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Czeœæ Jego pamiêci
Zmar³ najstarszy ¿o³nierz i oficer kampanii wrzeœniowej, najstarszy,

103.letni mieszkaniec Chojnowa. W³adys³awa Dobrzañskiego 
17 kwietnia ¿egnano z honorami na Cmentarzu Komunalnym.

Chc¹ ratowaæ ludzkie ¿ycie
94 mieszkañców Chojnowa minionej niedzieli zg³osi³o siê do polskiej

Bazy Dawców Komórek Macierzystych. 

Telewizyjny Cooltywator Mo¿liwoœci w Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie
Uczniowie Gimnazjum nr 1 od wrzeœnia zesz³ego roku prowadz¹ cykl spotkañ z ciekawymi ludŸmi z Chojnowa i okolic. 

Archeolodzy w Chojnowie
Miesi¹c temu grupa archeologów z Legnicy, Szprotawy, Wroc³awia 

i Chojnowa, przeszuka³a pole bitwy, do której dosz³o pod Chojnowem 
26 maja 1813 roku.

B¹dŸmy jak rodzina
Mimo, ¿e œwiêta ju¿ za nami, 14 kwietnia cz³onkowie Ko³a Dolnoœl¹skiego
Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu spotkali siê na tradycyjnym „jajeczku”.

Ulubiony fryzjer
Andrzej Barnowski laureatem plebiscytu. 

Dwutygodnik  Samorz¹du TDwutygodnik  Samorz¹du Terer ytor ia lnego w Chojnowieytor ia lnego w Chojnowie
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Z prac wydzia³ów

Wydzia³ RG

* Rewitalizacja rynku, mimo, ¿e wci¹¿ jeszcze
utrudnia komunikacjê w tym rejonie miasta, 
z ka¿dym tygodniem zbli¿a siê ku koñcowi, 
a efekt wielomiesiêcznych prac jest widoczny.
Rynek jest ju¿ pokryty now¹ nawierzchni¹,
³atwo odnaleŸæ tu wydzielone czêœci skwerów,
zamontowano podstawê fontanny, uroku ju¿
teraz dodaj¹ stylizowane lampy. Wkrótce s³u¿by
przeprowadz¹ tu pierwsze nasadzenia,
sukcesywnie oddawane bêd¹ do u¿ytku
boczne uliczki rynku. 

* najm³odsi mieszkañcy miasta mog¹ cieszyæ
siê 18. placem zabaw. 5 kwietnia na ulicy
Paderewskiego miejskie s³u¿by zamontowa³y
na terenie konsultowanym z okolicznymi
mieszkañcami 13. elementowy ogródek 
z urz¹dzeniami dla dzieci. Ostatnie s³owo
nale¿a³oby podkreœliæ grub¹ lini¹, bo ju¿
dosz³y nas s³uchy, ¿e na œwie¿o wkopanej
huœtawce „uwiesi³o siê” oœmiu wyrostków 
i w kilka minut naruszyli jej konstrukcjê.
Pracownicy interwencyjni naprawili ju¿
szkody i dzieci mog¹ bezpiecznie korzystaæ 
z nowego placu zabaw. 

Wydzia³ GGiOŒ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
w dniach od 11.04.2012 r. do 02.05.2012 r.:
wykazu gara¿y przeznaczonych do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
po³o¿onych w obrêbie 3 i 4 miasta Chojnowa
- Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 kwietnia 2012 r. Nr 30/2012.
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo 
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie Miejskim
w Chojnowie w terminie do dnia 23.05.2012 r.

Awaria gazoci¹gu

Lotem b³yskawicy rozesz³a siê po mieœcie wieœæ
o wybuchu gazu na ul. Kolejowej nieopodal
wiaduktu przy dworcu kolejowym. Do zdarzenia

dosz³o w miniony wtorek. (17 kwietnia), oko³o
godz. 10. Na szczêœcie nie by³ to wybuch, a
uszkodzenie rury gazowej. Prowadzone 
w tym miejscu przez Zak³ad Energetyczny
Tauron roboty ziemne, jak to czasami siê zdarza,
doprowadzi³y do rozszczelnienia gazoci¹gu.
Sytuacja stanowi³a jednak realne zagro¿enie
wybuchu gazu, st¹d na miejscu pojawi³y siê
wszystkie niezbêdne s³u¿by - stra¿ po¿arna,
pogotowie gazowe i energetyczne oraz policja.
Zorganizowano objazdy, wstrzymano ruch
poci¹gów, ewakuowano mieszkañców z po-
bliskiej kamienicy. Jednoczeœnie pracownicy
gazowni odciêli dop³yw gazu i zajêli siê napraw¹
uszkodzeñ. Po wymianie uszkodzonego
odcinka ruroci¹gu i ponownym pod³¹czeniu 12
odbiorców, oko³o godz. 15 sytuacja wróci³a
do normy. 

Na konwencie w Chojnowie 

Przedstawiciele 10 samorz¹dów wziêli udzia³
w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów, który odby³ siê 10 kwietnia w Chojnowie. 
G³ównym tematem spotkania by³y œrodki
pomocowe Unii Europejskiej w latach 2014-
2020. Informacjê o zakresie tematycznym
obszarów objêtych wsparciem przedstwi³
Europose³ Piotr Borys. 

Spotkanie zorganizowane przez chojnowski
samorz¹d odby³o siê w Sali Edukacyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wstêpnie rozmawiano o dotacjach z Unii
Europejskiej na lata 2014 - 2020. Europose³
Platformy Obywatelskiej Piotr Borys za-
deklarowa³ chêæ udzia³u w kolejnych spotka-
niach w tej sprawie, obieca³ te¿ swoj¹ pomoc.
Dyskusja dotyczy³a tak¿e wspó³pracy miêdzy

samorz¹dami. Wiêcej szczegó³ów poznamy
zapewne podczas drugiego spotkania, które
zaplanowano na maj. 
W konwencie wziêli udzia³ m.in.: zastêpca
prezydenta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz,
wójt gminy Chojnów Mieczys³aw Kasprzak,
wójt gminy Kunice Zdzis³aw Tersa, wójt
gminy Ruja Robert Chruœciel, wójt gminy
Mi³kowice Waldemar Kwaœny, wójt gminy
Krotoszyce Beata Castaneda Trujillo oraz
starosta legnicki Jaros³aw Humenny.

Miasto monitorowane

Wczoraj w centrum miasta zamontowano 
dwie nowe kamery monitoruj¹ce ca³y rynek
od pl. Zamkowego po ul. Boles³awieck¹ 
i ul. Legnick¹ ³¹cznie z parkingiem obok
Lidla. Po remoncie, na swoje miejsce wróci³a
kamera na ul. Kolejowej, która swoim za-
siêgiem obejmuje ul. Kolejow¹ (do ¯abki),
ul. Zielon¹, Plac Dworcowy i czêœæ ul. Kra-
szewskiego (do budynku Urzêdu Gminy).
Miejski monitoring obs³uguje komisariat
policji, gdzie obraz z kamer jest na bie¿¹co
obserwowany i nagrywany. 

Poranne p³ywanie

Przypominamy klientom miejskiej p³ywalni,
¿e istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z basenu
tak¿e w godzinach przedpo³udniowych. 
W poniedzia³ki i wtorki do dyspozycji po-
zostaje wolny tor na basenie sportowym oraz
jacuzzi. Tak¿e w œrody, czwartki i pi¹tki grupy
szkolne korzystaj¹ce z basenu pozostawiaj¹
wolne tory. Szczegó³owe informacje zaintere-
sowani znajd¹ na stronie internetowej:
basen.chojnow.eu w zak³adce Grafik Zajêæ.

Zapraszamy na koncert

Spo³eczne Ognisko Muzyczne w Chojnowie
serdecznie zaprasza na koncert uczniów
Ogniska z okazji Œwiêta 3-go Maja dnia 
27 kwietnia 2012r. o godzinie 16 w Sali
Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej -
Plac Zamkowy 2.
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Wyrazy wspó³czucia rodzinie 

œp. porucznika w st. spocz. 
W³adys³awa Dobrzañskiego

uczestnika Kampanii Wrzeœniowej 1939, ruchu oporu, dowódcy
Plutonu Chemicznego, 51 Pu³ku Piechoty Strzelców Kresowych 

w Brze¿anach, 103.letniego mieszkañca Chojnowa
sk³ada 

Burmistrz Miasta Chojnowa i w imieniu Rady Miejskiej 
- przewodnicz¹cy Jan Skowroñski
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Ostatnia œroda rozliczania PIT-ów
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie

Najbli¿sza œroda (25.04.2012r.) jest ostatnim
dniem przyjmowania w Urzêdzie Miejskim
rozliczeñ podatkowych za 2011 r. 
W pokoju nr 3 (parter), od godziny 8.00 do
godziny 15.00 pracownik Urzêdu Skarbowego
bêdzie przyjmowa³ i jednoczeœnie sprawdza³
prawid³owoœæ wype³nionych druków. 

