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Jubileusz 20-lecia oddzia³owej sekcji emerytów i rencistów ZNP
W Sekcji skupieni s¹ ludzie wielkiego serca, którzy pragn¹ pomagaæ

i nieœæ pomoc innym.

Pe³ni zapa³u
Rozpoczê³a siê czwarta kadencja M³odzie¿owej Rady Miejskiej. M³odzi rajcy otrzymali zaœwiadczenia zostali zaprzysiê¿eni, wybrali prezydium i Komisjê Rewizyjn¹.

Od tego siê zaczyna
3 marca odby³ siê pierwszy etap konkursu czytelniczego

„Wszystko zaczyna siê od marzeñ”.

216 g³osów „za”
Ta statuetka jest (i bêdzie) jedn¹ z cenniejszych nagród

wœród moich trofeów.

W Domu Schrama
W potocznie zwanym Domu Chemika prace przebiegaj¹ bez zak³óceñ.

Rewitalizacja centrum
Po wstêpnych, koniecznych rozbiórkach, wykonawca, przyst¹pi³

ju¿ do prac budowlanych.



Dobra woda

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legnicy, zgodnie z § 17 rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417,
z póŸn. zm.), przeprowadzi³ obszarow¹ ocenê
jakoœci wody dla miasta Chojnowa za 2010 r.
Miasto Chojnów w ca³oœci zaopatrywane jest
w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez
ludzi z wodoci¹gu sieciowego w Chojnowie,
który w 2010 r. wyprodukowa³ 742 689 m3

wody dla 14 082 mieszkañców miasta.
Wodoci¹g zasilany jest z 2 ujêæ podziem-
nych. Woda pochodz¹ca z ujêcia opartego na
studniach g³êbinowych w Jaroszówce i w Choj-
nowie uzdatniana jest w procesach filtracji,
od¿elaziania, odmanganiania i dezynfekcji
podchlorynem sodu. Drugie ujêcie stanowi
studnia w Michowie. Woda czerpana z tego
ujêcia poddawana jest dezynfekcji podchlo-
rynem sodu. Pañstwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Legnicy prowadzi³ badania
jakoœci wody z wodoci¹gu sieciowego zgod-
nie z czêstotliwoœci¹ i zasadami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007 r. w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61, poz. 417, z póŸn. zm.). Jakoœæ wody
dostarczanej przez wodoci¹g w Chojnowie
jest dobra. W 2010 r. zbadano 15 próbek
wody pochodz¹cej z tego wodoci¹gu i wszys-
tkie spe³nia³y wymagania okreœlone dla wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. Pañ-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leg-
nicy nie prowadzi postêpowania administra-
cyjnego w stosunku do producenta wody.

Po¿ar w Höckerze

W miniony wtorek ok. godziny 15.30 okolice
ulicy Piotrowickiej pokry³ gêsty dym. Szyb-
ko okaza³o siê, ¿e to efekt po¿aru w firmie
Höcker. Pali³ siê dach, który zaj¹³ siê praw-
dopodobnie od zwarcia instalacji elektrycznej
oœwietlenia hali. W akcji bra³o udzia³ 8 samo-
chodów gaœniczych i 29 stra¿aków. Uda³o siê
uratowaæ cenne urz¹dzenia i maszyny pro-
dukcyjne, straty oszacowano jednak wstêpnie
na 80 tys. z³. W dzia³ania zaanga¿owane by³y
wszystkie si³y JRG nr 3 z Chojnowa oraz
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne z terenu Gminy
Chojnów.

Do,re,mi na marchewce

Wyj¹tkowe zajêcia z umuzykalniania prowa-
dzone w Szkole Podstawowej nr 3 dowiod³y,
¿e wprawny artysta nie potrzebuje profesjo-
nalnego instrumentu. Goszcz¹ca w szkole
grupa m³odych muzyków pokaza³a, ¿e graæ
mo¿na nawet na warzywach. Melodie p³ynê³y
z marchewek, pietruszek, tykwy, bambusa, 
orzechów kokosowych. I brzmia³y œwietnie.
Uczniowie wys³uchali tak¿e latynoskich ryt-
mów granych na ksylofonie wykonanym 
z kawa³ków drewnianego rollbordera oraz
rockowych rytmów wygrywanych na gitarze
wykonanej z patelni (prawdopodobnie
jedynym egzemplarzu na œwiecie).

MLPN - 2011 sezon drugi

Wraz z nadejœciem wiosny rusza II edycja
Miêdzyzak³adowej Ligii Pi³ki No¿nej. 
30 marca (œroda), o godz. 18.00, w Urzêdzie
Miejskiej odbêdzie siê spotkanie organiza-
cyjne, podczas którego przedstawiony bêdzie
harmonogram rozgrywek, regulamin ligii
oraz przeprowadzone zostanie losowanie
kolejnoœci dru¿yn.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.

Wszystko zaczyna siê 
od marzeñ

3 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odby³ siê pierwszy etap powiatowego kon-
kursu czytelniczego „Wszystko zaczyna siê
od marzeñ” przygotowanego na podstawie
ksi¹¿ek Marcina Pa³asza. Œwiat przedstawiany
przez tego popularnego autora literatury dla
dzieci bywa weso³y, ciekawy, pomys³owy,
ale te¿ i groŸny, i zaskakuj¹cy. Mogli siê 
o tym przekonaæ uczestnicy chojnowskich
eliminacji konkursu - uczniowie ze szkó³

podstawowych nr 3 i 4. Ich zadaniem by³o
pisemnie odpowiedzieæ na 30 pytañ doty-
cz¹cych losów bohaterów ksi¹¿ki pt.„Ptaœ 
i Miaugosia”. Spoœród pi¹tki uczestników
najlepsze wyniki osi¹gnêli uczniowie z SP nr 4:
pierwsze miejsce zajê³a Julia Zawadzka,
drugie Marta Sobiechowska, a trzecie Nikola
Ginda. Bêd¹ one reprezentowaæ Chojnów
podczas fina³u konkursu, który - z udzia³em
Marcina Pa³asza - odbêdzie siê 6 kwietnia
2011 r. w Legnickiej Bibliotece Publicznej.
W przeddzieñ, 5 kwietnia o godz.10.00,
mi³oœnicy ksi¹¿ek pisarza bêd¹ mogli siê 
z nim spotkaæ w chojnowskiej bibliotece.
Serdecznie zapraszamy!
Bardzo dziêkujemy nauczycielom bibliote-
karzom: Pani El¿biecie Rusieckiej oraz Pani
Marii Lis za przygotowanie dzieci do konkursu
„Wszystko zaczyna siê od marzeñ”. Konkurs
ten organizowany jest w ramach XI edycji
„BLI¯EJ KSI¥¯KI” - corocznej wspólnej
imprezy Legnickiej Biblioteki Publicznej 
i bibliotek publicznych powiatu legnickiego
organizowanej z okazji dni ksi¹¿ki: Miêdzy-
narodowego Dnia Ksi¹¿ki Dzieciêcej oraz
Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.

Weterynaryjna informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy na
podstawie art. 42 ust. 1A ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t
przypomina, ¿e ka¿dy posiadacz zwierz¹t gos-
podarskich, któremu pad³o zwierzê z gatunku
byd³o, owce lub kozy, natychmiast informuje
o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii. 
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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.
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Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta
- marzec, kwiecieñ 2011

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452 27.03.11; 25.04.11;
2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301 03.04.11;
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658 10.04.11;
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 17.04.11
5. Apteka ,,Stokrotka”: 20.03.11; 24.04.11

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.

Czas na zmiany

21 marca o godzinie 00:21 ¿egnamy
zimê i z radoœci¹ witamy wiosnê.
To dobra wiadomoœæ. Wielu z nas
zmêczonych jest ju¿ niskimi tem-
peraturami i niecierpliwie oczekuje
s³onecznego ciep³a. Magiczna data
naturalnie nie zmieni automatycznie
aury, ale œwiadomoœæ, ¿e jest "bli¿ej
ni¿ dalej" buduje pozytywny nas-
trój. Nieco mniej sympatii budzi
kolejna, pobliska data w kalendarzu. 

27 marca, w nocy z soboty na
niedzielê, przesuwamy wskazówki
zegara. Przechodz¹c na czas letni
przestawiamy zegary z godz. 2.00
na 3.00. W efekcie bêdziemy spaæ 
o godzinê krócej. Na ca³ym œwiecie
trwaj¹ dyskusje nad wadami i zale-
tami wprowadzenia czasu letniego.
G³ówn¹ zalet¹ jest oczywiœcie

oszczêdnoœæ energii zwi¹zana ze
zmniejszeniem kosztów oœwietlenia.
Rosn¹ one jednak przy koniecznoœci
przestawiania urz¹dzeñ elektro-
nicznych, wprowadzaniu zmian
rozk³adów jazdy/lotów itp. 
Nie trzeba jednak o tym zbyt inten-
sywnie myœleæ. Skupmy siê raczej

na tym, ¿e lada moment zazieleni¹
siê skwery, ¿e ptasie trele witaæ nas
bêd¹ ka¿dego ranka i ¿e wkrótce
nadejdzie lato. Miejmy nadziejê, ¿e
pogodne.

