
Dodatkowo poza godzinami pracy Przychodni
dzieci do lat 18-stu bêd¹ przyjmowane w am-
bulatorium pediatrycznym w Szpitalu Woje-
wódzkim w Legnicy.
Pomoc wyjazdowa lekarska bêdzie œwiad-
czona przez lekarza NZOZ NOXMED poza
godzinami pracy Przychodni ka¿dorazowo po
telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem dy¿ur-
nym pod numerem telefonu 76/72 222 08.
Transport sanitarny w POZ bêdzie wykony-
wany przez ambulans NZOZ NOXMED 
w dni zwyk³e w godzinach od 8.00 do 18.00
ka¿dorazowo po telefonicznym uzgodnieniu
z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem
pod numerem telefonu 76/ 72 222 08.

Walne Zebranie 
PZW Chojnów - Miasto

Zarz¹d Ko³a PZW Chojnów - Miasto infor-
muje, ¿e w dniu 6 marca 2011 r. (niedziela) 
w Szkole Rolniczej nr 109 ul. Wojska Pol-
skiego odbêdzie siê Walne Zebranie cz³on-
ków Ko³a PZW Chojnów - Miasto. Pierwszy

termin godz. 09:00 w przypadku braku quorum
drugi termin godz. 09:15
W programie: sprawozdania z dzia³alnoœci
w³adz i organów Ko³a, uchwalenie planu pracy
i bud¿etu Ko³a na rok 2011, dyskusja i wolne
wnioski.
Zarz¹d prosi cz³onków Ko³a o liczne i punk-
tualne przybycie.

Wkrótce post

To ostatni weekend tegorocznego karnawa³u,
zachêcamy zatem do wykorzystania go na
zabawê przebierañców lub towarzyskie spotka-
nie. Dok³adnie 9 marca rozpoczyna siê post. 
Ostatki, czy jak kto woli zapusty, oznaczaj¹
ostatnie dni karnawa³u od t³ustego czwartku
koñcz¹ce siê zawsze we wtorek, zwany 
w Polsce “œledzikiem”. Nastêpny dzieñ - Œroda
Popielcowa - oznacza pocz¹tek Wielkiego
Postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Z myœl¹ o podró¿nych

Na autostradzie A4, w po³owie drogi miêdzy
Chojnowem a Boles³awcem powsta³o MOP -
Miejsce Obs³ugi Podró¿nych. Jedyny taki obiekt
na trasie Wroc³aw - Zgorzelec oferuje dwie
stacje benzynowe, parkingi dla samochodów
osobowych i ciê¿arowych, punkty gastrono-
miczne, myjniê samochodow¹, wkrótce ma tu
stan¹æ te¿ hotel. MOP-y powstaj¹ce wy³¹cznie
przy autostradach s³u¿¹ g³ównie odpoczyn-
kowi podró¿uj¹cych, zapobiegaj¹c monotonii
podró¿owania, która czêsto towarzyszy
u¿ytkownikom dróg.

Chojnowianka wymyœli³a
sobie kradzie¿

Okaza³o siê, ¿e nie by³o ¿adnej zuchwa³ej
kradzie¿ w centrum Legnicy. Mieszkanka
Chojnowa wymyœli³a sobie, ¿e z³odziej wyr-
wa³ jej torebkê, w której mia³a 63 tys. z³.
18 lutego mieszkanka Chojnowa zawiadomi³a
policjê, ¿e zosta³a okradziona. Na komendzie

zezna³a, ¿e przyjecha³a do Legnicy sfinali-
zowaæ u notariusza transakcjê handlow¹. 
Z kancelarii wysz³a z gotówk¹ w torebce.
Wsiad³a do samochodu i pojecha³a do banku,
by zostawiæ w nim pieni¹dze. Gdy wysiada³a
z samochodu w okolicach ul. Mickiewicza,
podbieg³ do niej mê¿czyzna. Wyrwa³ jej torebkê
i uciek³. Nie by³a w stanie opisaæ z³odzieja,
bo widzia³a go od ty³u. 
- Od samego pocz¹tku policjanci nie dawali
wiary jej opowieœci, bo nie zgadza³o siê zbyt
wiele szczegó³ów. Kobieta w koñcu sama zg³o-
si³a siê na prokuraturê i przyzna³a siê, ¿e nikt
jej nie okrad³, a pieni¹dze ma w domu. Prze-
s³uchamy j¹ ponownie, by dowiedzieæ siê,
dlaczego z³o¿y³a fa³szywe zawiadomienie 
o przestêpstwie - powiedzia³ podinsp. S³a-
womir Masojæ, rzecznik legnickiej policji.
Chojnowiance za sk³adanie fa³szywych zez-
nañ i œwiadome wprowadzenie w b³¹d organy
œcigania grozi kara dwóch lat pozbawienia
wolnoœci. (http://fakty.lca.pl)
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PIT-y w Chojnowie

Wzorem lat ubieg³ych, 

Urz¹d Miejski 

w Chojnowie w porozumieniu 

z Urzêdem Skarbowym w Legnicy,

od 9 marca br. uruchamia punkt 

przyjmowania zeznañ

podatkowych. 

W ka¿d¹ œrodê 

w godz. 8.00 - 15.00
mieszkañcy Chojnowa mog¹

sk³adaæ swoje rozliczenia 

w pokoju nr 3 na parterze. 

W urzêdzie s¹ tak¿e dostêpne 

druki PIT-ów.

ZZ okazji  Miêdzynarodowego  Dnia  Kobiet,  
wszystkim  mieszkankom  Chojnowa  

-  du¿ym  i  ma³ym,  wielu  s³onecznych,  
radosnych  dni,  zdrowia,  sukcesów  zawodowych

i  osobistych  oraz  wszelkiej  pomyœlnoœci  
przez  ca³y  rok  ¿ycz¹
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ³ a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cej 

nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Przez nieruchomoœæ przechodz¹ sieci infrastruktury technicznej. Nabywca
zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do istniej¹cych na nieruchomoœci
sieci uzbrojenia terenu, jak równie¿ w przypadku wyst¹pienia nieujaw-
nionych na mapie sieci, a w razie kolizji z planowan¹ zabudow¹ inwestor
bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów
w³asnych inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim
uzgodnionych. Nowy nabywca zobowi¹zany bêdzie do ewentualnego
ustanowienia - na ¿¹danie gestorów sieci - prawa nieodp³atnej 
i nieograniczonej w czasie s³u¿ebnoœci przesy³u.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 marca 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu)
w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 00002121
2000 0050 Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
do dnia 17 marca 2011 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pie-
nie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿e nieru-
chomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿
osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomoc-
nictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli oso-
ba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu,
pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿  500,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 13864400000001490620000020 Miasto Chojnów, pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na
rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê dnia 27 paŸdzier-
nika 2010 r.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy 
w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub tele-
fonicznie pod numerem 76-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organi-
zowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Wyrazy szczerego ¿alu z powody œmierci 
Mamy

by³ej redaktor naczelnej "Gazety Chojnowskiej"
El¿biecie Sandeckiej, rodzinie zmar³ej 

oraz wszystkim bliskim 
sk³adaj¹

Przewodnicz¹cy Rady Burmistrz Miasta
Jan Skowroñski Jan Serkies

Dziêkujemy wszystkim, którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze 

œp. Marii Sandeckiej

Rodzina

Msza œw. za duszê zmar³ej odbêdzie siê 23.03, 26.04, 23.05 
o godz. 17.00 w koœciele pw. NPNMP w Chojnowie.

"Nie umiera ten, kto w sercach ¿ywych pozostaje"

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia naszej kole¿ance 
- by³ej red. nacz. "Gazety Chojnowskiej" 

oraz rodzinie zmar³ej

Marii Sandeckiej

sk³adaj¹ redaktorzy oraz byli i obecni wspó³pracownicy
"Gazety Chojnowskiej".

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA 
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu u¿ytkowego - gara¿u:
gara¿ zlokalizowany przy ul. Legnickiej 19A o powierzchni 14,43 m2

Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej, netto, wynosi 3,05 z³ + podatek VAT 23%
Wadium - 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 11 marca 2011r. o godz 10:00 w sali nr 11 znajduj¹cej
siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piêtro.
W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne, je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do dnia
11 marca 2011r. do godziny 9.45
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 0,50 z³.
Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo-
³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy w ustalo-
nym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Po zawarciu umowy naj-
mu, najemca zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki zwi¹zane z wynaj-
mowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od 07.03.2011r. do 10.03.2011 r. w godz. 10.00
- 14.00. Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81 88 370, 371.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie: bip.chojnow.net.pl
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Pani Prezes Chojnowianki

Emilia Grzeœkowiak - Jak przyjê³a pani
propozycjê przejêcia funkcji prezesa?

Ma³gorzata Cz³onka - Czu³am siê ukonten-
towana. Od pewnego czasu chodzi³a mi po
g³owie myœl, aby zaanga¿owaæ siê w jakiœ spo-
sób w dzia³alnoœæ klubu. Na pewno wp³yw na
to mia³a Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki No¿nej
z roku 2010, w której uczestniczyli moi pra-
cownicy. Wspieraj¹c ich przygotowania, kibi-
cuj¹c podczas rozgrywek, przekona³am siê,
¿e sport i zwi¹zane z nim organizacyjne po-
chodne, to w³aœnie to czym chcia³abym siê
zajmowaæ.
Poza tym jestem rodowit¹ lubiniank¹ i jako
ukochana córka tatusia zosta³am wychowana
na boisku sportowym i w sympatii do pi³ki
no¿nej. Wyros³am w przekonaniu, ¿e ta
dyscyplina sportu jak ka¿da gra zespo³owa
uczy odpowiedzialnoœci zbiorowej, wspó³¿y-
cia w grupie, przedk³adania interesu zbioro-
wego nad w³asny, podporz¹dkowywania siê
regu³om, samodyscypliny, kole¿eñstwa i to
jest w³aœnie fascynuj¹ce w tym sporcie.