Przypominamy równie¿, ¿e termin sk³adania
zeznañ podatkowych w Urzêdzie Skarbowym
up³ywa z dniem 30 kwietnia. 

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹-
¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ
w stanie istniej¹cym. Nieruchomoœæ
zagospodarowana jest jako lokal
u¿ytkowy, a w planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Choj-
nowa ujêta jest jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z dopuszczeniem nieuci¹¿liwych
us³ug komercyjnych. Dla lokalu
nie zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 
8 maja 2012 r. o godz. 11.00
w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie. Wadium (w pie-
ni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci
nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644
0000 0000 2121 2000 0050 Urz¹d
Miejski w Chojnowie pl. Zam-
kowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
2 maja 2012 r. Uczestnicy prze-
targu zobowi¹zani s¹ posiadaæ
dokumenty: to¿samoœci, potwierdze-
nie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do prze-
targu w celu zakupu lokalu (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiad-
czenie, ¿e lokal bêdzie nabywany
z maj¹tku odrêbnego, a podmioty
inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru
oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹-
dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207,
poz. 2108 z póŸn. zm./. Wp³acone
wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone
zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty 

odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-
st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z za-
okr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿  1.070,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹g-
niêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13 8644 0000 0001 4906
2000 0020 Miasto Chojnów, 
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprze-
dzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku banko-
wym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy.
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.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i us³ug
sprzeda¿ lokalu zwolniona jest od
podatku od towarów i us³ug. 
Pierwszy przetarg na sprzeda¿
nieruchomoœci odby³ siê dnia 21
lutego 2012 r.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach
10.04.-02.05.2012 r. w godz. 10.00
do 14.00 - klucze dostêpne s¹
w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 -
tel. 76 81-88-370. Zastrzega siê
prawo uniewa¿nienia  przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie 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.

Absolwenci  Szko³y przy ul. Wojska Polskiego
- zwanej potocznie 109!!!

W paŸdzierniku 2012 roku  szko³a przy ul. Wojska Polskiego
bêdzie obchodzi³a swój jubileusz -  50.lecie szko³y. 

W zwi¹zku z tym Komitet Organizacyjny Obchodów 
zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do Absolwentów o pomoc w zbieraniu

materia³ów - Ÿróde³ historycznych na temat szko³y. Jeœli macie
Pañstwo zdjêcia, tarcze, informacje na temat pocz¹tków szko³y

lub inne pami¹tki zwi¹zane z jej histori¹ prosimy o kontakt 
z bibliotek¹ szkoln¹ lub sekretariatem przy ul. Wojska Polskiego.

Materia³y w bardzo krótkim czasie  zostan¹ Pañstwu  oddane.
Prosimy równie¿ o kontakt nauczycieli ucz¹cych we wczesnym

okresie istnienia Zasadniczej Szko³y Zawodowej, 
w tym tak¿e instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Komitet Organizacyjny

Burmistrz Miasta Chojnowa
o g ³ a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
u¿ytkowego nr 1A po³o¿onego w budynku mieszkalnym 5-kondy-

gnacyjnym przy ul. Samorz¹dowej 4 A,B,C, w Chojnowie, 
na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 

o pow. 2172 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu,
dla której S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ 

Nr LE1Z/00027575/3:

Dane kontaktowe:
sekretariat szko³y - tel.76-81-96-520, 

e-mail: 109-tka@pzs-chojnow.pl

Szukamy Aresa

ZaprzyjaŸniony portal chojnow.pl za-
mieœci³ informacjê o zaginiêciu psa.
Wra¿liwi na tego typu zdarzenia powta-
rzamy zatem za kolegami redaktorami:
“10 kwietnia br. zagin¹³ czarny pies.
Wabi siê ARES. Mia³ na szyi czarn¹
obro¿ê. Jest du¿e prawdopodobieñstwo,
¿e znajduje siê w okolicach Chojnowa.
Ka¿dego kto go przygarn¹³ lub widzia³
prosi siê o kontakt pod jeden z numerów
telefonu: 721-117-607 lub 727-625-357”.



W³adys³aw Dobrzañski by³ znany
mieszkañcom Chojnowa. Nie wszyscy
jednak wiedz¹ jak bardzo, przez niemal
ca³e swoje ¿ycie, by³ aktywnym i przed-
siêbiorczym cz³owiekiem. Jak zna-
cz¹ce by³y Jego wojskowe decyzje, jak
wiele odznaczeñ nosi³ na piersi, jak¹
cieszy³ siê sympati¹ i szacunkiem.
Najwiêcej o poruczniku Dobrzañskim
wie Jego syn - profesor Zbigniew
Dobrzañski. Mo¿e godzinami, z wypie-
kami na twarzy opowiadaæ o dzie-
ciñstwie, m³odoœci i doros³ym ¿yciu
swojego zas³u¿onego Ojca. 

Czêœæ tych wydarzeñ zebra³ Pawe³ Pawlucy, który w ubieg³ym roku
opublikowa³ materia³ w Konkretach dotycz¹cy wa¿nego zdarzenia 
z udzia³em W. Dobrzañskiego. Warto zapoznaæ siê z t¹ lektur¹:

Wspomnienia W³adys³awa Dobrzyñskiego - 102.letniego mieszkañca
Chojnowa (Konkrety nr 29 z 29.07.2011r.).

„Trudna decyzja pod I³¿¹”
Zas³ugi por. W³adys³awa Dobrzañskiego wielokrotnie nagradzano 
wyró¿nieniami: Krzy¿em Czynu Frontowego I i II AWP, medalem Pro
Memoria, medalem za udzia³ w wojnie obronnej 1939, odznak¹ za
zas³ugi dla ZKiBWP i odznak¹ weterana walk o niepodleg³oœæ. 
(a tak¿e Krzy¿em Polonia Restituta w ubieg³ym roku - dod.red. G.Ch.)

Urodzi³ siê 16 lutego 1909 r. Ju¿ jako uczeñ trzeciej klasy szko³y podstawowej
by³ œwiadkiem zakoñczenia I wojny œwiatowej i odzyskania niepodleg³oœci. 

ŒLADAMI OJCA 
Jego póŸniejsza fascynacja wojskiem zaczê³a siê za spraw¹ ojca, Juliana,
który s³u¿y³ w oddziale kawalerii austriackiej. l8.letni W³adys³aw wst¹pi³
do Wojska Polskiego, by po kilku miesi¹cach do³¹czyæ do 51. Pu³ku
Piechoty Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego w Brze¿anach.
Po zakoñczeniu zasadniczej s³u¿by ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹ 
i kurs w Szkole Obrony Przeciwgazowej. Dziêki temu powierzono
mu organizacjê plutonu przeciwgazowego, dysponuj¹cego trzema rodza-
jami gazów bojowych. 
W walkach plutonu uczestniczy³ ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia 1939 r.,
kiedy, w myœl rozkazu mobilizacyjnego, podró¿owa³ poci¹giem do rejonu
koncentracji. Podczas nalotu Luftwaffe zginêli pierwsi ¿o³nierze.
Strzelcy zdo³ali jednak zestrzeliæ jeden z bombowców. 
U celu podró¿y, a wiêc miêdzy Skar¿yskiem a Starachowicami,
wojskowi stoczyli najciê¿sze bitwy. 8 i 9 wrzeœnia w rejonie I³¿y wal-

czyli równie¿ cz³onkowie oœmiu innych pu³ków. Polskie wojska nie
wytrzyma³y niemieckiego artyleryjskiego ostrza³u, nalotów i bombar-
dowañ. W boju pod I³¿¹ ¿ycie straci³o ok. 70 proc. ¿o³nierzy, tzw.
stanu wyjœciowego sprzed l wrzeœnia. 