Basen od 01 marca akceptuje 
karty MultiSport Plus.
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Inwestycje w mieœcie
Rewitalizacja centrum

Prowadzone prace przy rewitalizacji rynku nie-
w¹tpliwe utrudniaj¹ komunikacjê w tej czêœci
miasta. Zerwane nawierzchnie, wykopy, ograni-
czenia ci¹gów pieszych wpisa³y siê w krajobraz 
i wzbudzaj¹ wiele emocji. Jedni rozumiej¹, drudzy
przywykli, inni narzekaj¹. Prace najbardziej deor-
ganizuj¹ce ¿ycie mieszkañców, dobiegaj¹ koñca 
i w kolejnych miesi¹cach bêdziemy obserwowaæ
jak rynek zyskuje na urodzie. 

Po wstêpnych, koniecznych rozbiórkach, wykonawca,
przystêpuje ju¿ do prac budowlanych. W pobli¿u
ulicy Grottgera robotnicy przygotowuj¹ podbu-
dowê do nowej nawierzchni. 
Wykopy ujawni³y w tym miejscu ludzkie koœci.
Wœród mieszkañców kr¹¿¹ opowieœci o odkrytych
zw³okach ofiar morderstw czy te¿ cennych wy-
kopaliskach. 

- Przed wiekami naturaln¹ rzecz¹ by³y cmentarze
sytuowane przy koœcio³ach - wyjaœnia archeolog
Judyta Ginter - Nie ma tu ¿adnej sensacji. Szcz¹tki
mog¹ pochodziæ z V, VI, VII wieku, kiedy powszechnie
chowano bliskich przy œwi¹tyni. Obserwujemy tu
wielowarstwowe groby, co sugeruje, ¿e cmentarz

funkcjonowa³ w tym miejscu przez wiele lat.
Wykopane koœci skrzêtnie zbieramy i przeka¿emy
tutejszej parafii. To co ukryte g³êbiej, pozostanie
tam nadal.

Plan rewitalizacji obszaru œródmiejskiego 
w swoich za³o¿eniach ma tak¿e zmianê kompozy-
cji zieleni. Oparta bêdzie na regularnym uk³adzie
drzew i formach ozdobnych z kwitn¹cych krze-
wów oraz bylin wzbogaconych roœlinami sezono-
wymi. Dlatego te¿ obok robót budowlanych
prowadzone s¹ tu planowane prace przy zieleni.
M³od¹ roœlinnoœæ przesadzono w inne miejsca
miasta, wycince poddawane s¹ drzewa stare,
zara¿one chorobami, spróchnia³e. Wokó³ nowego
rynku nasadzone bêd¹ kilkuletnie drzewa - robi-
nie odmiany kulistej oraz lipy drobnolistne.

W Domu Schrama

W kolejnej du¿ej miejskiej inwestycji - w potocznie
zwanym Domu Chemika - prace przebiegaj¹ bez
zak³óceñ. Zakoñczono ju¿ ustawianie œcianek
dzia³owych, wylano schody na klatce, zamon-
towano now¹ instalacjê elektryczn¹. Do pracy
przyst¹pili hydraulicy. W obiekcie zarysowane s¹
ju¿ poszczególne pomieszczenia, kszta³tów na-
biera te¿ g³ówna sala balowa.

BURMISTRZ  MIASTA
CHOJNOWA 

og³asza

1. Drugi przetarg ustny ogra-
niczony do mieszkañców budyn-
ków przy ul. Wolnoœci nr 7 i nr 9,
na najem pomieszczenia gospo-
darczego o powierzchni 14,90 m2,
zlokalizowanego w budynku gos-
podarczym przy ul. Wolnoœci nr 9.

Cena wywo³awcza miesiêcznego
czynszu najmu netto wynosi
45,00 z³ + podatek VAT23%
Wadium- 30,00 z³
Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 
23 marca 2011 r. o godz 10.00
w sali nr 11 znajduj¹cej siê w sie-
dzibie Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie, 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. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów wadium
(w pieni¹dzu) w terminie do dnia 
23 marca 2011 r. do godz. 9.45
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 wp³a-
caj¹ca 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 przetarg od zawarcia umowy
w ustalonym terminie spowoduje
utratê wp³aconego wadium. Po
zawarciu umowy najmu, najemca
zobowi¹zany bêdzie uiszczaæ
nale¿ne podatki zwi¹zane z wyna-
jmowan¹ nieruchomoœci¹.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach od
14.03.2011 r. do 22.03.2011 r. 
w godz. 10.00 - 14.00. Klucze
dostêpne s¹ w Chojnowskim Za-
k³adzie Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, ul. Drzy-
ma³y 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 prze-
targach organizowanych przez Bur-
mistrza Miasta Chojnowa dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie: bip.chojnow.net.pl
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Oficjalnie rozpoczê³a siê czwarta ka-
dencja M³odzie¿owej Rady Miejskiej. 
3 marca 16 radnych - przedstawi-
cieli uczniów szkó³ gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych - uczestni-
czy³o w inauguracyjnej sesji. M³odzi
rajcy otrzymali zaœwiadczenia, zo-
stali zaprzysiê¿eni, wybrali prezy-
dium i Komisjê Rewizyjn¹.
Przewodnicz¹c¹ MRM zosta³a Pa-
trycja Krakowska, w poprzedniej
kadencji pe³ni¹ca funkcjê wiceprze-
wodnicz¹cej. Obok niej za prezydial-
nym sto³em zasiad³, jako wiceprze-
wodnicz¹cy Aleksander Mazurek.
Sekretarzem wybrano Rafa³a Pok³adka.
Po wyborze Prezydium nast¹pi³o
„przekazanie” w³adzy. Przewodni-
cz¹cy poprzedniej Rady Przemy-
s³aw Rogusz ostatni raz zabra³ g³os

na sesji, sk³adaj¹c gratulacje nowo
wybranym w³adzom i ¿ycz¹c im
wszystkiego najlepszego, udanych
imprez i ciekawych przedsiêwziêæ.
Zadeklarowa³ te¿ swoj¹ pomoc 
i chêæ dalszej wspó³pracy.
Ju¿ nastêpnego tygodnia nowi radni
spotkali siê, aby pracowaæ nad pla-
nem na pierwszy rok kadencji. Maj¹
bardzo ciekawe pomys³y, o których
powiadomimy czytelników, kiedy
ich plan pracy zostanie przyjêty. 
Kolejn¹ sesjê zaplanowano na 
29 marca, na godz. 15.30. Zapra-
szamy na ni¹ wszystkich m³odych
ludzi, którzy chcieliby wspó³praco-
waæ z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miejsk¹
Chojnowa. Im nas wiêcej, tym 
lepiej. Do zobaczenia na sesji.

Opiekun MRM Bona Szaban

Pe³ni zapa³u

Augustyniak Joanna

Gawlicka Kamila

Mazurek Aleksander Piskorz Marlena Pok³adek Rafa³ Szostek Dominika Wojciechowski Albert

Owsianicki S³awomir Jamio³ Justyna Korba Aleksandra Kowalczyk Dorota

Ba³aj Krzysztof Cichocki Szymon Ga³aszkiewicz Patrycja Gajda Bartosz 

Krakowska Patrycja
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5marca 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusz
Korczaka odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ: Jubileusz 20-lecia
Oddzia³owej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Chojnowie.

Uroczystoœæ skupi³a liczne grono seniorów - dzia³aczy zwi¹zkowych,
w³adze zwi¹zkowe i samorz¹dowe.
„Spotykamy siê dziœ by powiedzieæ sobie i œrodowisku: jak i czym wy-
pe³niliœmy te 20 lat dzia³alnoœci zwi¹zkowej, podziêkowaæ za wieloletni¹
wspó³pracê wszystkim cz³onkom Sekcji oraz zwyczajnie, choæ bardziej
uroczyœcie przy kawie i ciastku powspominaæ„ - tymi s³owami Andrzej
Przybysz - wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Oddzia³owej, jako prowadz¹cy
otworzy³ uroczystoœæ i serdecznie powita³ uczestników spotkania. 
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ Irena Ma³kiewicz - przewod-
nicz¹ca Okrêgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP we Wroc³awiu,
cz³onek Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP, Anna Bielachowicz-
wiceprzewodnicz¹ca Okrêgowej Sekcji Emerytów i Rencistów, Ewa
Wiêcek - prezes Oddzia³u ZNP w Chojnowie oraz cz³onkowie Zarz¹du
Oddzia³u; Miros³awa Spes, El¿bieta Cichocka, Jolanta Bukowska oraz
Teresa Mi³uch, a tak¿e w³adze samorz¹dowe: Jan Serkies - Burmistrz
Chojnowa, Mieczys³aw Kasprzak - Wójt Gminy Chojnów, Jaros³aw
Humenny - Starosta Legnicki oraz El¿bieta Borysewicz - Dyrektor
Szko³y Podstawowej Nr 4, Beata Kornicka - wicedyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 4 oraz Emilia Grzeœkowiak - Redaktor Naczelna
Gazety Chojnowskiej. 
Nastêpnie Andrzej Przybysz zaprosi³ wszystkich goœci i uczestników
spotkania do wys³uchania i obejrzenia czêœci artystycznej przygo-
towanej przez m³odzie¿ Szko³y Podstawowej Nr 4. W programie
wyst¹pi³ chór Allegro prowadzony przez Pana Zenona Chmielewskiego,
oraz zespó³ artystyczny prowadzony przez Panie: Beatê Kornick¹, Renatê
Rychliñsk¹ i Barbarê Wiatrowicz. Wspania³e wystêpy m³odzie¿y zos-
ta³y nagrodzone licznymi brawami. Wszyscy uczestnicy odœpiewali
Hymn Nauczycielsko-Emerycki. W przerwie uroczystoœci uczestnicy mogli
podziwiaæ prace naszych Kole¿anek i Kolegów dzia³aczy zwi¹zkowych
i sympatyków: Kol. Gra¿yny Wróbel - malarstwo, dzierganie i wyszy-
wanie - Kol. Gra¿yny Filipowicz, Józefy Born. Michaliny Zakrzewskiej,
Haliny Ch³opek, Genowefy Szuszkiewicz, prace na p³ótnie: Edward
Konicki, Teresa Szyptur, ozdoby œwi¹teczne, kartki œwi¹teczne - Anna
Wójcik i Genowefa Szuszkiewicz. 
Na uroczystoœæ zosta³ przygotowany cykl zdjêæ dokumentuj¹cy dzia³alnoœæ
Sekcji m.in. dzia³alnoœæ turystyczno-sportowa, zebrania i uroczystoœci
zwi¹zkowe, satysfakcjonowanie dzia³aczy zwi¹zkowych, cykl dzia³añ
kulturalnych, czy migawki z zebrañ i posiedzeñ Zarz¹du Sekcji - wyko-
nawc¹ wystawy by³ Andrzej Przybysz, bogat¹ kronikê natomiast
prowadzi Stanis³awa Tracz. 