E.G. - Co zasta³a Pani w klubie?

M.Cz. - Prawie puste konto, ma³y ba³agan
organizacyjny, niepewnych zawodników 
i trenerów jak to bêdzie pod rz¹dami kobiety
oraz przychylnoœæ by³ych dzia³aczy i cz³on-
ków klubu. Niczemu siê nie dziwiê, nie oce-
niam, biorê siê po prostu do roboty.

E.G. - Jakie zatem s¹ pierwsze decyzje?

M.Cz. - Rozwi¹zanie drugiej dru¿yny. Od
pewnego czasu nie mo¿na by³o uformowaæ
pe³nego sk³adu, zg³oszono zatem w Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej jej likwidacjê. Decyzja ta poz-
woli³a nam na rozszerzenie sk³adu I dru¿yny
seniorów i unormowanie sk³adu dru¿yny
juniorów starszych. Dalsze dzia³ania zosta³y
skierowane w kierunku uzupe³nienia sk³adu
bramkarskiego obu dru¿yn. Podjêliœmy tak¿e
decyzjê o rozpoczêciu starañ w pozyskaniu
œrodków finansowych w konkursach og³asza-
nych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy 
i Miasto Chojnów.
Novum bêd¹ tak¿e specjalistyczne treningi
dla bramkarzy, które odbywaæ siê bêd¹ ju¿ od
marca raz w tygodniu.

E.G. - Jest jakaœ osobista wizja klubu?

M.Cz. - Nie tylko jako prezes, ale tak¿e jako
sympatyk naszych zawodników chcia³abym
¿ebyœmy awansowali do IV Ligi. Zale¿y mi,
aby klub by³ licz¹cym siê w œwiecie sporto-
wym, zrzeszaj¹cym zawodników Fair Play. 

Z pewnoœci¹ zadbam, aby nasz klub by³ 
miejscem o wzorowej reputacji wychowa-
wczej, ucz¹cym dzieci i m³odzie¿ prozdrowot-
nego stylu ¿ycia, a tak¿e aby by³ zapleczem
odkrywaj¹cym pi³karskie talenty. Marzê 
o tym, aby cz³onkostwo w klubie by³o za-
szczytem, a Chojnowianka przynosi³a dumê
naszemu miastu.

E.G. - Jest Pani pierwsz¹ pani¹ prezes. Jak
siê Pani odnajduje w tej roli?

M.Cz. - W swoj¹ funkcjê wcieli³am siê 
z impetem. Lubiê wyzwania, a przekonanie,
¿e pi³ka no¿na jest przeznaczona wy³¹cznie
dla mê¿czyzn, to stereotyp, z którym z pew-
noœci¹ sobie poradzê. Z natury jestem twarda
i wiem czego chcê. Mam nadziejê, ¿e te
cechy pomog¹ mi w pe³nieniu tej powa¿nej
funkcji.

E.G. - Wspomnia³a Pani, ¿e wyros³a Pani
na boisku, ¿e pi³ka no¿na to ulubiona dyscy-
plina. Jest coœ co interesuje Pani¹ poza foot-
bolem?

M.Cz. - Mnóstwo rzeczy. Poza moj¹ prac¹,
któr¹ te¿ mogê zaliczyæ do swoich pasji, jak
ka¿da kobieta uwielbiam modê i urodê, chêt-
nie odkrywam tajniki kulinarne, lubiê
beletrystykê wpisan¹ w historiê, a jak czas
pozwala z radoœci¹ wybieram siê w krótkie
podró¿e. Generalnie lubiê poznawaæ, odkry-
waæ, stawiaæ czo³a wyzwaniom. Wierzê, ¿e
liczne doœwiadczenia pomog¹ w poprowa-
dzeniu naszej Chojnowianki do sukcesu.

E.G. - Dziêkuj¹c za rozmowê, ¿yczymy zatem
powodzenia.

BURMISTRZ  
MIASTA  CHOJNOWA 

o g ³ a s z a
1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na
najem lokalu u¿ytkowego o powierzchni u¿yt-
kowej 29,61 m2, sk³adaj¹cego siê z pomie-
szczeñ o powierzchni: 3,36 m2, 18,72 m2,
1,53 m2, oraz gruntu o powierzchni 41,00 m2,
po³o¿onego w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego 15 (budynek portierni dawnej Stra¿y
Po¿arnej).
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu naj-
mu netto wynosi 90,00z³ + podatek VAT23%
Wadium - 50,00 z³
2. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do
mieszkañców budynków przy ul. Wolnoœci
nr 7 i nr 9, na najem pomieszczenia gospodar-
czego o powierzchni 14,90 m2 , zlokalizowa-
nego w budynku gospodarczym przy ul. Wol-
noœci nr 9.
Cena wywo³awcza miesiêcznego czynszu naj-
mu netto wynosi 45,00 z³ + podatek VAT23%
Wadium- 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 marca 2011r.
o godz 10.00 w sali nr 11 znajduj¹cej siê 
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
pl. Zamkowy 1 - II piêtro.

W przetargu mog¹ uczestniczyæ osoby fizyczne,
je¿eli wp³ac¹ do kasy lub na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Choj-
nów wadium (w pieni¹dzu) w terminie do
dnia 7 marca 2011r.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 1,00 z³.

Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet op³at z tytu³u czynszu
najmu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium
wygra przetarg,
- zwrócone niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ prze-
targ od zawarcia umowy w ustalonym termi-
nie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Po zawarciu umowy najmu, najemca zobo-
wi¹zany bêdzie uiszczaæ nale¿ne podatki
zwi¹zane z wynajmowan¹ nieruchomoœci¹.

Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach od
01.03.2011r. do 8.03.2011r. w godz. 10.00 -
14.00. Klucze dostêpne s¹ w ChZGKiM, 
ul. Drzyma³y 30, tel. 076 81 88 370, 371.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w pokoju
nr 13 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod nume-
rem 076 818-66-81. Og³oszenia o przetar-
gach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Od kilku tygodni Klub Sportowy Chojnowianka ma nowego szefa -
w³aœciwie szefow¹. Ma³gorzata Cz³onka, wytrawny menager i zagorza³y
pi³karski kibic, jest pierwsz¹ bia³og³ow¹ zarz¹dzaj¹c¹ tym klubem.
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Kilka miesiêcy temu Joanna Gancarz, Tomasz Wyciszkiewicz, Ireneusz
Sromek - ratownicy z chojnowskiego pogotowia - zdobyli tytu³ mis-
trzów powiatu legnickiego w ratownictwie medycznym i jako najlepsi
z naszego regionu zakwalifikowali siê na Miêdzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku.

Przez trzy dni, od 27 do 30 stycznia ponad 60 dru¿yn zmaga³o siê 
z licznymi zadaniami, których stawk¹ (teoretycznie) by³o zdrowie 
i ¿ycie ludzkie oraz (praktycznie) miêdzynarodowy tytu³ mistrza.

Himalaistka „odpad³a” ze ska³y, w saunie zas³ab³ mê¿czyzna, w lesie
rozbi³ siê wojskowy Hummer, w schronisku na szczycie góry jest
ciê¿ko chore dziecko - to tylko kilka przyk³adów zadañ jakie ratownicy
mieli do wykonania. Nasi mistrzowie do ka¿dego z nich podchodzili
niezwykle profesjonalnie, zabrak³o jednak doœwiadczenia.
- To nasze pierwsze tak powa¿ne wspó³zawodnictwo - opowiadaj¹ -
Przekonaliœmy siê, ¿e nie odbiegamy od innych dru¿yn ani zawodo-
wym przygotowaniem, ani technicznym, brakuje nam jednak doœwiad-
czenia w tego typu rywalizacji. Sêdziowie punktuj¹ najdrobniejsze
gesty, zwracaj¹ uwagê na szczegó³y, nieco inaczej oceniaj¹ organiza-
cjê pracy.

Zabrak³o doœwiadczenia wiêc je zdobyli. Udzia³ w mistrzostwach by³
z pewnoœci¹ nieocenion¹ lekcj¹. Podobnie jak uczestnictwo w „Mega
zdarzeniu”. 
To by³a najwiêksza akcja w Europie. MEGA jest nowym pojêciem 
w medycynie ratunkowej u¿ywanym do opisania kilku katastrof, 
do których dochodzi w jednym czasie. 

W pi¹tkowy wieczór w Galerii Gemini w Bielsku Bia³ej, uzbrojony
terrorysta postrzeli³ 100 osób. Jako pierwsi do akcji wkroczyli anrty-
terroryœci. Obezw³adnili i zatrzymali napastnika ustêpuj¹c miejsca
tzw. grupom triage - s³u¿bom segreguj¹cym poszkodowanych 
w zale¿noœci od skali obra¿eñ. Potem do pracy przyst¹pi³y za³ogi 45
karetek, których zadaniem by³o jak najszybsze zaopatrzenie rannych 
i przewiezienie ich do szpitala. Symulacja mia³a na celu sprawdzenie
umiejêtnoœci zachowania poszczególnych s³u¿b w tego typu zagro-
¿eniach i wspólne ich dzia³anie.