DECYZJA NA WAGÊ ¯YCIA 
W drugim dniu bitwy do naszych pozycji zbli¿y³y siê niemieckie oddzia³y
zmotoryzowane i pancerne. Wobec mia¿d¿¹cej przewagi Niemców 
i ogromnych strat, braku amunicji, ¿ywnoœci i wody, dowódca pu³ku
wyda³ mi rozkaz u¿ycia broni chemicznej. Og³osi³em alarm gazowy.
Zdziesi¹tkowany ju¿ pluton by³ nadal przygotowany technicznie 
i organizacyjnie do u¿ycia bojowych œrodków truj¹cych - wspomina
odleg³e wydarzenia W³adys³aw Dobrzañski, - Metalowe butle z gazem
bojowym mia³y odkrêcane zawory i moi podkomendni zaczêli ju¿ nawet
próby ich otwierania. Niestety, zmienny i s³aby wiatr, wiej¹cy czasem 
z kierunku naszych pozycji, uniemo¿liwia³y wykonanie rozkazu. U¿ycie
gazu spowodowa³oby ogromne straty ludzkie po stronie naszych wojsk
oraz wœród mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Dlatego te¿ zmieni³em
rozkaz i zaczêliœmy odwrót. Gdyby by³y inne warunki wietrzne, 
w obronie w³asnej, w ograniczonym zakresie, prawdopodobnie u¿ylibyœmy
gazów bojowych - dodaje 102.latek. Ocalali ¿o³nierze zostawili na
miejscu ca³y sprzêt i ruszyli na wschód, niszcz¹c wczeœniej swoje doku-
menty. Po dwóch tygodniach czêœæ z nich dotar³a do Brze¿an. 

TRAUMA POZOSTA£A
W póŸniejszych latach W³adys³aw Dobrzañski by³ œcigany przez
NKWD. W 1941 r. w Krakowie zosta³ aresztowany przez Gestapo i kilka
dni spêdzi³ w wiêzieniu. W latach 1943-44 z ¿on¹ i córkami ukrywa³ siê
w brze¿añskim klasztorze o. bernardynów. Pod pseudonimami "Mak" 
i "Kowal" s³u¿y³ w Armii Krajowej, uczestnicz¹c w akcjach bojowych 
i dywersyjno-sabota¿owych, m.in. opóŸniaj¹c dostawy wojskowego
sprzêtu do Stalingradu. 
Po zakoñczeniu wojny nie wróci³ ju¿ do armii, t³umacz¹c, ¿e tragiczne
wspomnienia na zawsze utkwi³y w jego pamiêci i sercu. Na Dolny
Œl¹sk, do podlegnickiego Chojnowa, trafi³ w 1945 r. Mieszka tu bez
przerwy, wy³¹czaj¹c dwuletni okres spêdzony u córki pod Zielon¹
Gór¹. W 2001 r. zosta³ mianowany na podporucznika Wojska Polskiego
w stanie spoczynku, a w 2009 r. otrzyma³ kolejny awans, na porucznika.
Obecnie jest ostatnim oficerem Armii Polskiej II RP i uczestnikiem
kampanii wrzeœniowej, który w wieku ponad 100 lat odebra³ promocjê
na wy¿szy stopieñ wojskowy. Jego zas³ugi wielokrotnie nagradzano
wyró¿nieniami: Krzy¿em Czynu Frontowego I i Il A WP, medalem
Pro Memoria, medalem za udzia³ w wojnie obronnej 1939, odznak¹
za zas³ugi dla ZKiBWP i odznak¹ weterana walk o niepodleg³oœæ.
Obecnie jest tak¿e cz³onkiem Zwi¹zku Kombatantów i By³ych
WiêŸniów Politycznych RP, Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK oraz
Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP. 
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Czeœæ Jego pamiêci
Zmar³ najstarszy ¿o³nierz i oficer kampanii
wrzeœniowej, 103.letni mieszkaniec Chojnowa.
W³adys³awa Dobrzañskiego 17 kwietnia ¿egnano
z honorami na Cmentarzu Komunalnym. 

Ceremonia pogrzebowa by³a wyj¹tkowo uroczysta. W ostatniej drodze
W. Dobrzañskiemu towarzyszyli najbli¿si, przyjaciele, znajomi, 
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i wojskowych oraz mieszkañcy
miasta.

„Bolesna to chwila, gdy¿ zna³em Ciê osobiœcie, od dawna, jako cz³owieka
dobrego i prawego, a tak¿e zaanga¿owanego w rozwój naszej ma³ej
chojnowskiej Ojczyzny - mówi³ m.in. burmistrz miasta Jan Serkies. -
By³eœ przedsiêbiorczy i aktywny, wszêdzie znany, pomaga³eœ ludziom.
Mia³eœ wielu znajomych i przyjació³, udziela³eœ siê w lokalnych orga-
nizacjach szkolnych, samorz¹dowych i kombatanckich. Ale ma³o kto 
wie, ¿e po wojnie w latach 1945/46 by³eœ, chocia¿ krótko, urzêdnikiem
chojnowskiego magistratu. ¯egnam Ciê jako najstarszego mieszkañca
naszego miasta. Najstarszego ¿o³nierza i oficera kampanii wrzeœniowej.
I jak wiem z dokumentów historycznych najstarszego chemika wojsko-
wego w Polsce, a mo¿e i w Europie. Dziêkujemy Ci drogi W³adys³awie
za przyjaŸñ, ¿yczliwoœæ, za to, ¿e by³eœ chlub¹ naszego miasta.
Spoczywaj w pokoju. 
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Organizatorzy: Burmistrz Miasta
Chojnowa i Miejski Oœrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Cel: Wspieranie m³odych talentów,
rozwój zainteresowañ plastycznych i este-
tycznych, ozdobienie sceny w Parku
Œródmiejskim w Chojnowie.

Zasady uczestnictwa: W konkursie
mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy mieszkaniec
miasta Chojnowa, który ukoñczy³ 15 lat.
Dopuszczalne s¹ projekty indywidualne
i zespo³owe. Zadaniem uczestników
jest przygotowanie propozycji ozdobie-
nia sceny w Parku Œródmiejskim w Choj-
nowie. Preferowane bêd¹ motywy
roœlinno-kwiatowe, choæ organizatorzy
dopuszczaj¹ te¿ inne, komponuj¹ce siê
z przestrzeni¹ parku, propozycje. Mo¿na
zaproponowaæ koncepcjê ca³oœciow¹
lub te¿ wybraæ jedn¹ z 10 czêœci, na
które organizatorzy podzielili przestrzeñ
sceny (zgodnie z oznaczeniami na foto-
grafii) - i z³o¿yæ ofertê dotycz¹c¹ tylko
czêœci, oznaczaj¹c j¹ odpowiednim
numerem.
Warunkiem uczestnictwa jest z³o¿enie
w terminie do 27 kwietnia 2012 roku
kolorowego projektu (technika wyko-
nania - dowolna), z zachowaniem pro-
porcji sceny podanych ni¿ej, w forma-
cie minimum A-4, z oznaczeniem:
“koncepcja ca³oœci” b¹dŸ “koncepcja
czêœci ....(z podaniem numeru)” 
w sekretariacie Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Choj-
nowie, 59-225 Chojnów, ul. Ma³a-

chowskiego 7, do godz. 15.30. Zg³oszone
prace oznaczamy pseudonimem, któ-
rego rozszyfrowanie - imiê i nazwisko
autora, wiek, adres zamieszkania, tele-
fon - do³¹czamy w oddzielnej koper-
cie, opatruj¹c je klauzul¹: “Wyra¿am
zgodê na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby konkursu”.
Jury z³o¿one z artystów plastyków za-
proszonych przez organizatorów wy-
³oni najciekawsze prace, a ich autorów
zaprosi do wykonania “Graffiti w Parku”.
Zwyciêzcy zostan¹ powiadomieni 
o wynikach konkursu do 9 maja 2012 r.
Od 10 maja 2012 r. rozpocznie siê
malowanie sceny, które zakoñczyæ siê
musi najpóŸniej do 25 maja 2012 r.
W trakcie tegorocznych Dni Chojnowa
(02-03 czerwca 2012 r.) nast¹pi oficjalne
og³oszenie wyników konkursu, prezen-
tacja powsta³ej pracy i wrêczenie nagród.

Organizator zapewnia: przygoto-
wanie podk³adu (tynku) oraz odpo-
wiedniej iloœci farby na potrzeby malo-
wania sceny technik¹ graffiti

Nagrody: Organizator przygotowa³
atrakcyjne nagrody rzeczowe, które
zostan¹ rozdzielone pomiêdzy zwyciêz-
ców zgodnie z decyzj¹ jury konkursu

Postanowienia koñcowe: Organiza-
tor zastrzega sobie mo¿liwoœæ rezy-
gnacji z konkursu w przypadku z³o¿e-
nia propozycji nie spe³niaj¹cych jego
oczekiwañ estetycznych.