„Jaka to radoœæ pomagaæ, dŸwigaæ….
W³asne swe serce nieœæ jak gor¹czkê,
rozdawaæ….
Wszystko jest wtedy, kiedy nie dla siebie”

J. Twardowski
Tymi s³owami rozpoczê³a swoje wyst¹pienie Przewodnicz¹ca Sekcji
Stanis³awa Janczyn. 
- Zacytowane motto w pe³ni odzwierciedla potrzebê naszej dzia³alnoœci
zwi¹zkowej - powiedzia³a. - W Sekcji skupieni s¹ ludzie wielkiego serca,
którzy pragn¹ pomagaæ i nieœæ pomoc innym. Sekcja powsta³a 9 grudnia
1990 roku na wniosek Kol. £ucji Kupczyñskiej - wtedy przewodnicz¹cej
Oddzia³owej Komisji Rewizyjnej. Na przewodnicz¹c¹ wybrano Kol.
Genowefê Czarn¹. Sekcja na dzieñ 31.12.1990 roku liczy³a 9 cz³onków.
Z up³ywem lat iloœæ cz³onków systematycznie ros³a. Ubywa³o te¿ cz³onków
z ró¿nych powodów. Aktualnie Sekcja liczy 61 cz³onków w tym 51 nauczy-
cieli emerytowanych i 10 pracowników administracyjno-obs³ugowych. 
Sekcja przetrwa³a 20 lat dziêki zaanga¿owaniu jej cz³onków, w szcze-
gólnoœci zarz¹dów poszczególnych kadencji. Stanis³awa Janczyn pod-
kreœli³a dobr¹ wspó³pracê i nieocenion¹ pomoc ze strony Zarz¹du
Oddzia³u ZNP, wsparcie Zarz¹du Okrêgu Dolnoœl¹skiego czy Okrêgowej
Sekcji Emerytów i Rencistów - dziêkujê wszystkim dzia³aczom za
pomoc i wsparcie. Funkcjonowanie Sekcji Oddzia³owej to dzia³alnoœæ
na rzecz integracji œrodowiska seniorów oœwiaty chojnowskiej poprzez:
organizowanie uroczystych spotkañ okolicznoœciowych, wyjazdy do opery 

czy teatru, wycieczki np. Karpacz, Szklarska Porêba, Wojs³awice, Czêsto-
chowa czy Licheñ, udzia³ w Ogólnopolskim Rajdzie „Sudety”, Zjazdy
Emerytów itp. Istotnym elementem dzia³alnoœci zwi¹zkowej jest pomoc
i opieka nad osobami chorymi, samotnymi i niepe³nosprawnymi.
Odwiedzamy ich w domach - szczególnie w okresie przedœwi¹tecznym.
Osoby te otrzymuj¹ drobne upominki, pomoc finansow¹ i by wiedzieli,
¿e jesteœmy zawsze z nimi - koñczy³a Stanis³awa Janczyk. Zarz¹d Sekcji
czuwa nad prawid³owym wykorzystaniem Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych w placówkach oœwiatowych. Pragnê wyró¿niæ
Kol. Halinê Ch³opek i Józefê Born - jako ³¹czniczki odwiedzaj¹ chorych,
s³u¿¹ rada i pomoc¹ - czêsto do ostatnich dni ¿ycia. Zarz¹d Sekcji nie
zapomina o wyró¿niaj¹cych siê dzia³aczach, dostrzega zaanga¿owanie
ka¿dego cz³onka Zwi¹zku czego dowodem s¹ liczne odznaczenia 
i wyró¿nienia.
W koñcowej czêœci swojego wyst¹pienia Stanis³awa Janczyn podziêko-
wa³a za wzorow¹ wspó³pracê i pomoc w³adzom zwi¹zkowym -
Oddzia³ ZNP - Kol. Ewie Wiêcek, Kol. Miros³awie Chodubskiej -
prezes Okrêgu Dolnoœl¹skiego ZNP, Kol. Irenie Ma³kiewicz - przew.
Sekcji Okrêgowej, a tak¿e Annie Bielachowicz, która od 20 lat by³a i
jest z Sekcj¹ s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹. 
- Szczególnie dziêkujê w³adzom samorz¹dowym miasta, gminy i powiatu -
doda³a Stanis³awa Janczyn. - Janowi Serkiesowi- Burmistrzowi Miasta,
Jaros³awowi Humennemu - Staroœcie legnickiemu, Mieczys³awowi
Kasprzakowi - Wójtowi Gminy Chojnów. Dziêkujê Wam za wspieranie
naszych dzia³añ, a tak¿e za wszelk¹ pomoc w przygotowaniu naszych
spotkañ i uroczystoœci. Panie Burmistrzu! Serdecznie dziêkujê za wspó³-
pracê przez ca³e 20 lat - pocz¹tkowo jako z-ca Burmistrza i Burmistrz
- za pomoc i wsparcie w organizacji imprez i uroczystoœci. 
Dziêkujê Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbarze
Landzberg za bezinteresown¹ pomoc w organizacji naszych spotkañ,
szczególnie obecnie kiedy w remoncie jest „Dom Chemika”. Zawsze
mo¿emy liczyæ na u¿yczenie pomieszczeñ. Dziêkujê Pani Dyrektor
El¿biecie Borysewicz za udostêpnienie nam pomieszczeñ w budynku
szko³y – m³odzie¿y i opiekunom za wspania³y wystêp.
Koñcz¹c swoje wyst¹pienie proszê przyj¹æ najlepsze ¿yczenia zdrowia,
codziennej radoœci i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Dalsza czêœæ uroczystoœci by³a poœwiêcona wyró¿niaj¹cym siê
dzia³aczom zwi¹zkowym.
Odznakê za 50-letnia przynale¿noœæ do ZNP otrzyma³a Kol. Maria
Jedynak - emerytowana n-lka Szko³y Podstawowej w Goliszowie
Okolicznoœciowe STATUETKI otrzyma³y: Maria Jedynak - za 50-lat
przynale¿noœci, Genowefa Czarna - za 55 lat przynale¿noœci.
Listy gratulacyjne otrzymali: £ucja Kupczyñska- inicjator powo³ania
Sekcji, Genowefa Czarna - pierwsza przew. Sekcji w latach 1990-1994,
Maria Krzy¿anowska - przew. Sekcji w latach 1994-2006, Stanis³awa
Janczyn - przew. Sekcji od 2006 r., Stanis³awa Tracz - kronikarz,
Halina Ch³opek, Józefa Born, Janina Ka³wak - jako ³¹czniczki oraz
Leon Jasiñski i Irena Hulboj - dzia³acze z najd³u¿szym sta¿em. 
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê poczêstunkiem i lampk¹ szampana.

Opracowa³a: J.S.

Jubileusz 20-lecia oddzia³owej
sekcji emerytów i rencistów 

ZNP w Chojnowie 
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20 marca, w niedzielê, MOKSiR
zaprasza na koncert z cyklu -
MOKSiROWSKA SCENA MU-
ZYCZNA. Tym razem w ramach
MSM zaprezentuje siê chojnow-
ska formacja REPUTACJA.
Zespó³ powsta³ w grudniu 2002 r.
jako tymczasowa frakcja muzy-
czna punkrockowej grupy
JUBEL, maj¹ca nagraæ kilka
nieznanych utworów zespo³u
Republika, rozwi¹zanego po
nag³ej œmierci Grzegorza Cie-
chowskiego. Z biegiem czasu

frakcja przeistoczy³a siê w regu-
larnie dzia³aj¹cy zespó³, który
promuje twórczoœæ nie¿yj¹cego
lidera REPUBLIKI. 
W³aœnie w tym roku mija 30 rocz-
nica powstania zespo³u REPUB-
LIKA. Podczas tego koncertu,
zapraszamy na retrospektywn¹
podró¿ po twórczoœci toruñskiego
kwartetu. Chojnowski kwintet
zapewnia sentymentaln¹ podró¿
spod znaku bia³o-czarnych pasów.
Pocz¹tek koncertu - godz. 17. 
Wstêp wolny - sala kinowa.