- Wspania³e doœwiadczenie - oceniaj¹ swój pobyt w Szczyrku ratownicy
- Nie liczyliœmy na spektakularny sukces, ale z ogólnej klasyfikacji
wynika, ¿e jesteœmy drug¹ dru¿yn¹ na Dolnym Œl¹sku - dla nas to
satysfakcja. Jeœli w przysz³ym roku ponownie uda nam siê reprezen-
towaæ powiat, z pewnoœci¹ bêdziemy starowaæ w mistrzostwach 
z pewniejszej pozycji.

eg

Dali z siebie wszystko

Pierwszy raz chojnowianie brali udzia³ w tak presti¿owych mistrzostwach,
po raz pierwszy te¿ uczestniczyli w „Mega zdarzeniu”.
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By³ rok 1955 - 1 wrzeœnia -
gdy do klasy wszed³ profesor

i powiedzia³: bêdê uczy³ was
matematyki i bêdê Waszym wycho-
wawc¹. Mieliœmy szczêœcie - jasno
i w sposób zrozumia³y dla ka¿dego
z nas t³umaczy³ nam zawi³e tajem-
nice matmy, ale nie tylko. Za³o¿y³
dru¿ynê harcersk¹, która przyjê³a
nazwê „Zawiszy Czarnego”. Nale-
¿eliœmy do niej prawie wszyscy.
W niej to pod okiem dru¿ynowego - druha Janka nasza klasa sta³a
siê zgranym, wzajemnie siê wspomagaj¹cym zespo³em. Na-
uczyliœmy siê wspólnie pracowaæ, by realizowaæ swoje marzenia -
wyjazdy na obozy harcerskie, nad morze, w góry, okolice naszego
miasta. By³a to wspania³a szko³a ¿ycia - odpowiedzialnoœci za siebie
i innych, tam zawi¹za³y siê przyjaŸnie, które przetrwa³y do dzisiaj.

Po maturze rozjechaliœmy siê po Polsce, jednak nie zapomnieliœmy
o sobie i Profesorze - spotykaliœmy siê na klasowych zjazdach,
jubileuszach szko³y, za ka¿dym razem odwiedzaj¹c swojego wycho-
wawcê, by mu z³o¿yæ ¿yczenia, wrêczyæ bukiet kwiatów, powspomi-
naæ i odœpiewaæ tradycyjne 100 lat. Byliœmy przyjmowani przez pro-
fesora i jego ¿onê bardzo serdecznie.
11 lutego br. mieszkañcy Chojnowa, na cmentarzu komunalnym
po¿egnali by³ego nauczyciela matematyki w LO pana mgr Jana
Kolendê, który ca³e swoje ¿ycie zawodowe spêdzi³ w Chojnowie,
ucz¹c matematyki ca³e rzesze m³odzie¿y - dziœ in¿ynierów, nauczy-
cieli i wyk³adowców matematyki...
Wœród nich byliœmy my - jego pierwsi wychowankowie. Zjechaliœmy
siê z ró¿nych stron Polski, by po raz ostatni powiedzieæ mu: 
„Do widzenia Panie Profesorze, Czuwaj, Druhu Dru¿ynowy. Z Tob¹
odchodzi kawa³ naszej szkolnej epopei”.

Lidia Kudryñska-Zajchowska, 
Andrzej Przybysz

Minê³o 65 lat od zakoñczenia II Wojny Œwia-
towej i wielkiego, przymusowego exodusu
Polaków zamieszka³ych na kresach wschod-
nich II Rzeczpospolitej. Przyjechaliœmy (my
lub nasi przodkowie) pe³ni obaw i niepokoju
na tzw. Ziemie Odzyskane i zaczêliœmy orga-
nizowaæ nowe ¿ycie. Chojnów jest jednym 
z takich miejsc. Mamy swoj¹ historiê tych
minionych lat. A tworzyli j¹ i tworz¹ nadal
jego mieszkañcy. Tych, którzy najbardziej
zapisali siê i zapisuj¹ w naszej pamiêci,
chcielibyœmy upamiêtniæ w s³owniku bio-
graficznym “Chojnowianie - znani i zas³u-
¿eni (1945-2010)”.

Prosimy o zg³aszanie nazwisk osób, które
powinny, Pañstwa zdaniem, znaleŸæ siê 
w planowanym wydawnictwie, które:
* dzia³a³y w latach 1945 - 2010 dla dobra
Chojnowa;
* oprócz pracy zawodowej da³y siê poznaæ
jako spo³ecznicy, dzia³acze, animatorzy
maj¹cy na uwadze dobro mieszkañców miasta;

* mieszka³y na naszym terenie, kszta³ci³y siê,
ale sukcesy odnios³y lub odnosz¹ na forum
regionalnym, ogólnopolskim lub za granic¹.

Zg³oszenia mog¹ sk³adaæ osoby, grupy,
œrodowiska, instytucje lub organizacje 
w terminie do 31 sierpnia 2011r na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, Plac
Zamkowy 2, 59-225 Chojnów

Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ dane tele-
adresowe osoby lub innych zg³aszaj¹cych
kandydata.
W zg³oszeniu nale¿y zamieœciæ nastêpuj¹ce
informacje:
1. Nazwisko i imiê. Zdjêcie.
Krótka prezentacja: zawód, wykszta³cenie,
zajmowane stanowiska.
2. Data urodzenia (ew. Œmierci), miejsce
urodznia, pochodzenie spo³eczne, przebieg
edukacji, zdobyte wykszta³cenie, zdobyty
zawód, stopieñ naukowy.
3. Przebieg pracy zawodowej, spo³ecznej,
politycznej, naukowej: osi¹gniêcia, sukcesy,
publikacje.

4. Uzyskane wyró¿nienia, nagrody, odznaczenia.
5. ¯ycie rodzinne i prywatne: ¿ona, dzieci,
kr¹g pryjació³ itp.
6. Zainteresowania, hobby. ¯yciowe motto,
w³asna refleksja o swoim ¿yciu itp.
7. Oœwiadczenie zg³aszanego kandydata wg
wzoru:
Oœwiadczam, ¿e dane zamieszczone w zg³o-
szeniu mojej osoby przez .......... (nazwisko,
nazwa zg³aszaj¹cego) s¹ zgodne z prawd¹.
Jednoczeœnie wyra¿am zgodê na zamieszczenie
mojego biogramu w s³owniku biograficznym
“Chojnowianie - znani i zas³u¿eni (1945-2010)”.

Pomys³ ma wstêpn¹ akceptacjê lokalnych
w³adz. Liczymy równie¿ na ¿yw¹ reakcjê
mieszkañców Chojnowa, bo od niej zale¿y
sukces przedsiêwziêcia.

Inne, szczegó³owe informacje - tel. 697-630-455

Grupa inicjatywna:
Andrzej Bobik, Krystyna Czapska,

Zbigniew Halikowski, Stanis³aw
Horodecki, Jerzy Janus, Tadeusz Sznerch

Nasz Profesor – Jan Kolenda (wspomnienia)

Szanowni Chojnowianie!
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28lutego sw¹ dzia³alnoœæ zainaugurowa³ w Chojnowie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku (U3W). Bez strzelaj¹cych korków

szampana, za to w sympatycznej atmosferze kawiarenki MOKSiR
uczestnicy U3W poznawali sekrety fotografii oraz przeszli pierwsze
ze szkoleñ zwi¹zanych z udzielaniem pierwszej pomocy (dziêkujemy
firmie panów Paw³a i Ryszarda Pacu³ów “Agencja Ochrony Pracy 
i Œrodowiska BHPE” za nieod-pa³tne poprowadzenie tej czêœci
spotkania!). 1 marca w Szkole Podstawowej nr 4 zg³êbiano sekrety
dzia³ania komputerów, a potem w sali recitalowej MOKSiR instruk-
torka zespo³ów tanecznych placówki, pani Jagoda Zderska,
poprowadzi³a “taneczny aerobik”. Przed s³uchaczami U3W jeszcze
poznawanie historii Dolnego Œl¹ska (w przysz³oœci równie¿ 

zwiedzanie uroków tej przestrzeni), zajêcia z podstaw prawa, jêzyka
niemieckiego, kurs samoobrony czy p³ywania. Czasu na nudê nie
przewidziano!

Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ 
u pomys³odawcy i organizatora Uniwersytetu, czyli w Miejskim

Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, tel. 76/ 81 88 621.

UNIWERSYTET
ju¿ dzia³a!

W dniach 7-12.02.2011r. w Kaliszu odby³ siê
XXXIII Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów
Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM.
Zespó³ All’Antico reprezentowa³ miasto 
i województwo na najwy¿szym rang¹
konkursie tego typu w Polsce. Mimo wielu
przeciwnoœci losu uda³o siê i tym razem - trio
zdoby³o wyró¿nienie, co przy poziome, który
by³ w tym roku niezwykle wysoki, jest nieby-
wa³ym sukcesem.
Ca³y tydzieñ festiwalowych przes³uchañ obfi-
towa³ w zarówno donios³e jak i zabawne
wydarzenia. Ju¿ po raz kolejny w Kaliszu -
najstarszym grodzie Polski spotka³a siê scho-
lowa m³odzie¿ z ca³ego kraju, nie tylko po to,
¿eby rywalizowaæ o laury, ale tak¿e, aby
zacieœniaæ wiêzi i przyjaŸnie miêdzy zespo-
³ami. Pierwszy raz mia³o miejsce tyle kon-
certów towarzysz¹cych, zaœ prawdziwa
pere³k¹ wœród nich by³ koncert zatytu³owany
„Mistrz i uczeñ”, w którym wyst¹pili jurorzy
- profesorowie muzycznych uczelni wy¿szych,
wraz z zespo³ami, które osi¹gnê³y w swojej
pracy szczyt kunsztu. Mimo, ¿e koncert trwa³
ponad 1,5 godziny, nikt nie narzeka³ nawet
na koniecznoœæ siedzenia na schodach z
powodu braku miejsc. 
Tradycyjnie ju¿ festiwal koñczy³ wielki kon-
cert galowy w kaliskim teatrze im. W. Bo-
gus³awskiego. W koncercie tym udzia³ bior¹
zespo³y, które zosta³y uwzglêdnione w wer-

dykcie jury i zdoby³y serce re¿ysera przygo-
towuj¹cego ten spektakl dŸwiêku. Zespó³
All’Antico wyst¹pi³ podczas tego koncertu, 
a jest to prze¿ycie niesamowite. Po zakoñ-
czonym koncercie nast¹pi³o odczytanie
werdyktu. Zdobyliœmy wyró¿nienie, co nas
bardzo cieszy. Wiemy, ¿e musimy jeszcze
sporo pracowaæ, ale to kolejne osi¹gniêcie
podnosi nas na duchu i motywuje do dalszej
pracy.
Jeszcze tylko zabrzmi ostatni raz „Gaude
mater Polonia…” i wszyscy rozjad¹ siê do
domów, aby za rok ponownie spotkaæ siê 
w Kaliszu.