GRAFFITI w PARKU
KONKURS PLASTYCZNYMiesi¹c temu grupa archeologów i eksploratorów z Legnicy,

Szprotawy, Wroc³awia i Chojnowa, po uzyskaniu stosownego
zezwolenia od w³adz konserwatorskich w Legnicy, prze-
szuka³a przy pomocy detektorów metali pole bitwy, do
której dosz³o pod Chojnowem 26 maja 1813 roku. Dzia³ania
te podjêto z myœl¹ upamiêtnienia bitwy, której dwusetlecie
przypadnie w roku 2013. Wpisuj¹ siê one w szersze dzia³ania,
które Muzeum Regionalne chce podj¹æ, korzystaj¹c ze wspar-
cia Gminy Chojnów oraz Urzêdu Miasta w Chojnowie. 
W trakcie przeszukiwania pobojowiska natrafiono na ponad
sto przedmiotów. Oko³o szeœædziesiêciu z nich mo¿na
wi¹zaæ z bitw¹. Gros znalezisk stanowi¹ o³owiane kule,
ró¿nego kalibru, do karabinów i pistoletów. Ponadto
znaleziono sporo mosiê¿nych guzików od ¿o³nierskich
uniformów. Niestety ¿aden z nich nie ma numerów pu³ko-
wych. Jeden z nich zosta³ wyprodukowany w Londynie. 

Wœród najcenniejszych zabytków nale¿y wymieniæ sre-
brn¹ monetê Fryderyka Augusta, króla Saksonii i ksiêcia
warszawskiego, wybit¹ oko³o 1807 roku oraz monetê
prusk¹ o nominale trzech fenigów, wybit¹ oko³o 1805 r.
Niew¹tpliwie zosta³y one zgubione przez ¿o³nierzy. Do
ciekawych zabytków nale¿¹ o³owiane pieczêci. Na jednej
z nich wyobra¿one s¹ trzy k³osy, na drugiej jakaœ roœlina
okopowa, mo¿e marchew. Obie bardzo zagadkowe. 
Najwiêkszym ze znalezisk, pod wzglêdem gabarytów, jest
szpunt od beczki, prawdopodobnie z koñca XIX wieku. 
Wszystkie odnalezione zabytki wzbogac¹ zbiory militariów
zwi¹zane z bitw¹ 1813 roku. Wczeœniej zostan¹ zaprezen-
towane wszystkim tym, którzy umo¿liwili przeprowadzenie
poszukiwañ i wyrazili przyzwolenie na wejœcie zespo³u
badawczego w uprawy. 
Wyrazy podziêkowania nale¿¹ siê w³aœcicielom pól, panom:
Bojczukowi, Aleksandrowi, Szczerbie, Tatysowi, Skrzyd³ow-
skiemu, Rudziakowi, Spirydowiczowi. Szczególne s³owa
podziêkowania nale¿¹ siê wójtowi Gminy Chojnów,
Mieczys³awowi Kasprzakowi. Reasumuj¹c nale¿y powiedzieæ,
¿e przeprowadzone poszukiwania, pozwoli³y pozytywnie
zweryfikowaæ wczeœniejsze przekazy, uda³o siê tak¿e
okreœliæ i potwierdziæ g³ówne kierunki natarcia wojsk sprzy-
mierzonych na oddzia³y francuskie. Znalezione zabytki
pozwalaj¹ jednoznacznie stwierdziæ, ¿e rozstrzygaj¹cego
starcia dosz³o na przedpolach Michowa. 

Jerzy Janus
- dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie 

Archeolodzy w Chojnowie
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94 mieszkañców Chojnowa jest od minionej niedzieli potencjalnymi
dawcami szpiku kostnego. Chojnowianie, którzy 15 kwietnia zg³osili
siê do Niebieskiego Parasola, wype³nili deklaracjê i oddali próbkê
krwi, trafia do polskiej Bazy Dawców Komórek Macierzystych. Akcjê
pn. „Dzieñ Dawcy Szpiku w Chojnowie” przy wspó³udziale Niebieskiego
Parasola zorganizowa³a Fundacja DKMS.
O mo¿liwoœci rejestracji mieszkañcy mogli dowiedzieæ siê z lokalnych
mediów. Zachêca³ do niej tak¿e marsz spo³eczny, który w pi¹tek przeszed³
ulicami miasta. 
„I ty mo¿esz uratowaæ komuœ ¿ycie”, „Zostañ dawc¹ szpiku i daj komuœ
szansê na ¿ycie” - g³osi³y niesione przez chojnowsk¹ m³odzie¿ trans-
parenty. Has³a krótkie, proste, a jak¿e wymowne. Daruj¹c komuœ swój
szpik - bezboleœnie, bez ryzyka, bezinteresownie - darujemy drugiemu
cz³owiekowi najcenniejsz¹ rzecz, ¿ycie. To wielka rzecz. 
Tê wielk¹ sprawê doceni³o niemal stu chojnowian. Czy to du¿o czy ma³o?
W naszej ocenie bardzo du¿o - to przecie¿ potencjalnie sto ¿yæ i ozdrowieñ. 
Spo³eczna wiedza na temat przeszczepu szpiku jest powierzchowna 

i czêsto wypaczona nieprawdziwymi stereotypami. Wiele informacji
na ten temat mo¿na znaleŸæ w Internecie, zainteresowani rejestracj¹ 
w bazie dawców mog¹ tak¿e rozwiaæ swoje w¹tpliwoœci u Ÿród³a czyli
jednej z wybranych fundacji zajmuj¹cej siê przeszczepami szpiku
kostnego i komórek krwiotwórczych.
Dawc¹ mo¿e zostaæ ka¿dy zdrowy cz³owiek w wieku od 18 do 50 lat. Nie
mo¿e on byæ nosicielem wirusa HIV, WZW B i C i nie móg³ te¿ w przesz³oœci
chorowaæ na ¿ó³taczkê pokarmow¹, gruŸlicê, choroby hematologiczne
i onkologiczne. Potencjalny dawca szpiku , po podjêciu decyzji zostaje
zaproszony na badania. Badanie to jest bardzo proste: polega na pobraniu
próbki krwi. Nastêpnie dane genetyczne dawcy, tzw. antygeny zgod-
noœci tkankowej (HLA) zostaj¹ umieszczone w Banku Dawców
Szpiku Kostnego. Jeœli oka¿e siê, i¿ osoba chora poszukuj¹ca dawcy
szpiku ma antygeny zgodnoœci tkankowej takie same jak dawca,
zostanie on poproszony o oddanie szpiku. 

Kilka wypowiedzi internatów, którzy oddali ju¿ swój szpik byæ mo¿e
zachêci kolejnych dawców by przy minimalnym zaanga¿owaniu staæ
siê nieocenionym darczyñc¹. 

Historia Dawcy - Artur Kowalczyk 
Ma³y cz³owieczek. Bezbronny bobas. Roczny... W³och - oto mój bliŸniak
genetyczny, któremu kilka dni temu odda³em swój szpik kostny. Nie
wiem, czy mój gest spowoduje, ¿e Ma³y prze¿yje, wiem jednak, ¿e zro-
bi³em wszystko co mog³em, aby daæ mu szansê, a jego rodzicom nadziejê. 

Historia Dawcy - Katarzyna Sadawa
Kiedy moja serdeczna kole¿anka zapyta³a mnie ostatnio, po co, jak,
ale dlaczego, co zdecydowa³o, ¿e postanowi³am zarejestrowaæ siê
jako dawca??? to tak naprawdê odpowiedzia³am Jej ¿e nie wiem. Byæ
mo¿e podjê³am tê decyzjê po przeczytaniu biografii cudownego tenora
Jose Carrerasa , który równie¿ by³ chory na bia³aczkê, byæ mo¿e pod-
jê³am tê decyzjê kiedy podczas mojej pracy równie¿ mia³am kontakt 
z osobami chorymi na raka, byæ mo¿e to, ¿e tak na dobr¹ sprawê ka¿dego
z nas mo¿e dotkn¹æ ta choroba. Tak naprawdê dla mnie nie ma
znaczenie co by³o powodem, bo czy musi byæ jakiœ powód by komuœ 
w sposób bezinteresowny ofiarowaæ trochê szczêœcia????

Historia Dawcy - Artur Rusin
Czy warto pomóc w uratowaniu ¿ycia osobie, której nie znamy? Takie
pytanie nale¿y sobie zadaæ, zanim zg³osimy siê do fundacji DKMS.
Kolejnym pytaniem, które nale¿y sobie zadaæ: jak du¿o wysi³ku mogê
w³o¿yæ w ten proces? 
Ja nie mia³em potrzeby zadawania sobie tych pytañ. Do rejestracji 
w bazie DKMS Polska namówi³a mnie kole¿anka Jola Plona. Napisa³a:
“Dobra mo¿liwoœæ-uratowaæ komuœ ¿ycie”, to mi w zupe³noœci wystarczy³o.