„Niedziela 
z Grzegorzem Ciechowskim”

10 marca br. w kawiarence MOKSiR spotkali
siê recytatorzy ze szkó³ podstawowych i gim-
nazjów miasta. Rozstrzygano etap miejski
XVI Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego
PEGAZIK. 11 osób reprezentowa³o szko³y
podstawowe, 7 - gimnazja. Jury, w sk³adzie
którego naprzemiennie znajdowa³y siê polo-
nistki chojnowskich szkó³ (panie z gimna-
zjów ocenia³y dzieci ze szkó³ podstawowych,
panie z “podstawówek” przys³uchiwa³y siê
prezentacjom gimnazjalistów) oraz instruktor
teatralna MOKSiR, zadecydowa³o ostatecz-
nie o nastêpuj¹cym podziale miejsc: w szko-
³ach podstawowych I miejsce przyznano
Klaudii Bodes, II Gabrieli Kur, dwa III - Annie
Cieœli i Micha³owi Rudnickiemu. Wyró¿nie-
niem w tej grupie wiekowej nagrodzono Nataliê
Ma³eck¹. Wœród gimnazjalistów najlepszy
okaza³ siê Marcin Saja, II miejscem uhonoro-
wano Monikê Podolsk¹, a dwoma III - Aleksan-
drê Ba³aj i Jagodê Tobiasz. Wyró¿nienie w tej
grupie przyznano Krzysztofowi Ba³ajowi.

Nagrodzeni recytatorzy pod koniec marca
spotkaj¹ siê w Prochowicach z rówieœnikami
z okolicznych miejscowoœci na etapie powia-
towym. Bêdziemy trzymaæ kciuki za siln¹ ekipê
Chojnowa - nasi reprezentanci zawsze docie-
rali do fina³u dolnoœl¹skiego, czêsto wracali 
z najwy¿szymi nagrodami. ¯yczymy powodze-
nia i czekamy na optymistyczne doniesienia.

sh;eg

Pegazik rozpi¹³ skrzyd³a

„Czasem wdziêcznoœæ trudno jest ubraæ w s³owa...
wtedy proste - dziêkujemy - zawiera wszystko co chcemy wyraziæ”.

Dyrekcja Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie oraz Rada Rodziców sk³ada
serdeczne podziêkowania za wsparcie finansowe i rzeczowe
podczas organizowanego balu charytatywnego dnia
05.02.2011 roku. Pomoc, któr¹ Pañstwo nam zaoferowali
okaza³a siê bezcenna. Dziêki Pañstwa ¿yczliwoœci i wsparciu
mo¿liwy jest zakup brakuj¹cego wyposa¿enia sali gimnasty-
cznej naszego gimnazjum.
Ogromnie siê cieszymy, ¿e w naszym mieœcie i okolicy s¹ nadal
tak wspaniali ludzie, którym nie jest obojêtny sportowy rozwój dzieci.
Szczególne podziêkowania pragniemy z³o¿yæ naszym ofiarodawcom:
1. W³aœcicielom: Kawiarni „Zameczek” PPUH „Oscar”, Pizzerii 
„Piccolo Mondo”, Firmy „Auto-Handel” Krzysztof Fedorowicz.
2. W³aœcicielom sklepów: Sportowego, EKO, Ksiêgarni Alfa,
3. Pañstwu: Rudziak, Michnej, 
4. Wszystkim anonimowym ofiarodawcom, rodzicom, pracownikom
gimnazjum oraz wszystkim, którzy zakupili bilety na nasz chary-
tatywny bal.

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 - Andrzej Urban

w imieniu Rodziców - Przewodnicz¹ca Rady Rodziców Teresa Siniak

Podziêkowanie 

za pomoc w organizacji 

balu charytatywnego

Klaudia Bodes - I miejsce

Krzysztof Ba³aj - wyró¿nienieMaciej Saja - I miejsce

Natalia Ma³ecka - wyró¿nienie



Wystawa, jak¹ do koñca marca ogl¹daæ mo¿na
w Muzeum Regionalnym, to prezentacja wy-
j¹tkowych prac, wyj¹tkowej artystki. „Ma-
larstwo” Gra¿yny Wróbel z pozoru wydawaæ
siê mo¿e kolejn¹, prezentacj¹ lokalnego
artysty. Mylne to jednak wra¿enie. Wybra-
nych na wystawê ponad 70 prac mówi nie
tylko o wra¿liwej duszy chojnowianki, o jej
talencie i wyobraŸni. Opowiada te¿ o jej me-
tamorfozie. Los okrutnie j¹ doœwiadczy³. Pod-
da³ próbie, któr¹ wygra³a wnosz¹c w swoje
¿ycie nowe wartoœci i inny obraz œwiata. Do-
skonale oddaj¹ to jej obrazy. Pierwsze, sprzed
dwudziestu lat czêsto kreuj¹ fantastyczne
wizje. Nierealne acz intryguj¹ce przyci¹gaj¹
barw¹ i dynamik¹. W osobnej sali wyeks-
ponowano dzie³a z ostatnich miesiêcy, pow-
sta³e po chorobie. Fauna i flora - przepiêkny
œwiat dany nam przez Stwórcê.
- Za tym têskniê najbardziej - wyjaœnia autorka.
- Za przyrod¹, przestrzeni¹, powietrzem…
Choroba mnie ogranicza. Czy ujrzê jeszcze
widoki z moich obrazów? Nie wiem, ale
cieszy mnie ogromnie nadchodz¹ca wiosna, 
a wraz z ni¹ powrót s³oñca, barw i nadziei…

Na ostatnich obrazach pani Gra¿yny nie od-
najdziemy tej têsknoty. To raczej malowany
pêdzlem ho³d dla piêkna, którego na co dzieñ
nie dostrzegamy. Ho³d powstaj¹cy sukcesyw-
nie po kilka minut dziennie, z wdziêcznoœci¹,

¿e mo¿na jeszcze utrzymaæ pêdzel w d³oni, ¿e
jeszcze siê chce, ¿e udaje siê dokoñczyæ kolejny
obraz.
- W ciê¿kich chwilach w walce z chorob¹ pro-
si³am Boga o nadziejê. Da³ mi o wiele wiêcej.
Jestem wdziêczna za ka¿d¹ chwilê wœród blis-
kich i przed p³ótnem.

To pierwsza indywidualna wystawa tej ma-
larki, a jej wernisa¿ budzi³ doznania nie tylko
artystyczne. Niezwyk³e wzruszenie i radoœæ
autorka dzieli³a z dziesi¹tkami ¿yczliwych jej
osób. W tej serdecznej atmosferze nawet martwe
ekspozycje nabiera³y ¿ycia, kolorytu, zapachu…

eg

Wystawa dostêpna jest jeszcze przez
kilkanaœcie dni. W Muzeum jest tak¿e
do nabycia piêknie wydany katalog naj-
cenniejszych prac Gra¿yny Wróbel. 
Zapraszamy.

GAZETA CHOJNOWSKA  NR 6/7398

Chojnowscy licealiœci, uczestnicy ko³a zainteresowañ „Zmienne koleje
losu Dolnego Œl¹ska” zachêcaj¹ do obejrzenia wystawy, przedsta-
wiaj¹cej zdjêcia z oœmiu wypraw historycznych do miast naszego
województwa. Zwiedziliœmy najpiêkniejsze zak¹tki i zabytki naszego
regionu miêdzy innymi Twierdzê K³odzk¹, Karpacz, Wroc³aw,
Szklarsk¹ Porêbê, Zamek Czocha i ruiny zamku Rajsko. Uczestni-
czyliœmy w warsztatach ceramicznych w Boles³awcu, podziwialiœmy
niespotykany proces produkcji szk³a barwionego w masie, rêcznie
formowanego w Leœnej Hucie Szk³a. Znaj-
duj¹ca siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej
ekspozycja, trwa od 1 marca i bêdzie j¹
mo¿na podziwiaæ do koñca tego miesi¹ca.
Serdecznie zapraszamy!
Program „Zmienne koleje losu Dolnego
Œl¹ska” realizowany jest w ramach projektu
„Synergia znaczy wiêcej” wspó³finansowa-
nego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Agnieszka Rybczyñska

„Œladami historii Dolnego Œl¹ska” 
- wystawa uczniów Powiatowego Zespo³u Szkó³ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie

Twórczoœæ sprzed i po



- Wiadomoœæ o nominacji do plebiscytu prze-
kaza³a mi mama - wyjaœnia naszej Gazecie
laureatka - Ona te¿ powiadomi³a mnie o wy-
granej. Jecha³am wtedy tramwajem do szko³y
i nigdy nie zapomnê jak¹ radoœæ sprawi³a mi
t¹ wiadomoœci¹. Niesamowite uczycie. Pier-
wszy raz bra³am udzia³ w tego typu konkursie.
Bardzo siê ucieszy³am, ¿e zosta³am zauwa¿ona
i doceniona.

Daria ma 24 lata i odk¹d siêga pamiêci¹, jej
¿yciu zawsze towarzyszy³y konie. Nie mog³o
byæ inaczej - oboje rodzice Darii zajmuj¹ siê
zawodowo hippik¹.
- Zainteresowanie jeŸdziectwem pamiêtam od
najm³odszych lat, kiedy to moja mama by³a
zawodniczk¹, a póŸniej prowadzi³a zajêcia 
z rekreacji konnej w Jaroszówce - wyjaœnia. -
Pierwszy raz siedzia³am na koniu, gdy jeszcze
nie potrafi³am chodziæ. To mama nauczy³a
mnie jeŸdziæ. Zabiera³a mnie na zawody do
Jaroszówki, ¿eby poogl¹daæ rywalizacjê za-
wodników na krosie i parkurze. Marzy³am 
o tym, ¿eby kiedyœ te¿ tak jeŸdziæ i startowaæ.
Zawsze chcia³am dogoniæ w osi¹gniêciach
tatê, ale teraz wiem, ¿e nie bêdzie to takie proste.