Zespó³ All’Antico dziêkuje wszystkim,
którzy w tym sukcesie pomogli. Jednoczeœnie
zwracamy siê z ogromn¹ proœb¹ do wszyst-
kich, którym muzyka dawna nie jest obca 
i do tych, którzy chcieliby wspomóc nasz¹
inicjatywê, nasze zaanga¿owanie. Instru-
menty, na których gramy s¹ ju¿ niestety
wyeksploatowane i potrzebny jest zakup
nowych. Nas jako ludzi m³odych i ucz¹cych
siê nie staæ na taki wydatek, poniewa¿ s¹ to
tak du¿e kwoty - komplet instrumentów kosz-
tuje ok. 8-9 tysiêcy z³otych. Czêœæ jest w
stanie sfinansowaæ Urz¹d Miasta, za co
jesteœmy wdziêczni. Dlatego prosimy 
o wsparcie nas w tym przedsiêwziêciu wszys-
tkich, którzy chc¹ dbaæ i dziedzictwo histo-

ryczne jakim jest muzyka dawna, poniewa¿
to ona wyra¿a uczucia, to ona potrafi, jako
jedyna dziedzina sztuki, dŸwiêkiem wyraziæ
wiêcej ni¿ mo¿na powiedzieæ.

dos.

Znów urzekli jury

PPU Magrotex w Chojnowie
zatrudni:

Zainteresowani podjêciem pracy proszeni s¹ o kontakt 
z dzia³em kadr pod tel. 76 818-85-26 wew. 16 lub osobiœcie

w siedzibie firmy przy ul. Fabrycznej 1 w godz. 7 - 15.

* zastêpcê kierownika produkcji,
* mistrza dozoru produkcyjnego,
* pracownika dzia³u kontroli jakoœci.
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„W czasie, kiedy inni walczyli o jak najlepszy
kawa³ek ziemi, wy biesiadowaliœcie, piliœcie
wino i œpiewaliœcie. Œwiat zosta³ ju¿ podzie-
lony. Zosta³ mi tylko ma³y kawa³ek ziemi, ale
za to najpiêkniejszy. Mia³em go zachowaæ dla
siebie, jednak spodobaliœcie mi siê, wiêc go
wam podarujê.” 
I Pan Bóg odda³ Gruzinom fragment swojego
raju. 
By³ to jedyny kawa³ek ziemi, na którym mieœ-
ci³o siê wszystko - piêkne morze, wysokie
góry, zielone lasy, pustynie, rzeki i pe³ne s³od-
kich owoców winnice.
Koœció³ Tsminda Sameba w górach Kaukazu
... Ten raj na ziemi, który dosta³ siê Gruzi-
nom, tymczasowo jest te¿ moim domem...
Ale mo¿e zacznê od pocz¹tku.
Gruzja, a mo¿e bardziej ca³y obszar Kaukazu
od d³u¿szego czasu pl¹ta³ siê gdzieœ po mojej
g³owie. Do fascynacji t¹ czêœci¹ œwiata przy-
czyni³y siê zapewne moje studia, przeczytane
ksi¹¿ki i reporta¿e dotycz¹ce kaukaskich kra-
jów, a tak¿e opowieœci ró¿nych osób na temat
tego regionu. Kiedy wiêc tylko nadarzy³a siê
okazja odkrycia tego skrawka naszego globu,
nie mog³am oprzeæ siê pokusie, ¿eby spróbowaæ...
Obecnie zaczyna siê mój szósty - niestety,
ostatni ju¿ - miesi¹c pobytu w Rustavi, postin-
dustrialnym mieœcie po³o¿onym na stepie
po³udniowo-wschodniej Gruzji, w niewielkiej
odleg³oœci od stolicy kraju - Tbilisi. Przyje-
cha³am tutaj jako wolontariuszka programu
EVS (European Voluntary Service). Wolontariat
Europejski jest programem unijnym, umo¿li-
wiaj¹cy m³odym ludziom wyjazdy na ró¿-
nego rodzaju projekty wolontariackie do kra-
jów Unii Europejskiej, a tak¿e do krajów
partnerskich (takim krajem jest, miêdzy inny-
mi, Gruzja). Na wolontariat za granicê mo¿e
wyjechaæ ka¿dy m³ody cz³owiek w wieku 
18-30 lat. 
Ja przyjecha³am do Gruzji, ¿eby pracowaæ
dla m³odzie¿owej organizacji pozarz¹dowej,
zajmuj¹cej siê aktywizacj¹ lokalnej spo³ecz-
noœci, organizacj¹ ró¿nego rodzaju zajêæ,
warsztatów, obozów, szkoleñ oraz wymian
miêdzynarodowych dla dzieci i m³odzie¿y 
z tego regionu. 

Czas mojego wolontariatu to mnóstwo cie-
kawych doœwiadczeñ. Jednym z moich zadañ
s¹ zajêcia pozalekcyjne w szkole, w czasie
których zachêcamy dzieci do praktykowania 
i rozwijania jêzyka angielskiego. Rozmawia-
my na rozmaite tematy, pozwalaj¹ce im 
poznaæ kraje europejskie, ich kulturê i tradycje, 
staramy siê odkryæ ich zainteresowania,
gramy w rozwijaj¹ce jêzyk gry i próbujemy
poznaæ siebie nawzajem, a tym samym otwo-
rzyæ siê na pe³en ró¿norodnoœci œwiat. W ten
sposób naj³atwiej dowiadujê siê, co m³ode
pokolenie myœli o Europie, Ameryce i swoich
najbli¿szych s¹siadach, co jada siê na Œwiêta,
a co na Nowy Rok, gdzie dzieje siê coœ cieka-
wego, jak podrywa siê gruziñsk¹ dziewczynê
(m³ode Gruzinki s¹ z zasady nieœmia³e i pod-
porz¹dkowane tradycjom, wiêc temat podry-
wania ch³opców dla nich nie istnieje), a tak¿e
których s³ów lepiej nie u¿ywaæ na ulicy. To
naprawdê bardzo przydatna wiedza. 
Do moich obowi¹zków nale¿y te¿ prowadze-
nie lekcji jêzyka polskiego oraz angielskiego

dla pracowników wydzia³u wspó³pracy z za-
granic¹ w tutejszym urzêdzie miasta. W ostat-
nim czasie miasto Rustavi rozwija kontakty 
z Polsk¹ - od 1995 r. jest miastem partner-
skim £odzi, a od zesz³ego roku aktywnie
wspó³pracuje z Gdyni¹. W zwi¹zku z tym,
urzêdnicy zwrócili siê do naszej organizacji 
z proœb¹ o przys³anie jakiegoœ wolontariusza
z Polski, który zapozna ich z podstawami 
naszej mowy ojczystej. Po czterech miesi¹cach 
nauki jakieœ rezultaty widaæ. Spotkane przy-
padkowo na ulicach miasta urzêdniczki 
z daleka krzycz¹ „D¿ak szê masz?” Potrafi¹
te¿ przeprowadziæ bardzo podstawow¹ kon-
wersacjê i przeczytaæ proste listy. O nauce
ortografii czy zag³êbianiu siê w pe³n¹ odmian
polsk¹ gramatykê trzeba jednak zapomnieæ...

W mieœcie, w którym mieszkam, przebywa
wiêksza grupa wolontariuszy z ró¿nych kra-
jów Europy. Razem tworzymy zgran¹, pe³n¹
pomys³ów, 11-osobow¹ grupê, która jest w sta-
nie samodzielnie zorganizowaæ ró¿ne wyda-
rzenia w mieœcie (gdy¿ na pomoc z jakiejkol-
wiek strony zazwyczaj nie ma co tutaj liczyæ).
W ten sposób uda³o nam siê zorganizowaæ
miêdzy innymi akcjê charytatywn¹ z okazji

Wolontariat w Gruzji
- i ty mo¿esz zostaæ wolontariuszem

Raj na ziemi
Kiedy Pan Bóg stworzy³ œwiat, postanowi³ podzieliæ go miêdzy wszystkie narody.
Ka¿dy z nich ustawi³ siê w d³ugiej kolejce, k³óc¹c siê i walcz¹c z pozosta³ymi o jak
najlepszy fragment ziemi. Ró¿ne obszary przypad³y ró¿nym narodom; jedni otrzy-
mali góry, inni pustyniê, morze, lasy, stepy... Nikt nie dosta³ jednak ziemi, po-
siadaj¹cej wszystkiego po trochu. 
Podczas tego dzielenia œwiata zabrak³o jednego narodu - Gruzinów, którzy w tym
czasie biesiadowali, piêknie przy tym œpiewaj¹c. Zmêczony d³ugim i ciê¿kim dniem
Pan Bóg chcia³ udaæ siê na odpoczynek, jednak w pewnym momencie dojrza³ œwiê-
tuj¹cy lud. Zdziwiony zapyta³: „Z jakiego to powodu siê radujecie? Ju¿ wszystkie
ziemie zosta³y rozdzielone i dla was nic nie zosta³o.” Gruzini zaœ odpowiedzieli, nie
przerywaj¹c biesiady, ¿e œwiêtuj¹ dzieñ rozdawania ziemi. S³ysz¹c kolejne hymny,
które bardzo Panu Bogu siê spodoba³y, postanowi³ On umieœciæ ich blisko siebie.