Historia Dawcy - Ewa Stêpiñska
Zarejestrowa³am siê razem z mê¿em w 2009 r. przez internet. 
W marcu tego roku otrzyma³am pierwszy telefon z Fundacji, ¿e wytypo-
wano mnie na potencjalnego dawcê. Potwierdzi³am, ¿e nie wycofujê
sie z wczeœniej podjêtej decyzji. 
W kwietniu najpierw przes³ano próbkê mojej krwi do badañ.
Wiedzia³am, ¿e jest jeszcze jedna osoba wytypowana jako dawca.
Trzyma³am ca³y czas kciuki, ¿eby wybrano mnie. I uda³o siê.

opr. eg

Chc¹ ratowaæ ludzkie ¿ycie

Jubileuszowy X Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki „Rozœpiewane
nutki” odbêdzie siê 21 kwietnia. Na prezentacjê twórczoœci
w³asnej, 26 kwietnia do Miejskiej Biblioteki zaprasza Chojnowski
Klub Literacki. Nastêpnego dnia (27 kwietnia) w MOKSiR impreza
pn. „Dzieci - Dzieciom” czyli wystêpy dzieciêcych grup dzia³aj¹cych
w MOKSiR dla rówieœników. Tego samego dnia Spo³eczne Ognisko
Muzyczne da koncert z okazji Œwiêta 3 Maja. W tych dniach tak¿e
muzeum wystawi w³asn¹ kolekcjê wspó³czesnego malarstwa polskiego. 

3 maja zapraszamy do wspólnych obchodów œwiêta 3 Maja. Uroczystoœæ
odbêd¹ siê przy obelisku przy ul. Chmielnej, w koœciele pw. œw. Ap Piotra
i Paw³a i w MOKSiR. 5 maja w domu kultury szachiœci bêd¹ rywali-
zowaæ o Mistrzostwo Chojnowa, a popo³udniu MOKSiR zaprasza do
Parku Œródmiejskiego na Majowy Festyn. Nastêpnego dnia - 6 maja

na boisku Orlik odbêdzie siê Turniej Koszykówki Open. VII edycja
Przegl¹du Teatralnego Baœni i Legend Dolnego Œl¹ska SILEBIA bêdzie
mia³a miejsce 9 maja w MOKSiR, a ju¿ dnia nastêpnego (10 maja),
w tym samym miejscu obchody Œwiatowego Dnia Godnoœci Osób
Niepe³nosprawnych i kolejna edycja koncertu charytatywnego. 
12 maja na basenie odbêd¹ siê Miêdzyszkolne Mistrzostwa Miasta
Chojnowa w P³ywaniu o Puchar Burmistrza. 
Noc Muzeów to nowa impreza Muzeum Regionalnego, na któr¹
zapraszamy w godzinach nocnych z 25 na 26 maja. XIII
Ogólnopolski Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych STONOGA
zaplanowano na 26 maja. Od 26 maja rozpoczn¹ siê sportowe zmagania
w ramach imprezy MiniEuro 2012, które potrwaj¹ do 3 czerwca. 27
maja chór Skoranta zaprasza na koncert z okazji Dnia Matki. Pod
koniec maja czeka nas otwarcie dwóch wystaw - na plenerow¹ wystawê
rzeŸby sepulkralnej od XVII do XX w. z okazji Europejskiej Nocy
Muzeów zaprasza muzeum, wystawê prac plastycznych VI edycji
konkursu ‘’Kszta³ty i barwy mojego œwiata’’ organizuje biblioteka. 

Kalendarz imprez 
kwiecieñ - maj
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ANKIETA
Szanowni Pañstwo, 

W dniu 1 stycznia 2012 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa 

o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236,

poz. 2008 z póŸn. zm.),która zmienia dotychczasowy system gospo-

darowania odpadami komunalnymi. Nowy system zak³ada, przejêcie

przez gminy „w³asnoœci” odpadów, a tym samym obligatoryjne prze-

jêcie obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie zagospo-

darowania odpadów komunalnych.

W celu opracowania jak najlepszych rozwi¹zañ nowego systemu

prosimy o wype³nienie poni¿szej ankiety.

1. Zamieszkujê zabudowê: jednorodzinn¹/wielorodzinn¹ (blok,

kamienica etc.)*

2. Adres zamieszkania ….................................................................... 

3. Liczba osób faktycznie zamieszkuj¹cych pod wy¿ej wskazanym

adresem ..................

4. Czêstotliwoœæ opró¿niania w miesi¹cu pojemników na odpady

komunalne: ....................................PROPOZYCJA

5. Iloœæ posiadanych pojemników o pojemnoœci: …........................,?

6. Czy na nieruchomoœci zbierane s¹ odpady w sposób selektywny?

TAK/NIE*

7. Szacunkowa iloœæ pojemników/worków 120 litrowych potrzeb-

nych do gromadzenia odpadów wyselekcjonowanych:

a) opakowania ze szk³a, plastiku, metali (wywóz jeden raz 

w miesi¹cu) ........ szt.

b) makulatura, tekstylia (wywóz raz na kwarta³) …….…. szt.

c) odpady niesegregowane (wywóz dwa razy w miesi¹cu) …...szt. 

8. Czy na nieruchomoœci powstaj¹ odpady zielone (czêœci roœlin)?

TAK/NIE*

Jeœli tak, to jaka jest szacunkowa iloœæ wytwarzanych odpadów

zielonych (m3 /rok) ….......................…………

9. W jaki sposób odpady biodegradowalne (odpady z terenów zie-

leni, spo¿ywcze, kuchenne) s¹ zagospodarowane lub unieszkodli-

wiane*

a) we w³asnym zakresie (np. kompostowane)

b) przekazywane firmie wywozowej 

c) przekazywane jako odpady komunalne zmieszane

10. Czy na nieruchomoœci deklaruje siê zbieranie odpadów w sposób

selektywny? TAK/NIE*

11. Czy na terenie nieruchomoœci jest prowadzona dzia³alnoœæ

gospodarcza? TAK/NIE*

Proszê podaæ nazwy podmiotów i rodzaj dzia³alnoœci.........................

………..………………........................................................................

………..………………........................................................................

12. Czy podmioty maj¹ zawarte umowy na odbiór poszczególnych

rodzajów odpadów? TAK/NIE*

_____________________

* - niepotrzebne skreœliæ

UWAGA!!!
Wype³nion¹ ankietê nale¿y dostarczyæ do 20 maja 2012 r.: 

- drog¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu

(formularz w wersji doc dostêpny jest na stronie www.chojnow.eu  

w zak³adce „wa¿ne komunikaty”)

- osobiœcie w Biurze Obs³ugi Petenta Urzêdu Miejskiego Chojnów,

59-225 Chojnów Plac Zamkowy 1 (pokój nr ......)

Wype³nij ankietê

01 stycznia 2012 roku wesz³a w ¿ycie nowa
ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku 
w gminach. Zmienia ona diametralnie system
gospodarki odpadami. Dziêki zmianom 
w ustawie mieszkañcy nie bêd¹ ju¿ musieli
samodzielnie zawieraæ umów z firmami
odbieraj¹cymi odpady. Nowy system zak³ada,
¿e to gminy bêd¹ przeprowadza³y przetargi
na odbiór odpadów i gospodarowa³y œrodkami
pochodz¹cymi z op³at pobieranych od miesz-
kañców. Jednym s³owem wszystkie œmieci
staj¹ siê z mocy ustawy w³asnoœci¹ gminy.
Ustawa wprowadza tzw. op³atê œmieciow¹.
Rada Miejska w drodze uchwa³y ustali termin
i czêstotliwoœæ uiszczania tej op³aty. Wyso-

koœæ op³aty zostanie ustalona w zale¿noœci od
liczby mieszkañców naszego miasta oraz
stawki op³at za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalonej w przeliczeniu na
mieszkañca naszego miasta. Op³ata bêdzie
obowi¹zkowa i jednakowa dla wszystkich.
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci bêdzie obowi¹-
zany wype³niæ deklaracjê oraz zg³aszaæ ka¿-
dorazow¹ zmianê wysokoœci miesiêcznej
op³aty np. zwi¹zanej z zamieszkaniem nie-
ruchomoœci przez nowego lokatora. Wzór
deklaracji okreœli, w drodze uchwa³y Rada
Miejska. Uchwa³a ma zawieraæ równie¿ infor-
macjê o terminach, czêstotliwoœci i miejscu
sk³adania deklaracji. Op³ata za gospodaro-

wanie odpadami bêdzie wnoszona na konto
Gminy Miejskiej Chojnów w formie podatku
tzw. „œmieciowego”. System gospodarowania
odpadami obejmowaæ bêdzie wszystkich
w³aœcicieli zamieszka³ych nieruchomoœci.
Burmistrz jest zobowi¹zany zorganizowaæ
przetarg na odbieranie odpadów komunal-
nych od w³aœcicieli nieruchomoœci, albo prze-
targ na odbieranie i zagospodarowanie tych
odpadów. W tym te¿ celu powsta³a niniejsza
ankieta, która bêdzie podstaw¹ do opracowa-
nia nowych zasad i regulaminów gospodarki
odpadami w gminie w œwietle nowych przepisów.