Systematyczne treningi rozpoczê³a kiedy
mia³a 10 lat. Prawdziwe starty w oficjalnych
zawodach konnych nast¹pi³y po kilku latach
ciê¿kiej pracy.
- Moim osobistym, najwiêkszym sukcesem jest
to, ¿e osi¹gnê³am taki poziom wyszkolenia, 
¿e mogê startowaæ w zawodach w Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierzchowego
oraz to, ¿e uda³o mi siê wytrenowaæ na do-
brym poziomie konie. Startujê obecnie na
dwóch koniach 16.letniej klaczy o imieniu
Kreacja i 7.letniej Sky Star R.

Ta pasja, mi³oœæ do koni i tej dyscypliny
sportu wielokrotnie prowadzi³y Dariê na
podium. Da³y jej te¿ coœ wiêcej - nauczy³y
zachowania zimniej krwi w niespodziewa-
nych sytuacjach, odpornoœci na stres, syste-
matycznoœci i odpowiedzialnoœci. 
- Wielokrotnie treningi i zawody s¹ dla mnie
sprawdzianem wytrwa³oœci i wiary zarówno
w mojego wierzchowca jak i w sam¹ siebie.
Nauczy³am siê przegrywaæ, ale pozna³am te¿
smak zwyciêstw.

Ostatnie z nich, w plebiscycie, by³o dla jego
laureatki zaskoczeniem i satysfakcj¹ w innym
ni¿ dotychczas znaczeniu. Pierwszy raz 

o wygranej nie decydowa³a ona sama, jej
przygotowanie, jej zaanga¿owanie. Pierwszy
raz wynik rywalizacji nie zale¿a³ od kondycji
konia i umiejêtnoœci zawodnika. Pierwszy 
w koñcu raz, to kibice wystawili jej ocenê.
- Statuetka „Najpopularniejszego Sportowca
Chojnowa 2010”, jest (i bêdzie) jedn¹ z cen-
niejszych nagród wœród moich trofeów. Dziê-
kujê z ca³ego serca wszystkim osobom, które
odda³y na mnie swój g³os. 

Najbli¿sze plany osobiste to obrona pracy
magisterskiej - Daria studiuje na pierwszym
roku studiów magisterskich w Wy¿szej
Szkole Handlowej we Wroc³awiu. Sportowo
g³ówny cel skierowany jest na udzia³ w Miêdzy-
narodowych zawodach w Strzegomiu,
Jaroszówce i Sopocie. 
- Jedno jest pewne, ¿e niezale¿nie o wszys-
tkiego zawsze bêdê jeŸdziæ konno.

rozmawia³a eg
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216 g³osów „za”
26 lutego organizator 3.Plebiscytu na Najpopularniejszych Spor-
towców i Trenerów Legnicy - lca.pl og³osi³ wyniki. W trzeciej
edycji tego konkursu, po raz pierwszy g³osowano te¿ na spor-
towców z oœmiu gmin naszego powiatu. Informowaliœmy ju¿, ¿e
Najpopularniejszym Sportowcem 2010 roku z terenu naszego
miasta zosta³a Daria Szymañska - zawodniczka OSK Jaroszówka,
WKKW, która liczb¹ 216 g³osów, uzyska³a 60% poparcia, g³osu-
j¹cych na reprezentanta grodu nad Skor¹.

Najwa¿niejsze sukcesy Darii Szymañskiej:

- VII miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w WKKW w Strzegomiu w 2005 roku,

- I miejsce w Zawodach WKKW CNC* 
w Jaroszówce o Puchar Wójta Gminy 
Chojnów - 26-27.08.2006r.,

- I miejsce w Zawodach w WKKW w Jaroszówce 
klasa P - 19-20.04.2008r., w tych samych 
zawodach I miejsce za kros z ocen¹ stylu,

- II miejsce w Zawodach w WKKW w Jaroszówce 
klasa L 18.04.2009r.,

- II miejsce w Zawodach w WKKW w Jaroszówce 
klasa P- kros z ocen¹ stylu 18.04.2009r.,

- II miejsce w Zawodach w WKKW w Jaroszówce, 
klasa P - 5-6.09.2009r.,

- podium na zawodach miêdzynarodowych 
w Neu Krausacha 2009 roku.,

- III miejsce w Zawodach w WKKW w Strzegomiu, 
klasa P 25-26.09.2010r.,

- I miejsce w Zawodach w Skokach przez Przeszkody 
w Jaroszówce klasa P 19.02.2011r.



10 marca w Gimnazjum nr 1 im. Jana
Paw³a II zosta³a otwarta jednoniowa
galeria malarstwa. Pomys³odawczyni¹
imprezy by³a p. Monika Bodnar. Wyko-
nane przez uczniów klasy IIa prace przed-
stawia³y zabytki oraz miejsca, które warto
zobaczyæ bêd¹c w Niemczech. Wystawa
mia³a na celu zebranie jak najwiêkszej
iloœci plastikowych nakrêtek od butelek

na zakup pionizatora i rehabilitacjê krê-
gos³upa czteroletniej Wiktorii. Bilet
wstêpu „kosztowa³” 5 nakrêtek.
Akcja trwa w naszym gimnazjum ju¿
od pocz¹tku roku szkolnego. Zainicjo-
wa³a j¹ p. Iwona Rup. Do chwili obec-
nej uda³o siê zgromadziæ 14 tysiêcy
966 nakrêtek. Mamy nadzieje, ¿e
bêdzie ich jeszcze wiêcej. Jednoczeœnie
cieszymy siê, ¿e mo¿emy pomóc w tak
szczytnym celu.

Uczniowie Gimnazjum nr1

1. Celem konkursu jest przybli-
¿enie postaci Jana Paw³a II,
zg³êbienie jego myœli filozo-
ficznej i doktryny religijnej
oraz podjêcie trudu wciela-
nia w ¿ycie idea³ów Papie¿a
Polaka jako drogowskazów mo-
ralnych Polaków XXI wieku.
2. Konkurs przeznaczony jest
dla wszystkich mieszkañców
Diecezji Chojnów.
3. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest nades³anie
pracy pisemnej w formie listu
do Jana Paw³a II. 
4. Objêtoœæ pracy nie mo¿e
przekroczyæ jednej strony ma-
szynopisu (czcionka Times
New Roman, wielkoœæ 14).
5. Jeden autor mo¿e nades³aæ
tylko jedn¹ pracê.
6. Pracê nale¿y opatrzyæ go-
d³em (pseudonimem). Do
pracy nale¿y do³¹czyæ zakle-
jon¹ kopertê opatrzon¹ takim

samym god³em, zawieraj¹c¹
dane personalne (imiê, na-
zwisko, wiek, adres). 
7. Prace zostan¹ ocenione przez
komisjê powo³an¹ przez Dy-
rektora Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Paw³a II w Chojnowie.
Organizator nie zwraca prac z³o-
¿onych na konkurs i zastrze-
ga sobie prawo do wykorzy-
stania bez honorariów utwo-
rów konkursowych, np. w celu
publikacji.
8. Prace nale¿y sk³adaæ do
31 marca 2011 r. w sekretaria-
cie Gimnazjum Nr 1 w Choj-
nowie b¹dŸ przes³aæ poczt¹
na adres: Gimnazjum Nr 1
im. Jana Paw³a II w Chojno-
wie, Pl. Reymonta 1, 59-225
Chojnów.
9. Laureaci konkursu otrzymaj¹
nagrody rzeczowe. Prace nagro-
dzone i wyró¿nione zostan¹ opu-
blikowane w formie ksi¹¿kowej.
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REGULAMIN
Konkursu plastycznego pt. „Jan Pawe³ II w moich oczach”

1. Celem konkursu jest przybli¿enie
postaci Jana Paw³a II, zg³êbienie jego
myœli filozoficznej i doktryny religij-
nej oraz podjêcie trudu wcielania 
w ¿ycie idea³ów Papie¿a Polaka jako
drogowskazów moralnych Polaków
XXI wieku.
2. Konkurs przeznaczony jest dla
wszystkich mieszkañców Diecezji
Chojnów.
3. Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest nades³anie pracy plastycz-
nej wykonanej dowoln¹ technik¹. 
4. Format pracy: A4.
5. Jeden autor mo¿e nades³aæ do trzech
prac.
6. Pracê nale¿y opatrzyæ god³em (pseu-
donimem). Do pracy nale¿y do³¹czyæ
zaklejon¹ kopertê opatrzon¹ takim
samym god³em, zawieraj¹c¹ dane
personalne (imiê, nazwisko, wiek,
adres). 
7. Prace zostan¹ ocenione przez komi-
sjê powo³an¹ przez Dyrektora Gim-
nazjum Nr 1 im. Jana Paw³a II w Choj-
nowie. Organizator nie zwraca prac 

z³o¿onych na konkurs i zastrzega sobie
prawo do wykorzystania bez honora-
riów prac konkursowych, np. w celu
publikacji.
8. Prace nale¿y sk³adaæ do 31 marca
2011 r. w sekretariacie Gimnazjum Nr 1
w Chojnowie b¹dŸ przes³aæ poczt¹ na
adres: Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Paw³a II w Chojnowie, Pl. Reymonta
1, 59-225 Chojnów.
9. Laureaci konkursu otrzymaj¹
nagrody rzeczowe. Prace nagrodzone
i wyró¿nione zostan¹ opublikowane
w formie ksi¹¿kowej.