Reprezentacja Estonii, Litwy i Polski



Osiem gwiazd polskiej piosenki, przez ostat-
nie miesi¹ce, w swoich rodzinnych miastach
prowadzi³o przes³uchania, tworz¹c najlepsz¹
wokaln¹ grupê z³o¿on¹ z 16 solistów.
Swoje dru¿yny wybiera³a Halina M³ynkowa
w Cieszynie, Natasza Urbañska w Warszawie,
Pawe³ i £ukasz Golec w Milówce, Krzysztof
Cugowski w Lublinie, Micha³ Wiœniewski 
w £odzi, Maciek Miecznikowski w Gdyni 
i Piotr Kupicha w Katowicach. Ostatni casting
odby³ siê w Zielonej Górze - mieœcie Urszuli
Dudziak. 
Na stronie programu czytamy - „Spoœród
wielu utalentowanych i barwnych postaci,
które zjawi³y siê w Zielonej Górze, Urszuli
Dudziak trudno by³o wybraæ jedynie 16 osób.
Wyrównany poziom sprawi³, ¿e ba³a siê
skrzywdziæ kogokolwiek nies³uszn¹ decyzj¹.
Jednak wokalistka z tak ogromnym doœwiad-
czeniem znalaz³a oryginalny sposób egzami-
nowania chêtnych do swojej grupy.
Improwizacja wokalna to bardzo trudna umie-
jêtnoœæ, ale to w³aœnie w tej dziedzinie artystka
osi¹gnê³a perfekcjê. Dlatego te¿ cz³onkowie
jej zespo³u musieli udowodniæ, ¿e równie¿
posiadaj¹ takie zdolnoœci. Bez s³ów, bez kon-
kretnej piosenki, bez zbêdnego zastanawiania
siê. DŸwiêki mia³y p³yn¹æ prosto z serca”.
Takim te¿ wokalem ujê³a j¹ Jadwiga Mace-
wicz. Bitwa przed bitw¹ zatem wygrana.

Od castingu team Urszuli Dudziak niemal
codziennie spotyka siê na próbach - nagrali
ju¿ klip prezentuj¹cy grupê, przygotowuj¹ siê
do pierwszego wystêpu na ¿ywo.
- Wierzê, ¿e bêdzie to najwiêksza przygoda 
w moim ¿yciu - mówi Jadwiga. - Cieszê siê, ¿e
bêdê mia³a mo¿liwoœæ pracowaæ pod okiem
najbardziej znanej polskiej wokalistki jaz-
zowej i profesjonalnej ekipy muzyków. To
nieocenione doœwiadczenie.
Ju¿ 5 marca, w nowym programie, najwiêksze
muzyczne osobowoœci poprowadz¹ do zwy-
ciêstwa nieodkryte jeszcze talenty wokalne ze
swoich rodzinnych stron. Widzów czekaj¹
wielkie emocje i zaciêta rywalizacja po-
miêdzy najwiêkszymi polskimi g³osami i ich
zespo³ami. „Bitwa na G³osy” to przede 
wszystkim zaskakuj¹ce i spektakularne wykona-
nia polskich i œwiatowych przebojów pod 

wodz¹ znamienitych gwiazd. Na zwyciêzców
bitwy czeka nagroda pieniê¿na, któr¹
spo¿ytkuj¹ na szczytne cele w swojej miejs-
cowoœci. 
Zachêcamy do wspierania naszej wokalistki
SMS-ami. eg

(http://www.tvp.pl)

Dnia Niepe³nosprawnych, w czasie której
zebraliœmy pieni¹dze ze sprzeda¿y ciast, s³o-
dyczy oraz bi¿uterii wykonanej przez nas
oraz dzieci ze œwietlicy œrodowiskowej. Zgroma-
dzone datki przeznaczyliœmy na zakup mate-
ria³ów do nauki i zabawy dla niepe³nospraw-
nych dzieci z lokalnego oœrodka opieki,
bêd¹cego niestety w op³akanym stanie. 
Z uwagi na zerowy poziom edukacji ekologicz-
nej oraz du¿e zanieczyszczenie miasta, po-
stanowiliœmy zorganizowaæ dru¿ynê ekolo-
giczn¹, regularnie wyruszaj¹c¹ w miasto 
z workami na œmieci i zachêcaj¹c¹ przechod-
niów do przy³¹czenia siê do wspólnego
sprz¹tania ich miasta. 
Ciekawym doœwiadczeniem jest równie¿ pro-
jekt, który realizujemy wraz z europejskimi
wolontariuszami rozproszonymi po ca³ej
Gruzji. Raz w miesi¹cu odwiedzamy jedno 
z osiedli zamieszkiwanych przez uchodŸców
z Abchazji i Osetii Po³udniowej, organizuj¹c
dla nich miêdzynarodowe spotkania, w czasie
których maj¹ okazjê zapoznaæ siê z kultur¹,
tradycjami, histori¹ i kuchni¹ wielu krajów
Europy, z których pochodzimy.
Mój wolontariat to, oprócz pracy, tak¿e niesa-

mowita przygoda. To czas odkrywania prze-
ró¿nych zak¹tków tego piêknego kraju, gdzie
znaleŸæ mo¿na wszystkie cuda natury -
wysokie, pokryte wiecznym œniegiem szczyty
Kaukazu, ciep³e Morze Czarne, pustyniê,
stepy, d¿unglê. Na obszarze tego ma³ego kraju
istnieje kilka stref klimatycznych i kilkanaœ-
cie ró¿nych kulturowo regionów. Ma³e od-
leg³oœci umo¿liwiaj¹ jednego dnia szusowanie
na nartach po kaukaskich stokach, a ju¿ kolej-
nego s³uchanie szumu fal na pla¿y w Batumi. 
Pobyt w Gruzji to równie¿ poznawanie nie-
zwykle bogatej, gruziñskiej kultury. Nie
ominê³y mnie chocia¿by lekcje tradycyjnych
gruziñskich tañców i niezwykle trudnego,
gruziñskiego jêzyka. Mia³am te¿ okazjê nauczyæ
siê przygotowywaæ kilka z gruziñskich potraw,
bo o próbowaniu ich chyba nawet wspominaæ
nie muszê. Tradycyjne jedzenie pojawia siê
obowi¹zkowo w czasie ka¿dej supry - czyli
gruziñskiej biesiady. Gruzini uwielbiaj¹ bie-
siadowaæ, jeœæ, piæ, œpiewaæ i dyskutowaæ.
Na stole obowi¹zkowo pojawiaj¹ siê dzbany
z winem, prawie zawsze domowej produkcji.
¯adnej supry nie by³oby bez toastów, w wyg³a-
szaniu których Gruzini s¹ mistrzami. To sztuka,

której po d³ugim czasie pobytu w tym kraju
nam, Europejczykom, nadal trudno siê nauczyæ.
Istnieje specjalny porz¹dek wyg³aszania toas-
tów, s¹ zasady kiedy kto wstaje i kiedy mo¿na
siê odezwaæ. Najwa¿niejsze jednak, co siê
mówi i w jaki sposób, ¿eby przemowa by³a
barwna, g³êboka i bardzo d³uga...
Wolontariat jest czasem niezwyk³ym. Jest
okazj¹ do sprawdzenia siebie, zdobycia nowych
doœwiadczeñ, nawi¹zania wspania³ych znajo-
moœci. Jest czasem nauki, a tak¿e pokonywa-
nia w³asnych s³aboœci. I na pewno nie jest
(nie bêdzie) czasem straconym!!!

Ewa Mras
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Wolontariat w Gruzji
- i ty mo¿esz zostaæ wolontariuszem

W nowym, rozrywkowym programie TVP2 „Bitwa Na G³osy” weŸmie
udzia³ chojnowianka Jadwiga Macewicz.

Pierwsz¹ bitwê ju¿ wygra³a

Jadwiga Macewicz - wokalistka, kompozytor-
ka, autorka tekstów. Od kilku lat zwi¹zana
na sta³e z Zielon¹ Gór¹ gdzie skoñczy³a studia
na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie
Sztuki Muzycznej. Posiada wykszta³cenie
muzyczne. Ukoñczy³a Liceum Muzyczne 
w klasie œpiewu solowego oraz Pañstwow¹
Szko³ê Muzyczn¹ II stopnia w klasie kontra-
basu. Laureatka wielu festiwali, konkursów 
i przegl¹dów piosenki na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim. Jej najwiêksz¹
pasj¹ jest œpiewanie. W roku 2009 roku
nagra³a demo prezentuj¹ce jej autorskie
kompozycje. Twórczoœæ Jadwigi to po³¹czenie
nastrojowych ballad pe³nych uczuæ i emocji
z ¿ywymi i energetyzuj¹cymi utworami sku-
piaj¹cymi na tekœcie i klimatycznym brzmieniu.



To has³o tegorocznych ferii
zorganizowanych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, które roz-
poczêliœmy podró¿¹ z Kreci-
kiem i jego przyjació³mi przez
Czechy. Uczyliœmy siê liczyæ
po czesku do dziesiêciu, ogl¹-
daliœmy film z przygodami
Krecika, na podstawie którego
powsta³y potem kolorowe
prace plastyczne. Niemcy,
Wielka Brytana i Finlandia to
kolejne wêdrówki z Pszczó³k¹
Maj¹, Kubusiem Puchatkiem 
i Muminkami. Najwiêcej trud-

noœci sprawi³o dzieciom ucze-
nie siê po fiñsku do dziesiêciu
- bo np. „8” to w tym jêzyku
kahdeksan. 
Ucieszyliœmy siê, ¿e bibliotecz-
na oferta na ferie wzbudzi³a
zainteresowanie ma³ych choj-
nowian, bo z ka¿dym dniem
przybywa³o coraz wiêcej dzieci.
Przychodzi³y one z wielkim
entuzjazmem na nasze zajêcia
- bra³y udzia³ w ró¿nych za-
bawach np. wystêpy w teatrze
pantomimicznym, niespodzian-
ki z chust¹ animacyjn¹ oraz 
z zapa³em wykonywa³y prace
plastyczne. Ich rysunki i inne
dzie³a mo¿na podziwiaæ w na-
szej galerii na piêtrze do po³o-
wy marca. Na zakoñczenie
ferii Sabina i Iza wyst¹pi³y 
z inscenizacj¹ „Marzenia dwu-
nastu miesiêcy”, któr¹ przygoto-
wywa³y przez ostatnie tygodnie.