Od kilku dni do w³aœcicieli nieruchomoœci docieraj¹ ankiety dotycz¹ce zagospodarowania odpadów komunalnych.
Kilka pytañ przygotowanych przez miejskie s³u¿by ma pomóc w opracowaniu systemu gospodarki odpadami.
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Otwarta lekcja biologii

Muzyczna wojna trwa dalej

Liceum Ogólnokszta³c¹ce zorga-
nizowa³o drug¹ ju¿ otwart¹
lekcjê biologii dla zainteresowa-
nych uczniów gimnazjum. Do
sali biologicznej w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym przysz³a gru-
pa kilkunastu trzecioklasistów 
z Gimnazjum nr 2 wraz z opie-
kunem - p. Barbar¹ Karasek.
Uczniowie przeprowadzali do-
œwiadczenia laboratoryjne izo-
luj¹c i rozdzielaj¹c chlorofil a,
chlorofil b, karoteny i ksantofile

z ró¿nego materia³u roœlinnego.
Badania zakoñczy³y siê pe³nym
sukcesem, dostarczaj¹c uczniom
obok wiedzy sporo zadowolenia 
i satysfakcji. 
£¹cznie w lekcjach laboratoryj-
nych uczestniczy³o 26 gimnazja-
listów, a wspó³praca z nimi zos-
ta³a wysoko oceniona przez na-
uczyciela prowadz¹cego zajêcia.
Brawo gimnazjaliœci! - nastêpne
lekcje ju¿ we wrzeœniu !

Niesamowite emocje dostarcza
nam program muzyczny „Bitwa
na g³osy 2”. Dla chojnowian to
emocje szczególne. A to za spraw¹
£ukasza Sypienia - wokalisty 
w grupie Kamila Bednarka.
Dru¿yna Kamila, po raz kolejny
swoim jamajskim klimatem
urzek³a publicznoœæ i g³osami
telewidzów, wygra³a sobotni
odcinek programu.
W ten sposób grupa Bednarka
znalaz³a siê w pó³finale. Ogrom-
n¹ niespodziankê jest fakt, ¿e do
wielkiej trójki, dotar³a dru¿yna
rapera MEZZA. Pó³fina³ uzu-
pe³niaj¹ jeszcze ludzie Ryszarda
Rynkowskiego.
£ukasz spisuje siê bardzo dobrze.
Chojnowianie z pewnoœci¹

„wy³apuj¹” wszystkie ujêcia 
z £ukaszem, zazdroszcz¹c mu tej
wspania³ej przygody z „Dwójk¹”.
Do fina³u ju¿ niedaleko. Czy
£ukasz Sypieñ podzieli los naszej
poprzedniej reprezentantki Jadwigi
Macewicz (dru¿yna Urszuli
Dudziak) i cieszyæ siê bêdzie 
z pierwszej w swoim artystycz-
nym ¿yciu tak powa¿nej wygra-
nej? Serdecznie mu tego ¿yczy-
my i trzymamy kciuki (na eseme-
sach oczywiœcie). 
Po zakoñczeniu programu z pew-
noœci¹ zabiegaæ bêdziemy o wy-
wiad dla Gazety Chojnowskiej.
Liczymy, ¿e £ukasz chêtnie po-
dzieli siê scenicznymi i zakuli-
sowymi wra¿eniami. 

P.M.

W œrodê 18 kwietnia rozpoczê³a
siê III edycja MLPN-2012. 
W pi¹tek (13.04.2012r.) odby³o
siê organizacyjne spotkanie
wszystkich zainteresowanych
dru¿yn, na którym m.in. rozlosowa-
no numery zespo³ów. W sezonie 
w MLPN-2012 zagra 8 dru¿yn

w tym broni¹ca tytu³u Mistrzow-
skiego dru¿yna FEERUM.
Wszystkie mecze odbywaæ siê bêd¹
w œrody w godzinach: 18.00,
19.00, 20.00 natomiast dru¿yna
KADRA APIS rozegra swoje
mecze w soboty o godzinie 9.00.
Wœród oœmiu dru¿yn tylko cztery
uczestnicz¹ od pierwszej edycji:
ALKEN, BELFRY-12, FEERUM,
KADRA APIS. Lista dru¿yn
bior¹cych udzia³ w rozgrywkach
wed³ug losowania:

III EDYCJA MIEDZYZAK£ADOWEJ 
LIGI PI£KI NO¯NEJ W CHOJNOWIE 

Nie tak dawno na ³amach tygod-
nikach „Panorama Legnicka”, 
zosta³ og³oszony konkurs na
ulubionego fryzjera z naszego
regionu.
Wszyscy kandydaci do tego ty-
tu³u zostali nominowani przez
redakcjê legnickiej gazety oraz
przez czytelników.
W gronie nominowanych, zna-
laz³ siê chojnowski rodzynek -
Andrzej Barnowski.
Rywalizacja by³a zaciêta. To-
czy³a siê dos³ownie do „ostat-
niego kuponu i esemesa”.
Ku ogólnemu zaskoczeniu - nasz
cz³owiek wygra³. Pan Andrzej
te¿ nie kry³ tego stanu emocjo-
nalnego. Ten mi³y i sympaty-
czny m³ody cz³owiek jest miesz-
kañcem Rokitek. Punkt fryzjers-
ki dla panów otworzy³ blisko
trzy lata temu przy ulicy Leg-
nickiej w Chojnowie. 
- Na pocz¹tku nie by³o ³atwo -
wspomina. - Po trzech mie-
si¹cach sytuacja siê unormo-
wa³a. Pojawili siê pierwsi stali 

klienci. Na ruch w interesie nie
narzekam. O konkursie dowie-
dzia³em siê zupe³nie przypad-
kowo. Gdy w internecie zobaczy-
³em koñcowy wynik, nie wierzy³em
w³asnym oczom. Alê cieszê siê.

Panu Andrzejowi gratulujemy
sukcesu i pozdrawiamy innych
chojnowskich mistrzów od
fryzur. Bo przecie¿ ka¿dy ma
swojego ulubionego fryzjera. 

pm

Ulubiony fryzjer

PARY I KOLEJKI MLPN-2012:

Organizatorami MLPN-2012 s¹: Grzegorz Tymczyszyn, Mariusz Kowalczyk,
Dariusz Wo³oszyn, Miros³aw Zieleñ oraz chojnow.pl - patron medialny.
Wszystkie wyniki, zdjêcia, informacje dostêpne na stronie:
http://mlpn.chojnow.eu 
Adres e-mail: mlpn@chojnow.biz
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Mimo, ¿e œwiêta ju¿ za nami, 14 kwietnia cz³onkowie Ko³a
Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du Ruchu spotkali siê
na tradycyjnym, kultywowanym w tym œrodowisku

„jajeczku”. Uroczystoœæ ta, podobnie jak inne, jest nie tylko tradycj¹,
ale tak¿e pretekstem do wspólnego spotkania w gronie ¿yczliwych,
wspieraj¹cych siê osób. 
- Jesteœmy jedn¹ wielk¹ rodzin¹, b¹dŸmy ni¹ jak najd³u¿ej i zawsze
czujmy siê jak w otoczeniu najbli¿szych nam osób - powiedzia³a na
wstêpie przewodnicz¹ca Ko³a Teresa Kamiñska. 

Do tej rodziny nale¿y te¿ ksi¹dz Dominik S³owiñski, który jest
opiekunem duchowym chojnowskich niepe³nosprawnych. Spotkanie, 

jako ¿e mia³o charakter religijny rozpoczêto od modlitwy, a poniewa¿
odby³o siê w przeddzieñ Mi³osierdzia Jezusa, ks. Dominik przybli¿y³
historiê tego œwiêta. 
By³ te¿ „zaj¹czek” - nap³ywowy zwyczaj darowania prezentów.
Ksi¹dz podarowa³ okolicznoœciowe obrazki, a zarz¹d Ko³a, swoim
cz³onkom, s³odki upominek. 
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do zaprezentowania talentów jakie kryj¹
siê w chojnowskim Kole. Kilka swoich wspania³ych prac plastycznych
wystawi³a tu g³uchoniema Renata Zarzeczna, a profesor W³adys³aw
Mosakowski zarecytowa³ jeden ze swoich licznych wierszy.