REGULAMIN
Konkursu literackiego pt. „Ojcze œwiêty, 

chcia³bym Ci powiedzieæ…”

Wzwi¹zku z uroczystymi obchodami beatyfikacji Papie¿a Jana Paw³a II w Diecezji Chojnowskiej,
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie og³asza konkursy literacki i plastyczny
dotycz¹ce postaci Ojca Œwiêtego: konkurs literacki na najpiêkniejszy list pt. „Ojcze Œwiêty, chcia³bym

Ci powiedzieæ” i konkurs plastyczny pt. „ Jan Pawe³ II w moich oczach”.
Regulamin obydwu konkursów poni¿ej. 
Bardzo prosimy o w³¹czenie siê w obchody beatyfikacji naszego wielkiego rodaka.

Specjalne podziêkowania dla...
... dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
przyst¹pili do naszej akcji (zakrêconej
akcji) zbierania plastikowych nakrêtek. 
W szczególnoœci dziêkujemy za pomoc
uczniom i nauczycielom Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II w Chojnowie. Dziêki
ludziom o dobrym sercu Wiki uczêszcza
na rehabilitacjê i szanse na polepszenie
siê stanu zdrowia Wiki zwiêkszaj¹ siê
coraz bardziej. Oby tak dalej. Akcja zbiera-
nia nakrêtek trwa nadal. Jeszcze raz 
z ca³ego serca dziêkujemy.

Wdziêczni rodzice Wiki
Monika i Damian Terleccy

Fundacja Dzieciom “Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
Zbiórka publiczna

Nr 75124010371111001009573199
Przeka¿ swój 1% podatku

Fundacja dzieciom zd¹¿yæ z pomoc¹, 
ul. £omiañska 5, 01-685 Warszawa 

nr. krs 0000037904 Wiktoria Terlecka 4633

Dla Wiki
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Ruszy³a z wielkim rozmachem
rozrywkowa machina w trzech
polskich stacjach telewizyj-
nych. Zabawa w weekendy
przez dwa miesi¹ce pewna.
Polski naród - rozœpiewany,
talentów i osobowoœci nie
brakuje. Pewnym wstêpem do
tych telewizyjnych emocji
by³y krajowe eliminacje do
Eurowizji. Od ³adnych kilku
lat, podczas fina³ów, nasz
reprezentant lokuje siê na
szarym koñcu. Tak wynika
to z g³osowania. Dlaczego
telewidzowie z innych kra-
jów nie g³osuj¹ na Polskê?
Jest kilka czynników, doœæ
zaskakuj¹cych. Po pierwsze,
s¹siedzkie przyjaŸnie - kraje
wywodz¹ce siê z dawnego
ZSRR g³osuj¹ miêdzy sob¹.
Po drugie czynniki turystyczne
- np. Malta zawsze mo¿e liczyæ
na g³osy zagranicznych (przede
wszystkim) turystów. Po trze-
cie polityka. To jednak deli-
katny temat, sami wiêc sobie
dopowiedzmy. Po czwarte -
kompozycje. O gustach siê
(podobno) nie dyskutuje. Widaæ

i s³ychaæ jednak, ¿e nasze
piosenki fina³owe na Euro-
wizjê s¹ takie sobie. Jednym
uchem wejd¹, a drugim wyjd¹.
Nie inaczej bêdzie i w tym
roku. Nie ³udŸmy siê. Dlatego
napawajmy siê tymi progra-
mami. 
Czy dwójkowa „Bitwa na g³o-
sy” kogoœ wylansuje? S¹dz¹c
po scenariuszu programu -
mo¿e byæ ciekawie. Ktoœ na
pewno postawi ten pierwszy
krok do krajowej kariery.
Nie inaczej sytuacja przed-
stawia siê w polsatowskim 
i tvnowskim show. 
Nasza chojnowianka - Jadwiga
Macewicz takiej okazji nie
powinna zmarnowaæ. Dru-
¿yna Urszuli Dudziak, w któ-
rej jest Jadzia, pierwsz¹ bit-
wê ju¿ wygra³a. O innych
powi¹zaniach programu „Bit-
wa na g³osy” z Chojnowsk¹
Scen¹ Muzyczn¹, wraz z roz-
wojem wydarzeñ, bêdziemy
informowaæ. Powi¹zania 
i zwi¹zane z tym plany s¹
naprawdê interesuj¹ce.

pm

Metafizycznie i w ró¿nych nastrojach
Na kolejnych warsztatach Chojnow-
skiego Klubu Literackiego (24 lutego br.),
którego tematem by³a „Liryka meta-
fizyczna”,  analizowaliœmy utwory
napisane przez klubowiczów. Ale zanim
zaczêliœmy omawiaæ nasz temat, Ma³-
gorzata Skrukwa - laureatka I Choj-
nowskiego Konkursu Poetyckiego -
przedstawi³a dzia³alnoœæ Grupy Lite-
rackiej Dysonans z Wroc³awia, której
jest cz³onkiem.  Byæ mo¿e nasze kluby
nawi¹¿¹ ze sob¹ wspó³pracê. 
Potem Jaros³aw Macewicz zaprezen-
towa³ prozê o dylematach osoby ducho-
wnej pt. „£otr”. Uczestnicy spotkania
zasugerowali autorowi wprowadzenie
poprawek, aby wyraŸniej by³ widoczny
narrator. Kolejny omawiany utwór
us³yszeliœmy na klubowych spotkaniach
po raz drugi. El¿bieta Karpiñska wpro-
wadzi³a w nim zmiany i wiersz sta³
siê bardziej nostalgiczny, refleksyjny.
A oto jego fragment:
„Oddechem na lusterku 
malujê 
wspomnienia
uœpione na
fotografiach
powiekami zamykam
smutne spojrzenia
zardzewia³ym kluczem
szafê dzieciñstwa
otwieram …„

W podobnym nastroju odebraliœmy
prezentacjê El¿biety Makowskiej, która
przedstawi³a  utwór „Blady mikrokos-
mos”. Ponadto, przeczyta³a teksty ks. Jana
Sobonia „Lustra”, „Ca³oœæ”, „Przypisy”
opublikowane w „Zeszytach Literackich”.
Potem Ma³gorzata Krzywda podda³a
naszej ocenie swój nowy wiersz „Biegnê”.
Wyczuwa³o siê w tekœcie aurê mi³osn¹.
Biegnê
biegnê przez dzieñ do ciszy
by w nocy przytulnych ramionach
przemieniæ w sny rzeczywistoœæ
i oddech z³apaæ gdy¿ konam
z braku powietrza - ciebie

gdy w snach siê dziej¹ zdarzenia
pó³-sob¹ w nich uczestniczê
œwiadom¹ siebie zaœ wo³am
z nadziej¹ ¿e w koñcu us³yszê
twój szept - odpowiedz na ciszê
Zupe³nie inny wyraz, humorystyczny,
mia³ tekst „Tasiemka” Edmunda Cha-
mery. Natomiast drugi utwór „Ko³ki”
by³ powa¿ny. Autor podkreœli³ w nim
takie wartoœci jak: praca i szacunek
dla chleba.  
Nastêpne nasze warsztaty nadal zwi¹-
zane bêd¹ z liryk¹ metafizyczn¹ - zapra-
szamy 24 marca.
Wiêcej o naszym lutowym spotkaniu
mo¿na przeczytaæ na stronie: 

www.biblioteka.chojnow.eu
ei

Chojnowski felietonik

Napawajmy siê

23 lutego 2011 r. jury kon-
kursu na logo programu „M³o-
dzi Tworz¹ Sztukê” w sk³a-
dzie: Jadwiga Jêdrzejczyk -
przewodnicz¹ca, Magdalena
Czapska, Mariusz Kowal-
czyk, Barbara Landzberg,
Lucyna Spes i Agnieszka
Tworzyd³o oceni³o prace kon-
kursowe i wybra³o najlepsze
logo. W konkursie wziê³o
udzia³ 38 osób, które z³o¿y³y
49 projektów. Zwyciêzc¹
konkursu zosta³ Aleksander
Mazurek z Powiatowego Zes-
po³u Szkó³ w Chojnowie.
Ponadto, jury postanowi³o
przyznaæ wyró¿nienia dla
autorów projektów: Krystyny
Czapskiej, Iwony Jurczyk,
Katarzyny Karasek, Damiana
Kuczyñskiego, Aleksandra
Mazurka, Ma³gorzaty Pio-
trowskiej, Anety Ró¿añskiej,
Marcina Sai i Tomasza Sa-
wickiego. Zaplanowaliœmy,
¿e 6.04.2011r. o godz.12.00
w naszej Galerii M³odych
odbêdzie siê otwarcie pokon-
kursowej wystawy, na której
zaprezentujemy wszystkie
projekty logo oraz wrêczymy

nagrody laureatom konkursu.
Wszystkim uczestnikom
bardzo dziêkujemy za udzia³
w konkursie i zapraszamy
na otwarcie wystawy! Kon-
kurs na logo zosta³ przepro-
wadzony w ramach projektu
“M£ODZI TWORZ¥ SZTU-
KÊ“ prowadzonego przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publicz-
n¹ w Chojnowie we wspó³-
pracy z Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2, Powiatowym
Zespo³em Szkó³ i Urzêdem
Miejskim w Chojnowie. Przed-
siêwziêcie to realizowane
jest ze œrodków otrzymanych
od Fundacji Rozwoju Spo-
³eczeñstwa Informacyjnego
w ramach Programu Roz-
woju Bibliotek Polsko-Ame-
rykañskiej Fundacji Wolnoœci.