M.L.
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Pomagamy zwierzêtom przetrwaæ zimê
Biblioteczna Akademia Malucha

„Wszystkie wrony, gawrony, sroki,
dzikie kaczki i wiele innych pta-
ków, to u nas goœcie w zimie. Przy-
lecia³y z pó³nocy, podczas gdy nasze
ptaki przenios³y siê na tê porê roku
na po³udnie. Na wiosnê odlec¹, 
a do nas wróc¹ ptaszki, które tu siê
urodzi³y”. Tak rozpoczêliœmy lutowe
zajêcia w Bibliotecznej Akademii
Malucha. Na spotkanie zlecia³o siê
bardzo du¿o ptaków  oraz przyby³y
te¿ inne zwierz¹tka, w które prze-
brali siê uczestnicy naszej akade-
mii. Wœród goœci nie zabrak³o te¿
Wróbelka i Zaj¹czka. Dzieci do-
wiedzia³y siê, ¿e Wróbelek to
straszny zmarzlak, który czêsto
szuka schronienia tam, gdzie ludzie
maj¹ swoje domy. Dzieci ochoczo
zabra³y siê do nakarmienia zg³o-
dnia³ego Wróbelka ró¿nymi na-

sionkami oraz Zaj¹czka - przepysz-
n¹ marchewk¹. Potem by³y weso³e
zabawy ”Z zaj¹czkami”, s³uchanie
z p³yty g³osów ptaków z ksi¹¿ki
Wandy Chotomskiej pt.”G³osy
ptaków”, a wspólne tañce dzieci 
i zwierz¹tek zaostrzy³y wszystkim
apetyt na podwieczorek. Na koniec
obejrzeliœmy film o wróbelku Ele-
melku „Zimowe zuchy”. Po¿egna-
nie odby³o siê tradycyjnie z chust¹
animacyjn¹, a ta forma po¿egnania
sprawia dzieciom zawsze bardzo
wiele radoœci.
„Zwiastuny wiosny” to temat
nastêpnych zajêæ, które odbêd¹
siê 30 marca o godz.12.00.
Serdecznie zapraszamy!

Z pozdrowieniami
Wróbelek, Zaj¹czek 

oraz rodzina Gajowych

Bajkowe podró¿e

Idzie misio, idzie konik, ma³pka, piesek
no i s³onik.
Wszyscy razem z balonami z najlepszymi
¿yczeniami.
Dziœ wielki dzieñ, dzieñ Waszego œwiêta
Dlatego Babcia i Dziadek kochane
dziecinki o Was pamiêta!

MMaarrttyynnkkoo  ii  DDoommiinniikkoo  WWiieecczzoorreekk  -  
z okazji 2 urodzin sk³adamy Wam moc
¿yczeñ, mnóstwa prezentów i goœci,
przyjaŸni wielkich i ma³ych, wielu
przygód niebywa³ych i uœmiechu weso³ego
i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!!!
¯yczy Babcia Renia i Dziadek
Stanis³aw Bury.

KKrroonniikkaa  TToowwaarrzzyysskkaa
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WWssppaanniiaa³³ee  ii  nniieeppoowwttaarrzzaallnnee  PPaanniiee!!

Z okazji Waszego Œwiêta sk³adam

najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkiego 

co najlepsze, mnóstwa sukcesów,

wielu powodów do radoœci oraz pe³nego

zaanga¿owania w realizacjê marzeñ. 

¯yczê Wszystkim Paniom uœmiechu na co dzieñ i pogody ducha.

Niech ka¿dy kolejny dzieñ bêdzie dla Was

Dniem Kobiet! 

Robert  Kropiwnicki  
Pose³ na Sejm RP

20 marca o godz. 17.00
na scenie sali widowisko-
wej MOKSiR pojawi siê
REPUTACJA. Tym, któ-
rzy zespo³u byæ mo¿e jesz-
cze nie znaj¹, przypom-
nijmy, i¿ formacja, której
przewodzi Piotr Misikie-
wicz, stara siê “odpomi-
naæ” twórczoœæ nieod¿a³o-
wanego Grzegorza Cie-

chowskiego. W koncercie
us³yszmy zarówno te bar-
dzo znane, jak i te mniej
popularne kompozycje
lidera “Republiki”.

Koncert Reputacji to ko-
lejna propozycja w ra-
mach Muzycznej Sceny
MOKSiR. Zapraszamy.
Wstêp wolny.

O plebiscytach
Osobowoœæ 

Roku 2010 - START!

Na ³amach „Gazety Wro-
c³awskiej” i „Panoramy
Legnickiej” rozpocz¹³ siê
wielki plebiscyt na „Oso-
bowoœæ Roku 2010”. Czy-
telnicy z Dolnego Œl¹ska
nominowali 55 osób. Mi³o
jest nam donieœæ, ¿e w tym
osobliwym konkursie, znaj-
duj¹ siê dwie osoby œciœle
zwi¹zane z Chojnowem -
Lucyna Spes, wicedyrektor

Gimnazjum nr 2, m.in. orga-
nizatorka chojnowskiego
Maratonu Pisania Listów
Amnesty International oraz

Jerzy Kucharski - ekolog,
spo³ecznik, ekspert od po-
gody i zjawisk meteorolo-

gicznych i przyrodniczych,
podró¿nik. 
Kupony konkursowe zna-
leŸæ mo¿na w cotygod-
niowym wydaniu „Panora-
my Legnickiej” i pi¹tko-
wym wydaniu „Gazety
Wroc³awskiej”. Plebiscyt
trwa do koñca marca.

pm

***
Wybrali Dariê

Rozstrzygniêto ju¿ nato-
miast plebiscyt organizo-
wany przez portal lca.pl
Legnicki Plebiscyt Sporto-

wy og³oszony przez ten por-
tal mia³ na celu wy³oniæ
najpopularniejszego spor-
towca Legnicy ju¿ po raz
trzeci. Nowoœci¹ w tym
roku by³a mo¿liwoœæ wybie-
rania tak¿e najpopularniej-
szych sportowców oœmiu
gmin naszego powiatu.
Wyniki og³oszono podczas
uroczystej gali w Sunny
Music Club. 
Spoœród dziesiêciu nomi-
nowanych sportowców grodu
nad Skor¹ najwiêcej eseme-
sowych g³osów otrzyma³a
Daria Szymañska trenuj¹ca
jeŸdziectwo w Jaroszówce.
Rozmowa z nasz¹ laureatk¹
w nastêpnym numerze.

eg

REPUTACJA na Muzycznej Scenie MOKSiR

* wiêŸbê dachow¹ + ³aty

* podbitki dachowe

* pod³ogê (such¹)

* us³ugowe suszenie drewna

* drewno opa³owe i kominkowe

* tarcica iglasta i liœciasta

Kontakt : 0660-418-596

Tartak w Zamienicach - Henryk Szapowa³
oferuje:
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Biblioteczne nowoœci

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Mick O’Hare - „Dlaczego pingwinom nie
zamarzaj¹ stopy i 114 innych pytañ”
Zbiór 115 ró¿norodnych, inspiruj¹cych pytañ
i odpowiedzi. Ksi¹¿ka têtni ¿yciem, mie-
szank¹ stylów i sposobów myœlenia - napi-
sa³o j¹ kilkudziesiêciu specjalistów, pa-
sjonatów i ciekawych ¿ycia ludzi z ca³ego
œwiata. To w³aœnie oni, odpowiadaj¹c na
pytania zadawane przez czytelników maga-
zynu „New Scientist”, stworzyli ten nie-
zwyk³y zbiór, który odniós³ tak spektaku-
larny, œwiatowy sukces.

Agnieszka Osiecka - „Osiecka dzieciom”
Niezwyk³e dzie³o edytorskie. Po raz pierwszy
w jednym tomie zosta³y zebrane utwory,
które Agnieszka Osiecka napisa³a dla dzieci.
Antologiê dope³niaj¹ niepowtarzalne ilu-
stracje El¿biety Wasiuczyñskiej i wstêp
Daniela Passenta napisany specjalnie na tê
okazjê. Ze wstêpu Daniela Passenta: Utwory
Agnieszki Osieckiej dla dzieci (i zarazem
dla doros³ych) bawi¹, ucz¹, ¿artuj¹. Dzieci
odnajduj¹ siê w bajkach i wierszach, a do-
roœli czytaj¹ miêdzy wierszami. Bajki dla
m³odych i starszych to wynalazek Agnieszki,
która nie bez powodu napisa³a, ¿e „bajka
jest matk¹ wynalazku”. 

Dzia³ dla Doros³ych:

Tadeusz S³obodzianek - „NASZA KLASA:
historia w XIV lekcjach”
Nagroda Literacka NIKE 2010. Opowieœæ 
o dwudziestowiecznej Polsce inspirowana
prawdziwymi wydarzeniami. Jej bohaterami
s¹ polscy i ¿ydowscy uczniowie przedwo-
jennej szko³y w ma³ym miasteczku. Kolejne
„lekcje” pozwalaj¹ poznaæ ich dramatyczne
losy a¿ po wspó³czesnoœæ - rosn¹c¹ niechêæ,
bestialski mord, pragnienie odwetu.

Muzeum Regionalne zaprasza na wystawê
Gra¿yny Wróbel „Malarstwo”.

Absolwentka Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie
na wydziale Artystyczno-Pedagogicznym, od
wielu lat zajmuje siê malarstwem. Bra³a udzia³
we wszystkich Przegl¹dach Chojnowskiej Pla-
styki (1990-2007) oraz w „3. Prezentacjach -
twórcy plastyki i fotografii” w 1991 r. w Okrê-
gowym Muzeum Miedzi w Legnicy.