Przy œwi¹tecznym stole, w otoczeniu ¿yczliwych osób, w atmosferze
przyjaŸni i zrozumienia, czas min¹³ niepostrze¿enie. Chojnowscy
niepe³nosprawni jednak s¹ niezwykle aktywni i ju¿ wkrótce z pewnoœ-
ci¹ spotkaj¹ siê kolejny raz. 

eg

B¹dŸmy jak rodzina

Kolejne autorskie spotkanie w ramach
XII edycji BLĪ EJ KSI¥¯KI - obchodów
Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki

Dzieciêcej oraz Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki 
i Praw Autorskich organizowanych przez
Legnick¹ Bibliotekê Publiczn¹ i biblioteki
publiczne powiatu legnickiego 17 kwietnia
odby³o siê w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Bohaterk¹ tego dnia by³a Joanna Olech - pisarka
i ilustratorka ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y,
laureatka wielu nagród, m.in. nagrody Naszej
Ksiêgarni, nagrody im. Kornela Makuszyñskiego,
nagrody specjalnej Polskiej Sekcji IBBY.

Spotkanie pisarki z chojnowsk¹ m³odzie¿¹
by³o dla obu stron wyj¹tkowym wydarzeniem.
Gros uczniów doskonale zna ksi¹¿ki Olech.
„Dynastia Mizio³ków”, „Pompon w rodzinie
Fisiów” czy „Czerwony kapturek”, to dla
wielu m³odych czytelników tytu³y doskonale
znane. Niecodzienn¹ zatem okazj¹ by³a
mo¿liwoœæ bezpoœredniej rozmowy z autork¹,
zadawania nurtuj¹cych pytañ i, jak siê okaza³o,
tak¿e zabawy.

Joanna Olech zadba³a by jej spotkanie nie
by³o nu¿¹ce i przygotowa³a wiele ciekawych
zadañ - twórczych i edukacyjnych. 
Wspania³e spotkanie, wspania³a zabawa,
wspania³y Dzieñ Ksi¹¿ki Dzieciêcej. eg

Joanna Olech (ur. 1955) z wykszta³cenia
grafik, autorka ilustracji do wielu ksi¹¿ek dla
dzieci, laureatka licznych presti¿owych nagród.
Jej Czerwony Kapturek (seria Niebaœnie)
otrzyma³ wyró¿nienie w zorganizowanym
przez Polskie Towarzystwo Wydawców Ksi¹¿ek
konkursie na Najpiêkniejsze Ksi¹¿ki Roku
2005 oraz honorowe wyró¿nienie (za tekst
Joanny Olech i grafikê Gra¿ki Lange) w konkursie
Ksi¹¿ka Roku 2005 organizowanym przez
polsk¹ sekcjê IBBY. Dynastia Mizio³ków
(1994), realistyczny, bardzo zabawny rodzinny
serial powieœciowy dla dzieci w wieku 10-12
by³a jej debiutem literackim. Drug¹ powieœci¹
jest Gdzie diabe³ mówi: Do us³ug (1997). Joanna
Olech publikuje artyku³y na temat literatury
dzieciêcej na ³amach „Tygodnika Powszech-
nego”, „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”.

***
Pacjenci i Personel Oddzia³u Pediatrycznego Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
serdecznie dziêkuj¹ za okazan¹ pomoc finansow¹
w odnowieniu korytarza oddzia³u Pañstwu Gra¿ynie
i Dariuszowi Szczerbom oraz firmom: Stal-Chrom
Marek i Gra¿yna Koby³ko, “Frol-Mar” Franciszek
Blecharz, LB-Trans Leszek i Mariusz Blecharz.
Szczególne podziêkowania kierujemy do Pani
Ma³gorzaty Blecharz.

***
Pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy w Legnicy
Filia w Chojnowie serdecznie dziêkuj¹ firmom 
i osobom prywatnym za bezp³atny monta¿ i obróbkê
stolarki drzwiowej naszych pomieszczeñ biurowych
oraz dokonanie mechanicznego doczyszczania
posadzek w korytarzach. Dziêki Waszej pomocy
urz¹d nabra³ odpowiedniego wygl¹du. Dziêkujemy.
Us³ugi Ogólnobudowlane „Later” - Wies³aw
Bujak, ul. D¹browskiego 5/4, Chojnów;
„TWISTER” - Jaros³aw Kapral, Bia³a 109, gm.
Chojnów; P.H.U. „VIKA” - Anna Rudnicka,
Go³ocin 15A, gm. Chojnów; Us³ugi Ogólno-
budowlane „BOG-BUD” - Bogdan Toczek, 
ul. Reja 18/12, Chojnów; „OLSEN-BUD” -
Tomasz Gang, ul. Boles³awiecka 4, Chojnów;
Pan Marian Biernatowski z Chojnowa; Pracownia
„AKETON” - £ukasz Zwierzañski, Kiliñskiego
32B/2, Chojnów; „DAWSTOL” - Dawid Nigbar,
Jaroszówka 6/IC, gm. Chojnów; PHU „POLERS”
A. Kaczmarek i S-ka, Spó³ka Jawna, ul. Fa-
bryczna 1, Chojnów; „NORM-POL” - Renata
Gawron, ul. Legnicka 66/8, Chojnów; PHU „GB”
- Bart³omiej Giersok, ul. Paderewskiego 8B,
Chojnów; P.H.U. „MICH-BUD” - Micha³
Równanek, ul. Solskiego 21, Chojnów; P.H.U.
„MAR-BUD” - Us³ugi ogólnobudowlane - Marcin
Równanek, ul. Solskiego 21, Chojnów.

PPooddzziiêêkkoowwaanniiaaSpotkanie z Joann¹ Olech
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Ró¿norodnoœæ przeprowadzanych  na tere-
nie Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Koper-
nika projektów edukacyjnych: ekologicz-
nych, prozdrowotnych, sportowych, arty-
stycznych zapewnia mo¿liwoœæ wszech-
stronnego rozwoju uczniów o zró¿nico-
wanych talentach i zainteresowaniach.
Przeprowadzona w sobotni¹ noc - 24 marca
„Noc Odkrywców” pozwoli³a na ukazanie
ró¿norodnoœci i piêkna nauk œcis³ych oraz
dyscyplin pochodnych; zaciekawienie pro-
cesami, które wydaj¹ siê byæ skompliko-
wane, a otaczaj¹ nas w ¿yciu codziennym.
Oko³o godziny 19:00 stawi³o siê w szkole
oko³o 150 uczniów oraz 30 goœci ze: Szko³y
Podstawowej nr 3 i Szko³y Podstawowej nr 4,
chc¹c zaspokoiæ swoj¹ ciekawoœæ zwi¹zan¹
z zagadnieniami z nauk przyrodniczych.
Nad nimi wszystkimi zapanowali goœcie -
63 studentów - wolontariuszy z wroc³aw-
skich uczelni wy¿szych aktywnie dzia³aj¹-
cych w programie realizowanym przez
Fundacjê Rozwoju Wolontariatu we wspó³-
pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
w ramach zadania publicznego “Szko³a 
z pasj¹ II”. 
Uczniowie ciekawi œwiata, umiej¹cy za-
dawaæ pytania wziêli udzia³ w zajêciach z:
teriologii, kryminalistyki, fizyki, biologii.
Zainteresowano ich: preparacj¹ d¿d¿ownic,
izolacj¹ DNA z pomidora, badaniami ludz-
kich czaszek, pobieraniem odcisków pal-
ców i wykrywaniem minucji w celu zdiag-
nozowania sprawcy. Wiele emocji wzbudzi³y
zajêcia fotograficzne, podczas których: ma-
lowano œwiat³em, wykonywano fotogramy,
komponowano obrazy, naœwietlano i wy-
wo³ywano zdjêcia, eksperymentowano 
z wod¹ i œwiat³em oraz przeprowadzano
eksperymenty polegaj¹ce na grze œwiat³a 
w wodzie i rozpuszczaj¹cych siê w niej barw-
nych cieczy. „Wybuchowo” by³o podczas
doœwiadczeñ fizycznych, kiedy dokony-
wano implozji puszki, prezentowano: nurek
Kartezjusza, wahaj¹c¹ siê œwieczkê.
Wielkie zainteresowanie wzbudzi³a ciecz

nieniutonowska, która zmienia swe w³aœci-
woœci i dlatego przez chwilê zachowuje siê
prawie jak cia³o sta³e, by nagle sp³yn¹æ jak
woda. Mroczn¹ salê nr 13 rozœwietla³o
œwiat³o noktowizora, niezbêdnego do za-
prezentowania badañ terenowych z u¿y-
ciem sprzêtu do telemetrii, a tak¿e do zaini-
cjowania quizu rozpoznawania g³osów
nietoperzy przy pomocy detektora. Przepro-
wadzone w Gimnazjum nr 2 zajêcia z pew-
noœci¹ rozbudzi³y w m³odzie¿y pasjê poszu-
kiwañ odpowiedzi na pozornie trudne pyta-
nia. NOC ODKRYWCÓW pozwoli³a jej
uczestnikom na stwierdzenie, ¿e ciekawoœæ
to pierwszy stopieñ do wiedzy! 