Barbara Landzberg
Dyrektor MBP 

w Chojnowie

Najlepsze logo

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje
Program Rozwoju Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim
bibliotekom publicznym dostêp do komputerów,
Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce
jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji Billa i Melindy
Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

Dzia³ Rehabilitacji w Dolnoœl¹skim Oœrodku 
Pielêgnacyjno- Rehabilitacyjnym “Niebieski Parasol” 

zaprasza do skorzystania z zabiegów fizykalnych. 

Oferujemy:

W swojej ofercie posiadamy równie¿ 
pakiet zabiegów antycellulitowy, antystresowy i przeciwbólowy.

Zapraszamy w godz. od 7:00 do 15:00 (do koñca marca), 
od 4 kwietnia w godz. od 7:00 do 18:00.

Gwarantujemy profesjonaln¹ obs³ugê oraz konkurencyjne ceny. 
Informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ 
pod numerem tel. (0-76) 8188 256.

- œwiat³olecznictwo,
- ultradŸwiêki,
- laseroterapia,
- krioterapia,

- magnetronik,
- k¹piel pere³kowa stóp i d³oni,
- lampa Bioptron.
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W pi¹tkowe popo³udnie, 4 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
pojawili siê chojnowscy raperzy i inni zainteresowani hip-hopem. 
W ramach projektu „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”
rozpoczêliœmy bowiem warsztaty literackie, które poprowadzi³ Tadeusz
Sznerch - legnicki polonista, literaturoznawca i krytyk literacki, opiekun
Chojnowskiego Klubu Literackiego dzia³aj¹cego przy bibliotece.
W Sali Edukacyjnej, specjalnie przygotowanej na warsztaty, pojawi³y
siê wykonane przez mi³oœników hip-hopu napisy graffiti, wprowa-
dzaj¹c wszystkich w klimat spotkania, a podczas przerwy
towarzyszy³a nam te¿ muzyka hip-hopowa.
Tematem pierwszych zajêæ by³ „Hip- hop jako zjawisko kulturowe.
Jego specyfika i formy ekspresji”. Tadeusz Sznerch szeroko i intere-
suj¹co przedstawi³ historiê hip-hopu, ruchu kulturowego i gatunku
muzycznego, powsta³ego w latach 70.tych ubieg³ego wieku w Nowym
Jorku, a w Polsce zaistnia³ego w po³owie lat 80.tych oraz podstawowe
elementy hip-hopu: rapowanie, graffiti, taniec breakdance i DJing. 
Na nastêpnych warsztatach - 18 i 25 marca 2011 r. o godz.16.00,
bêdziemy omawiaæ wybrane teksty hip-hopowe znanych polskich 
i zagranicznych raperów i zespo³ów, a tak¿e prezentowaæ i analizowaæ
w³asne utwory. Wszystkich chêtnych, zakochanych w hip-hopie lub 

chc¹cych siê dowiedzieæ czegoœ wiêcej na temat tego gatunku muzy-
cznego, serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy równie¿ do uczestnictwa w konkursie na tekst hip-hopowy.
Najlepsze utwory zostan¹ opracowane muzycznie, nagrane na p³ytê 
i zaœpiewane przez chojnowskich raperów na koncercie fina³owym na
zakoñczenie projektu „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”.

Zespó³ realizuj¹cy projekt 
„Ruchoma Poezja Rymów: „Hip-hop z przekazem”:

Aleksander Mazurek - koordynator projektu
i Agnieszka Tworzyd³o - asystentka projektu 

Projekt  " Ruchoma  Poezja  Rymów:  Hip-hop  z  przekazem" jest realizowany w ramach projektu "M³odzi
mened¿erowie kultur y  w  bibliotekach" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ê".  Projekt "Ruchoma  Poezja
Rymów: Hip-hop  z  przekazem" sfinansowano ze œrodków  Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Zaczynamy rapowanie!

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma u³atwiæ polskim bibliotekom pub-
licznym dostêp do komputerów, Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji
Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

Organizator :
Zespó³ realizuj¹cy projekt „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”:
Aleksander Mazurek - koordynator projektu 
Agnieszka Tworzyd³o - asystentka projektu
Cele konkursu:
- rozbudzanie zainteresowania hip-hopem 
- rozbudzanie talentów i popularyzowanie twórczoœci poetyckiej
mieszkañców Chojnowa
- rozwijanie aktywnoœci twórczej i integracja mieszkañców Chojnowa
Zasady uczestnictwa :
* W konkursie mog¹ uczestniczyæ osoby w wieku powy¿ej 15 lat zamiesz-
kuj¹ce na terenie Chojnowa lub ucz¹ce siê w chojnowskich szko³ach.
* Na konkurs nale¿y przes³aæ utwory niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach.
* Ka¿dy z uczestników mo¿e nades³aæ maksymalnie 3 teksty o dowolnej
tematyce. Prace konkursowe nale¿y nades³aæ w 4 egzemplarzach na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna 
Pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów

* Ka¿dy tekst powinien byæ oznaczony god³em; to samo god³o powinno
wystêpowaæ w do³¹czonej kopercie zawieraj¹cej kartkê z imieniem 
i nazwiskiem, dat¹ urodzenia, adresem i nr telefonu autora oraz zgod¹
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

konkursu na tekst hip-hopowy w ramach projektu „Ruchoma Poezja
Rymów: Hip-hop z przekazem” /podpis uczestnika konkursu).
* Termin sk³adania prac konkursowych up³ywa dnia 8 kwietnia 2011 r.
(decyduje data otrzymania prac konkursowych przez Organizatora).
* Informacja o wynikach konkursu oraz nagrodzone teksty zamieszczone
zostan¹ na stronie MBP: www.biblioteka.chojnow.eu
Nagrody :
* Prace konkursowe oceni Jury powo³ane przez Organizatora.
* Laureaci konkursu otrzymaj¹ nagrody ufundowane przez Organizatora. 
* Wrêczenie nagród odbêdzie siê w czerwcu podczas koncertu
fina³owego projektu „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”.
Inne postanowienia :
* Prace konkursowe staj¹ siê w³asnoœci¹ Organizatora konkursu, który
mo¿e je w dowolny sposób nieodp³atnie wykorzystaæ oraz odstêpowaæ na
rzecz osób fizycznych i prawnych.
* Organizator planuje nagranie p³yty, na której zostan¹ zamieszczone
utwory laureatów konkursu (opracowane muzycznie).
* Organizator nie zwraca kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem w konkursie
(us³ugi pocztowe, koszty podró¿y itp.).
* Dane osobowe uczestników konkursu bêd¹ wykorzystane wy³¹cznie
w celu wy³onienia zwyciêzców i przyznania nagród.
* W sprawach spornych wynikaj¹cych z interpretacji niniejszego Regula-
minu ostateczn¹ decyzjê podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

Regulamin konkursu na tekst hip-hopowy 
w ramach projektu „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem”

Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nowie w ramach cyklu „Komputerowy
Œwiat dla Ka¿dego” zaprasza doros³ych
na bezp³atne zajêcia, które odbêd¹ siê
28 i 30 marca o godz. 16.00 w Sali
Edukacyjnej MBP (Pl. Zamkowy 2).

Tematy zajêæ:
1. Sieci wymiany plików. Pobieranie materia³ów multimedialnych 

a granice prawa oraz inne zagro¿enia z tym zwi¹zane.
2. Zakupy w Internecie - sklepy internetowe, aukcje, zasady 

bezpieczeñstwa.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do Dzia³u dla
Doros³ych (tel. 76/818-83-46), iloœæ miejsc ograniczona, decyduje
kolejnoœæ zg³oszenia.
Zajêcia realizowane bêd¹ w ramach programu „Akademia Orange
dla bibliotek”.

Komputerowy œwiat dla ka¿dego
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9 marca w Legnickim Polu (hala sportowa Zespo³u Szkó³) roze-
grano zawody sportowe w ramach Fina³u Strefy Legnickiej
(dawne województwo legnickie) w Mini Pi³ce Rêcznej Dziew-
cz¹t Szkó³ Podstawowych. W zawodach udzia³ wziê³y reprezen-
tacje SP 9 Legnica - wicemistrz podstrefy legnickiej (klasa
sportowa); SP 7 Lubin - mistrz podstrefy lubiñskiej (szko³a
sportowa); SP 1 Polkowice - wicemistrz podstrefy lubiñskiej 
i SP 4 Chojnów - mistrz podstrefy legnickiej. 