- W³asn¹ twórczoœæ nie stawiam na najwy¿-
szej pó³ce wœród wartoœci ¿ycia - mówi artystka
- Tam by³a zawsze rodzina i praca zawodowa.
Motywy zainteresowañ artystycznych zwi¹zane
s¹ raczej z potrzeb¹ dowartoœciowania ¿ycia.
Malujê w celu stworzenia czegoœ w³asnego.
Nie mam okreœlonych na sta³e tematów, tech-
nik, form przekazu. Lubiê zarówno realizm jak
i abstrakcjê. W swoich obrazach staram siê
zamieœciæ pewn¹ sferê uczuæ, fragment pod-
œwiadomoœci, tak aby nasyciæ siebie, swoj¹ duszê.
A jeœli przy tym, choæ na krótki moment odbiór
moich prac zaciekawi kogokolwiek, to w³aœnie
bêdzie nagrod¹, nie celem mojej twórczoœci.

Wystawa prezentuje ponad 70 obrazów tej
autorki. Ogl¹daæ je mo¿na do koñca marca.

Malujê to co czujê

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 076 818 83 46, 
e-mail: biblioteka.chojnow@neostrada.pl,  http://www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnowie

Poznaj historiê Dolnego Œl¹ska!
Wspólnie z Powiatowym Zespo³em Szkó³ w Chojnowie zapraszamy na wystawê
„ŒLADAMI HISTORII DOLNEGO ŒL¥SKA” - Galeria M³odych, marzec. 
Wystawa zosta³a przygotowana przez Ko³o Historyczne Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego „Zmienne koleje losu Dolnego Œl¹ska” w ramach projektu
„Synergia znaczy wiêcej”. 
Projekt „Synergia znaczy wiêcej” jest wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 

Hip-hopowe warsztaty
Wszystkich zainteresowanych w wieku od 15 lat zapraszamy na hip-
hopowe warsztaty literackie, które odbêd¹ siê 4, 18 i 25 marca o godz. 16.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie. Zajêcia poprowadzi
Tadeusz Sznerch, legnicki literaturoznawca i krytyk literacki.
Udzia³ w warsztatach nale¿y zg³osiæ w bibliotece (iloœæ miejsc ograniczona,
decyduje kolejnoœæ zg³oszenia).

Zespó³ Realizuj¹cy Projekt 
„Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”:

Aleksander Mazurek i Agnieszka Tworzyd³o 
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Po kilkunastotygodniowych treningach
w zamkniêtych obiektach zawodnicy
UKK „Oriens MTB” wyje¿d¿aj¹ w teren. 
Okres zimowy nasi kolarze poœwiêcili
na treningi sprawnoœciowe na si³owni 
i sali gimnastycznej. Pierwsze zawody 
z kalendarza PZKol czekaj¹ ich ju¿ 12 
i 13 marca w Jeleniej Górze.
Chojnowski Oriens, to team licz¹cy siê
na Dolnym Œl¹sku. W ubieg³ym sezonie
w tzw. czelengu na 17 zespo³ów zajêli 
7 pozycjê w województwie (w klasyfi-
kacji ch³opców - trzeci¹), a Maciej Bart-
kowski, Przemek Karczmarek i Karol
Ku³acz s¹ w dolnoœl¹skiej kadrze. 

Ambicj¹ dru¿yny jest poprawiæ wyniki 
i przeskoczyæ kilka pozycji w ogólnej
klasyfikacji. Najm³odsza nasza kolarka -
12.letnia Sandra Traczyk chce w tym
roku zdobyæ mistrzowski tytu³ w swojej
kategorii. Wydaje siê, ¿e szanse ma du¿e.
Mimo, ¿e trenuje od kilku miesiêcy, to
ju¿ po dwóch tygodniach zajêæ, na pierw-
szych swoich zawodach w Boles³awcu,
stanê³a na podium zdobywaj¹c br¹zowy
medal. 

- Ka¿dy najmniejszy sukces bardzo nas
cieszy - mówi wiceprezes klubu Euge-
niusz Bobiowski - Osobiœcie najwiêksz¹
radoœæ czujê kiedy patrzê na rozwój jed-
nego z naszych zawodników. Rafa³ jest
osob¹ niepe³nosprawn¹, do niedawna
zamkniêt¹ w sobie, przygnêbion¹.
Zajêcia na rowerach niesamowicie go
o¿ywi³y, poprawi³y sprawnoœæ ruchow¹,
zintegrowa³y z rówieœnikami. To
naprawdê wspania³e osi¹gniêcie.

Od grudnia ubieg³ego roku klub ma
now¹ pani¹ prezes. Marzeniem Justyny
Traczyk jest doposa¿enie zawodników,
wymiana sprzêtu i wszelkiego rodzaju
oprzyrz¹dowania.
- Uda³o siê ju¿ zakupiæ nowy, elektro-
niczny rower treningowy, laptop, pro-
fesjonalne obuwie i kilka drobnych,
aczkolwiek niezbêdnych przedmiotów -
wyjaœnia prezes J. Traczyk. - Sukcesy
naszych kolarzy s¹ mi znane od dawna,
obserwujê rozwój tych zawodników. To
wspania³a m³odzie¿. Tworz¹ zgrany
zespó³ konsekwentnie d¹¿¹cy do obra-
nych celów. Bardzo chcia³abym pomóc
im i klubowi.
S¹ szanse, ¿e ju¿ w czerwcu nasi kolarze
wyjad¹ do Wielkiej Brytanii. Pani prezes
prowadzi rozmowy z podobnym klubem
w Anglii. Tymczasem ich uwaga sku-
piona jest na zbli¿aj¹cym siê sezonie. S¹
ambitni i przygotowani - czego potrzeba
wiêcej w drodze do sukcesu? Mo¿e trochê
szczêœcia i… wsparcia sponsorów. 
Klub wspomagaj¹ sympatycy kolarstwa
i osoby doceniaj¹ce pasje m³odych
ludzi. Firma SDS Group, która przeka-
za³a nowy rower szosowy, Dami, Euro
Clean, Big Form, to zwi¹zani z klubem
darczyñcy, którzy doskonale rozumiej¹
potrzeby tej dyscypliny i wielokrotnie
dofinansowuj¹ wyjazdy zawodników.
- Otrzymujemy tak¿e dotacjê z Urzêdu
Miejskiego - dodaje pani prezes - Kolar-
stwo to jednak wymagaj¹cy i kosztowny
sport i wci¹¿ brakuje nam funduszy.
Bardzo anga¿uj¹ siê te¿ rodzice zawod-
ników, nie ka¿dego jednak staæ na zakup
profesjonalnego roweru, op³acenie
licznych wyjazdów i sta³y serwis sprzêtu.
Wierzê, ¿e znajd¹ siê kolejni fani ko-
larstwa pragn¹cy pomóc tym m³odym
ludziom. Zapewniam, ¿e warto.

eg

Ambitni i przygotowani
26 -27 lutego w Strzegomiu odby³y siê Mistrzostwa
Dolnego Œl¹ska Kadetów w Boksie. 
Rewelacyjnie wypadli tu zawodnicy naszego klubu
„Champion” Chojnów.
Niemczyk Mateusz (w wadze 54) i £ukasz Niemczyk
(w wadze 48) zdobyli tytu³y Mistrzów Dolnego Œl¹ska.

Gratulujemy zawodnikom, trenerowi Arkadiuszowi
Lewandowskiemu i czekamy na kolejne tak rewela-
cyjne doniesienia. eg

Mamy dwóch mistrzów

Pi³karze naszej ekstraklasy rozpoczêli ju¿ rozgrywki
rundy wiosennej. Dru¿yna Chojnowianki o punkty
ligowe zacznie walkê 19 marca. Do tego czasu jede-
nastka Marcina Rabandy rozgrywa mecze kontrolne na
obiekcie Miedzi Legnica, posiadaj¹cym sztuczn¹ na-
wierzchniê.

Czarni Lwówek - KS Chojnowianka Chojnów 0:3
Warta Boles³awiecka - KS Chojnowianka Chojnów 1:3

Nawet laik zauwa¿y, ¿e forma chojnowskiej dru¿yny
roœnie z meczu na mecz. Wygrane ciesza kibiców i mo-
tywuja zawodnikow.
Czekamy na kolejne dobre wieœci z towarzyskich meczów.

pm

Gry Kontrolne



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Bia³ej, 200 m2, do re-
montu, dzia³ka 33 ary, lub zamieniê na miesz-
kanie 3 pokojowe z dop³at¹ w Chojnowie, cena
200 tys. z³. 
Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 lub 793-396-991.

Sprzedam dom jednorodzinny, stan surowy
w siedliskach, gmina Mi³kowice. 
Wiadomoœæ: tel. 606-343-645.

Sprzedam lub zamieniê domek, Wojciechów,
pow. 72 m2, na mieszkanie w Chojnowie, pre-
ferujê parter lub Ip. z wszystkimi wygodami.
Wiadomoœæ: tel. 792-924-116 lub 666-337-059.

Sprzedam mieszkanie o pow. 45m2 w cen-
trum po kapitalnym remoncie. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818-66-16. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 po-
koje, 63,35 m2 w Rokitkach w nowym budow-
nictwie, parter (mieszkanie znajduje siê w Oœrod-
ku Zdrowia), cena 120 tys. z³ (do negocjacji).
Wiadomoœæ: tel. 605-564-800.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 56 m2 w Osetnicy, parter, 3 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój, po kapitalnym
remoncie, 2 gara¿e, 2 piwnice, tu¿ obok dzia³-
ka 13.arowa, niewielki sad owocowy. Wiado-
moœæ: tel. 785-424-756.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w centrum Chojnowa, 2 pokoje z kuchni¹ 
w nowym budownictwie, o pow. 50 m2, Ip.,
du¿y balkon. Wiadomoœæ: tel. 606-511-429.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w sta-
rym budownictwie, ogrzewanie centralne na
wêgiel, pow. 62 m2, ul. Chmielna 17/1 Chojnów.
Wiadomoœæ: tel. 697-909-590.