W drodze do fina³u (3 marca 2011r. - Legnica) SP 4 Chojnów
pokona³a kolejno: SP Kaczorów 18:3; SP 9 Legnica 13:11 oraz
SP Œwierzawa 14:1.
Fina³ rozgrywano systemem „na krzy¿” tj. mistrzowie podstref 
z wicemistrzami. Czas gry 2 x 12min.
Wyniki gier pó³fina³owych:
SP 7 Lubin - SP 9 Legnica 12:14 
SP 1 Polkowice - SP 4 Chojnów 3:10
Mecz o miejsca III – IV: 
SP 7 Lubin - SP 1 Polkowice 20:8
Mecz o miejsca I – II:
SP 9 Legnica - SP 4 Chojnów 9:10 (6:4; 9:9)
Mecz fina³owy mia³ dramatyczny przebieg. Po kilku w³asnych
niewymuszonych b³êdach chojnowianki od pocz¹tku przegrywa³y.
Na 5 minut przed gwizdkiem przewaga legniczanek wynosi³a 4
bramki (5:9). Zmiany poczynione w ataku i skuteczna gra 
w obronie spowodowa³y, ¿e „czwórka” odrobi³a straty. By³o 8:9
i niewiele ponad minuta do koñca meczu, gdy sêdzia podyk-
towa³ rzut karny dla „dziewi¹tki”. Jednak skuteczna interwencja
bramkarki (Karolina Gawron) spowodowa³a, ¿e jeszcze by³a
szansa na dogrywkê. Na 30 sekund przed koñcem gry skutecznym
rzutem popisa³a siê Ola Chojnacka i by³o 9:9! W dogrywce (1 x 5min.)
kolejn¹ bramkê ponownie zdoby³a Ola i mimo, ¿e by³y jeszcze
trzy okazje na podwy¿szenie wyniku to jednak by³a to ostatnia
bramka meczu. Radoœæ chojnowianek i p³acz zawodniczek 
z Legnicy. Dziewczêta otrzyma³y puchar oraz pami¹tkowe
medale. By³o to pi¹te z rzêdu zwyciêstwo SP 4 Chojnów 
w zawodach strefowych i jednoczeœnie pi¹ty awans do Fina³u
Dolnoœl¹skiego, który odbêdzie siê 25 marca we Wroc³awiu. 
W tym miejscu ogromne podziêkowania sk³adamy kapitanowi
zespo³u - Klaudii B¹k, która mimo choroby wziê³a udzia³ w zawo-
dach chc¹c pomóc zespo³owi. Mimo, ¿e Klaudia nie by³a ju¿ tak
skuteczna w ataku (2 bramki), jak w zawodach z 2 marca (uzys-
ka³a 16 bramek) to mia³a wiele asyst i bardzo dobrze gra³a w obronie.
W historii chojnowskiej pi³ki rêcznej nigdy nie uda³o siê tylekroæ 
z rzêdu awansowaæ do Fina³u Dolnoœl¹skiego. Dotychczas
najwiêcej zwyciêstw (z rzêdu) mia³a nieistniej¹ca ju¿ Szko³a
Podstawowa nr 1. A. Matuszewski

Sk³ad zespo³u SP 4 Chojnów: bramkarki - Karolina Gawron;
Beata Przy³ucka. Zawodniczki z pola gry: Baranowska Aleksandra;
B¹k Klaudia (kapitan zespo³u); Aleksandra Chojnacka;
Katarzyna Furmanek; Ma³gorzata Klatka; Dominika Mi³uch;
Paulina Safin; Natalia Szablewska. 
Trener zespo³u: Andrzej Matuszewski.

I znów awans
6 marca K.S. Chojnowianka zorganizowa³ Halowy Turniej Pi³ki No¿nej 
w ramach rozgrywek OZPN. Impreza by³a skierowana do dzieci urod-
zonych w roczniku 2000 i m³odsi. Wziê³o w niej udzia³ 5 zespo³ów: MiedŸ
Legnica, Konfeks Legnica, JTS Jawor, UKS Jawor oraz Chojnowianka.
Uroczystego otwarcia zawodów dokona³a Pani Prezes chojnowskiego
klubu Ma³gorzata Cz³onka, ¿ycz¹c wszystkim m³odym adeptom pi³ki
no¿nej, oraz zgromadzonym licznie kibicom dobrej zabawy oraz samych
sukcesów.

Mecze rozgrywane by³y na bardzo wysokim poziomie. Nie brakowa³o
zaciêtej walki, emocjonuj¹cych zwrotów akcji i co dodaje smaku wszyst-
kim rozgrywkom - efektownych goli. Walka o mistrzowsk¹ koronê, jak 
i pozosta³e miejsca na podium trwa³a do ostatniego gwizdka sêdziego.
Bardzo ³adnie spisali siê m³odzi zawodnicy z Chojnowa, którzy odnieœli
efektowne zwyciêstwa, a ulegli tylko raz Konfeksowi Legnica, trac¹c
decyduj¹c¹ bramkê w ostatniej sekundzie spotkania.

Tabela i wyniki
Konfeks Legnica 10 pkt.
Chojnowianka 9 pkt.
MiedŸ Legnica 7 pkt.
UKS Jawor 3 pkt.
JTS Jawor 0 pkt.

JTS Jawor 1:7 Chojnowianka Chojnów
MiedŸ Legnica 1:1 Konfeks Legnica
Javoria Jawor 1:1 Chojnowianka II
JTS Jawor 0:1 MiedŸ Legnica
Chojnowianka Chojnów 4:0 Javoria Jawor
Konfeks Legnica 1:0 Chojnowianka II
MiedŸ Legnica 1:2 Chojnowianka Chojnów
JTS Jawor 0:1 Konfeks Legnica
Chojnowianka Chojnów 3:0 Chojnowianka II
MiedŸ Legnica 4:0 Javoria Jawor
Konfeks Legnica 3:2 Chojnowianka Chojnów
JTS Jawor 0:2 Chojnowianka II
Konfeks Legnica 3:0 Javoria Jawor
MiedŸ Legnica 2:0 Chojnowianka II
JTS Jawor 0:4 Javoria Jawor

Organizatorzy, zawodnicy i rodzice serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy
bezinteresownie wspieraj¹ dzia³alnoœæ dru¿yny i pomagaj¹ w ró¿nych sytuacjach:
Jan i Beata Kersten, Jan Wengrzyn, panowie Piotr Bloch i Hajder z firmy
Apis, Waldemar So³tysik, Kuba Halikowski, Wies³aw Gawlik oraz radny
Maciej Cieœla.

P.S.

Ulegli tylko raz



Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Bia³ej, 200 m2, do remontu,
dzia³ka 33 a, lub zamieniê na mieszkanie 3.po-
kojowe z dop³at¹ w Chojnowie, cena 200 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 694-185-991 lub 793-396-991.

Sprzedam dom jednorodzinny w budowie (fun-
dament), dzia³ka 11,5 a, w Bia³ej, cena 65 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 783-033-169 lub 665-849-101.

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

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w cen-
trum 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 mieszkanie o pow. 45m2 w cen-
trum po kapitalnym remoncie. Wiadomoœæ: 
tel. 76 818-66-16. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 
pow. 37,8 m2 w bloku 4-piêtrowym na IIp., œrod-
kowe, ciep³e, s³oneczne, z widokiem na cen-
trum miasta, okna PCV, piwnica. Wiadomoœæ:
tel. 509-327-347.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 po-
koje, pow. 64,5 m2, w bloku 4-piêtrowym, na Ip.,
ks. wieczysta, ³azienka i wc osobno, balkon,
okna PCV, panele pod³ogowe, g³adzie, tynk ozdob-
ny, sztukateria gipsowa, p³ytki w ³azience, wc,
kuchni i przedpokoju, wymienione wszystkie
drzwi, rozk³adowe, s³oneczne przy ul. Maczka.
Wiadomoœæ: tel. 509-327-347.

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 dzia³ka
13 arowa, niewielki sad owocowy. Wiadomoœæ:
tel. 785-424-756.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Leg-
nicy, 2 pokoje, kuchnia, pow. 43,23 m2, bezczyn-
szowe, wc, ³azienka, c.o. gazowe, po ma³ym
remoncie, wymienione okna, cena do uzgod-
nienia. Wiadomoœæ: tel. 880-407-549.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 87 m2 w Witkowie - 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, wc, c.o., piwnica, stryszek,
pomieszczenia gospodarcze, gara¿. Dobra cena!
Wiadomoœæ: tel. 668-621-460.

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

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

Do wynajêcia mieszkanie w Jaroszówce - 3
pokoje, kuchnia, wc, ³azienka, balkon, pow. 76 m2,
gara¿, piwnica u¿ytkowe, dzia³ka 5 arów.
Wiadomoœæ: tel. 606-832-852.

Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ, pow. 40 m2
,

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

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. 

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

Auto-moto

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

Dzia³ki

Dzia³ki w Chojnowie: ul. Leœna 935 m2;
887 m2; ul. Wrzosowa 1104 m2, 897 m2; 933 m2.

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

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 Ko³ataj¹. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022. 

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Go³aczowie
11 arów, uzbrojona, projekt domu, pozwolenie
na budowê. Wiadomoœæ: tel. 602-197-254.

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
ko³o Legnicy, osiedle Po³udniowe, pow. 13,54 ara,
uzbrojona, atrakcyjna cena, do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 513-130-716.

Inne

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

Sprzedam nowe meble pokojowe cena 
do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 76 818-19-36.

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.
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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!

OG£OSZENIA DROBNE

przyjmuje zapisy 
dzieci w wieku 2 - 5 lat.

Kontakt: 692-053-900

Adres: Go³aczów 30

Przedszkole 

w Go³aczowie
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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 -

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.

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.



Twórczoœæ sprzed i po
- wystawa Gra¿yny Wróbel