Sprzedam nowe mieszkania w Chojnowie
ul. Legnicka. Zaproponuj cenê. 
Wiadomoœæ: tel. 609-496-736.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, bez-
czynszowe w starym budownictwie, o pow. 80 m2

w Chojnowie przy ul. Sienkiewicza - 4 pokoje,
jadalnia, kuchnia, ³azienka, przedpokój, gara¿,
2 piwnice, ogród 4,5 ara. 
Wiadomoœæ: tel. 606-710-968.

Sprzedam mieszkanie o pow. 45 m2, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, parter,
centrum Chojnowa, cena 135 tys. z³. Wiado-
moœæ: tel. 601-077-031.

Sprzedam kawalerkê przy ul. Piotra Skargi
w Chojnowie, o pow. 22,60 m2 w³asnoœciowa,
spó³dzielcza, niski czynsz, wymieniona insta-
lacja wodna i gazowa, nowe okna PCV, cena
3000 z³/m2, do uzgodnienia. Wiadomoœæ: 
tel. 756-447-854 po godz.15 lub 512-519-427.

Sprzedam mieszkanie o pow. 30 m2, 
2 pokoje, Ip., c.o. gazowe, niski czynsz.
Wiadomoœæ: tel. 697-109-280.

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe, 
pow. 70 m2 w nowym budownictwie, ul. Pa-
derewskiego 30F/1. Wiadomoœæ: tel. 604-594-517
lub 608-690-883.

Zamieniê na wiêksze mieszkanie 
o pow. 40 m2, pokój, kuchnia, ³azienka, przed-
pokój, 2 garderoby, piwnica, komórka, strych. 
Wiadomoœæ: tel. 606-995-852.

Posiadam do wynajêcia mieszkanie 3.po-
kojowe na ul. Sikorskiego. 
Wiadomoœæ: tel. 76 818-67-34.

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ, pow. 40 m2
,

w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wiadomoœæ:
tel. 604-407-844.

Mam do wynajêcia lokal - centrum Chojnowa,
pow. 50 m2. Wiadomoœæ: tel. 699-117-244.

Sprzedam lub wynajmê lokal u¿ytkowy 
o pow. 48,5 m2 w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego 2a (obok sklepu Smyk). Wiadomoœæ:
tel. 76 818-19-63 lub 509-869-460 lub w sklepie
Smyk. 

Lokal do wynajêcia o pow. 50 m2 przy ul.
Kazimierza Wielkiego w Chojnowie na dzia-
³alnoœæ us³ugow¹ b¹dŸ handlow¹. Wiadomoœæ:
tel. 782-551-320.

Auto-moto

Kupiê ka¿de auto po 90r., p³atne od rêki.
Wiadomoœæ: tel. 603-508-650.

Us³ugi

Kolektory s³oneczne do ogrzewania ciep³ej
wody u¿ytkowej (zestaw solarny kompletny
250-300l + 2 kolektory po 2,3 m2 lub 3 po
2m2), gwarancja 10 lat równie¿ grzejnik, okna
PCV i drzwi wejœciowe. Zamienice 66.
Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

Instruktor udzieli lekcji p³ywania - dzieci,
m³odzie¿, doroœli. Wiadomoœæ: tel. 791-524-382.

Praca

Poszukujê pracy jako opiekunka do dziecka
na terenie Chojnowa. Wiadomoœæ: tel. 794-797-984. 

Poszukujê Pani do opieki nad 3.letnim dziec-
kiem, mile widziana osoba na rencie lub eme-
ryturze. Wiadomoœæ: tel. 533-014-164.

Dzia³ki

Dzia³ki w Chojnowie: ul. Leœna 935 m2

- 40 tys. z³; 887 m2 - 54 tys. z³; ul. Wrzosowa

1104 m2 - 35 tys. z³; 897 m2 - 56 tys. z³; 933 m2

- 50 tys. z³. Mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w atrak-
cyjnej okolicy domków jednorodzinnych 
w Chojnowie, uzbrojona, 7 ar. Wiadomoœæ: 
tel. 515-140-154.

Sprzedam dzia³kê pod budowê, oko³o 
10-12 arów na górnej Bia³ej przy drodze, cena
50 z³/m2. Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 
lub 793-396-991.

Sprzedam dzia³ki budowlane 10.arowe na
Kolonii Ko³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczo-
wie 11 arów, uzbrojona, projekt domu, pozwo-
lenie na budowê. Wiadomoœæ: tel. 602-197-254.

Sprzeda¿ dzia³ki budowlanej po³o¿onej nad
stawami w Bia³ej, area³ 1830 m2, cena 60 z³/m2,
dzia³ka uzbrojona z przy³¹czami energetyczny-
mi i wod¹. Wiadomoœæ: tel. 601-090-736.

Do sprzedania dzia³ka budowlano-us³ugo-
wa pod kamienicê o pow. 200 m2 wraz z pro-
jektem i pozwoleniem na budowê w Choj-
nowie przy ul. D³ugosza w pobli¿u centrum. 
W projekcie na parterze znajduje siê lokal us³u-
gowy, na Ip. s¹ przewidziane dwa mieszkania
o pow. 55,45 m2 i 59,32 m2, na II i IIIp. 
usytuowane s¹ dwa mieszkania dwupozio-
mowe o pow. 104,75 m2 i 112,44 m2, klatka
schodowa z ty³u na zewnêtrznej œcianie. Wia-
domoœæ: tel. 531-111-307.

Do sprzedania dzia³ka budowlano-us³u-
gowa wraz z budynkiem mieszkalnym o pow.
230 m2, w sk³ad której wchodz¹: dzia³ka 
o pow. 0,29 ar, 4 pokoje, salon z kuchni¹, ³azien-
ka z wann¹ i prysznicem, 4 pomieszczenia
gospodarcze, przedpokój, kotlownia - piec c.o.
na ekogroszek, kominek z nadmuchami na
ka¿de pomieszczenie, 4 gara¿e o pow. 120 m2,
budynek ten zosta³ przebudowany w 2001 r. 
z wczeœniejszego fitnes clubu, jest on w œrodku
w pe³ni wykoñczony, natomiast wymaga wy-
miany zewnêtrznego tynku. Ogrodzenie jest 
z elementów betonowych, bardzo solidne, na
ogrodzie znajduje siê du¿y skalniak i wiele
drzew oraz krzewów. Wiadomoœæ: tel. 531-111-307.

Inne

Sprzedam lub wynajmê gara¿ przy ul.
£okietka, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 606-995-852.

Oddam za darmo owczarka niemieckiego,
3.letniego (w dobre rêce, nie na ³añcuch), bardzo
dobry do pilnowania posesji lub budowy.
Wiadomoœæ: tel. 790-488-536.
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Oœrodek Szkolenia Kierowców
„BOSMAN” 
Zdzis³aw Karpiak

Szko³a nauki jazdy zaprasza 
na prawo jazdy kat. „B”

Szkolenie – Toyota Yaris
Zapisy - biuro przy ul. Grottgera 6 

(salon stylizacji paznokci)
lub telefonicznie pod numerem 601-798-771.

Ceny promocyjne!

“GAZETA CHOJNOWSKA”
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

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.eu
Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych 
w Krakowie, nak³ad: 900 eg.
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organizuje kursy:
* œwiadectwa kwalifikacji

kierowców zawodowych
* szkolenia okresowe
* kwalifikacje wstêpne +

przyœpieszone ADR
* prawa jazdy kat. A, B, C

Szko³a Jazdy
Dariusz Mazur

Informacja i zapisy - tel. 601-99-38-01

Salon Meblowy
BLACK RED WHITE

w Chojnowie
ul. Lubiñska 1 

(skrzy¿owanie Lubiñskiej z Baczyñskiego, 
naprzeciw stacji paliw)

oferuje:
• meble pokojowe,

• sypialniane,

• kuchenne,

• tapicerowane, 

• dodatki dekoracyjne.

godziny otwarcia
pn. - pt.     10.00 - 17.00 
sobota      10.00 - 14.00

tel. 76 818-81-67

Poniedzia³ek godz. 19
Œroda godz. 19

- step aerobik -  
- latino - 
- hi-low -

- ABT - 
- TBC -

Basen miêdzyszkolny; 
ul. Kiliñskiego 23
tel. 512-339-937

czwartek godz. 17.00
pi¹tek godz. 16.00

Drodzy rodzice!
Sklep "Smyk" 

przy ul. D¹browskiego w Chojnowie 
posiada bogat¹ ofertê 

akcesoriów komunijnych:

Serdecznie zapraszam
w³aœciciel - Ma³gorzata Darmoros

bia³e sweterki, pelerynki,
bielizna, rajstopy,

szeroki wybór wianuszków 
dla dziewczynek, 

spodnie ch³opiêce garniturowe 
w ka¿dym rozmiarze.

Zajêcia z aerobiku 
w MOKSiR

tel. 607-642-990

SPRZEDAM
Solidny budynek magazynowy 

pow. u¿ytk. 1837 m2 o konstrukcji
¿elbetowo-stalowej z zadaszonymi

rampami z dwóch stron i placem
parkingowym o pow. 1700 m2

w Chojnowie.

Mo¿liwe wykorzystanie czêœci
powierzchni na cele mieszkalne.

Dobre po³o¿enie do celów handlu 
hurtowego.

Mo¿liwa sprzeda¿ dwóm nabywcom
po po³owie.

Cena brutto 940 tys. z³.

Tel: 606 744 998.

Gimnastyka lecznicza w wodzie 
z elementami aqua aerobiku



Pomagamy  zwierzêtom  przetrwaæ  zimê
Biblioteczna Akademia Malucha

Zapraszamy na wystawê