Z OSTATNIEJ CHWILI: 

Gimnazjum nr 2 zosta³o zakwalifikowane
do udzia³u w nowatorskim projekcie
„Eduscience”. Dziêki niemu szko³a wzbo-
gaci siê o tablicê interaktywn¹ z oprogra-
mowaniem oraz monitoring przyrodniczy.
Uczniowie bêd¹ mieli okazjê wzi¹æ udzia³
w bezpoœrednich transmisjach satelitarnych
ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie. O prze-
biegu projektu bêdziemy informowaæ na
bie¿¹co! 
Szkolny koordynator „Nocy Odkrywców”
DZIÊKUJE: Burmistrzowi Miasta Chojnowa
- p. Janowi Serkiesowi; Dyrektorowi
Szko³y Podstawowej nr 3 - p. Mariuszowi
Szklarzowi; Dyrekcji Szko³y Podstawowej
nr 4 - Paniom: El¿biecie Borysewicz i Beacie
Kornickiej; Radzie Rodziców przy Gim-
nazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika; Kie-
rowniczce Œwietlicy Szko³y Podstawowej
nr 3 - p.Halinie Salastowicz; PANIOM:
Irenie G³ód; Urszuli Bisiorek, El¿biecie
Bojdzie; PANOM: Piotrowi Klucznik,
Piotrowi Perchaluk; w³aœcicielowi Firmy
„Stakom”, Tomaszowi Martyniuk,  Micha³owi
Kamiñskiemu; Nauczycielom i Pracowni-
kom szko³y; wszystkim studentom i ich
koordynatorowi - Kazimierzowi Suszniakowi. 

Lucyna Spes

Ciekawoœæ to pierwszy stopieñ do…
Pomys³ wydania p³yty zawieraj¹cej moj¹ twór-
czoœæ, kie³kowa³ ju¿ od d³u¿szego czasu. Iskr¹,
która zdetonowa³a i doprowadzi³a do faktu do-
konanego by³a i jest impreza pod nazw¹ „Dzieñ
Bia³ej Flagi”. Bêdzie ona mia³a miejsce 28 kwiet-
nia w toruñskim klubie „Od nowa”.
Ju¿ po raz 10-ty spotykaj¹ siê fani twórczoœci
Grzegorza Ciechowskiego - lidera zespo³u REPU-
BLIKA. Nie wypada tam jechaæ z pustymi rêko-
ma. Z tego to powodu œwiat³o dzienne ujrza³
kr¹¿ek pt. „Jubloteka”. Ponad godzina rocka
punkowego. Wiêkszoœæ materia³u jest koncer-
towa. Cudów brzmieniowych na tej p³ycie doko-
na³ Kornel Wargocz. Dziêki jego mrówczej pracy
przy remasteringu, utwory nabra³y nowego blasku
brzmieniowego.
Nie mi jednak oceniaæ zawartoœæ tego kr¹¿ka.
To nale¿y do indywidualnego odbiorcy, który
znajdzie na p³ycie reggae, punkrocka i rocka. 
Przez 11 lat istnienia, przez JUBEL przewinê³o
siê blisko 20 osób. Praktycznie ka¿dy z nich jest
uwieczniony w jakimœ utworze.
Popyt na „Jublotekê” jest doœæ spory, co mo¿e
mile zaskakiwaæ. Rodzi siê te¿ pytanie dotycz¹ce
ewentualnej reaktywacji grupy. OdpowiedŸ brzmi:
jeœli znajdzie siê sekcja rytmiczna s³owo stanie
siê cia³em. To musz¹ byæ muzycy ju¿ ukszta³-
towani. Wtedy nad Skorê powróci punk - reggae
- party wraz z klimatami zespo³u REPUBLIKA...

Piotrek Miskiewicz 

„Jubloteka” dosz³a do skutku dziêki red. nacz.
„Gazety Chojnowskiej” p. Emilii Grzeœkowiak,
Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnowie, drukarni
UNIFOT, kawiarence internetowej RIVENDELL,
sklepowi „Radiola”, Januszowi Szlêkowi,
Kornelowi Wargoczowi, Janowi Wengrzynowi -
DZIÊKUJE!

Poznaliœmy ju¿ opinie nt. p³yty.
Renata ¯ymañczyk - pielêgniarka
„To by³ bardzo dobry pomys³. P³yta reakty-
wuj¹ca tego typu muzykê przywo³uje wspom-
nienia. Czasy s¹ teraz inne i ludzie maj¹ ró¿ne
gusta. Taka muzyka jednak nigdy nie umiera. Ta
inicjatywa wydawnicza jest piêkna i wa¿na”.

Zbigniew Halikowski - artysta plastyk
„Muzyka JUBLA wcale nie by³a taka z³a. Do
dziœ siê broni”.

„JUBLA” wspomnieñ czar
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Jak co roku w czytelni biblioteki SP4 odby³o
siê Pasowanie na Czytelnika uczniów klas
pierwszych przygotowane przez bibliotekarkê
p. El¿bietê Rusieck¹. Dzieci obejrza³y krótk¹
inscenizacjê pt. Teatrzyk z zagadkami” przy-
gotowany przez wychowawczyniê grupy
klas trzecich ze œwietlicy p. Malwinê Rz¹sê.
W trakcie przedstawienie m³odzi aktorzy
zadawali uczniom zagadki zwi¹zane z treœci¹

ksi¹¿ek, nastêpnie nowi czytelnicy uk³adali
podpisy pod ilustracjami ze znanych baœni 
i bajek. Pierwszaki odpowiada³y na pytania
zwi¹zane z proœb¹ ksi¹¿ki. Po ma³ym egzami-
nie pani dyrektor El¿bieta Borysewicz dokona³a
pasowania ksi¹¿k¹. Pierwszaki otrzyma³y
zak³adki i kartki z proœbami dotycz¹cymi
poszanowania ksi¹¿ek.

Nowi Czytelnicy

30 marca delegacja uczniów ze Szko³y Pod-
stawowej Nr 4 przekaza³a na rêce p. dyrektor
Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabilitacyjnego
„Niebieski Parasol” Ma³gorzaty Cz³onki
prace plastyczne i zdjêcia przedstawiaj¹ce
miasto Chojnów wykonane przez dzieci jako
dar dla pensjonariuszy celem ubarwienia 
i rozweselenia œcian placówki. Pomys³odawc¹
tego przedsiêwziêcia by³a dyrektor szko³y 

p. El¿bieta Borysewicz, koordynatorem biblio-
tekarka p. Urszula Suchodolska. 
W akcjê by³a zaanga¿owana spo³ecznoœæ
uczniowska, wychowawcy klas oraz rodzice.

Prace plastyczne 
dla “Niebieskiego Parasola”

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Chojnowie uczest-
nicz¹cy w projekcie „Telewizyjny Cooltywator Mo¿liwoœci” od wrzeœ-

nia zesz³ego roku prowadz¹ cykl spotkañ z ciekawymi ludŸmi 
z Chojnowa i okolic. Tym razem odwiedzili Jednostkê Ratowniczo-
Gaœnicz¹ Stra¿y Po¿arnej w Chojnowie. Po jednostce oprowadza³ pan
Bartosz £ysyganicz, który zapozna³ uczniów z prac¹ oraz codziennym
¿yciem stra¿aków. Pokaza³ chojnowsk¹ jednostkê - zarówno jej czêœæ
„oficjaln¹”, jak i  zaplecze (szatnie, ³aŸnie, si³owniê, salê telewizyjn¹).
Wielk¹ atrakcj¹ by³o dla m³odzie¿y zwiedzanie gara¿y, w których
czeka³y zawsze gotowe do wyjazdu wozy bojowe. Mo¿na by³o wejœæ
do ka¿dego samochodu i poczuæ siê jak prawdziwi stra¿acy. 

Stra¿acy przygotowali wiele atrakcji. Najpierw by³ pokaz gaszenia
po¿aru. Gasili go stra¿acy, a póŸniej i uczniowie mogli spróbowaæ, 
jak dzia³aj¹ stra¿ackie sikawki. Dziewczêta z grupy mia³y okazjê
przymierzyæ ognioodporne kombinezony i buty. Takiego stroju mog¹
pozazdroœciæ modelki z najlepszych pokazów mody.
Przygotowano te¿ konkurencje sprawnoœciowe. M.in. rzut wê¿em
stra¿ackim do celu (a potem zwijanie wê¿a) i naprowadzanie za
pomoc¹ walkie-talkie na cel kole¿anek ubranych w stroje po¿arnicze.
Najbardziej podoba³a siê jednak symulacja akcji ratowniczej, w której
ofiarami by³y panie nauczycielki. Dziêki sprawnoœci i szybkoœci ura-
towano je, ca³e i zdrowe bezpiecznie przetransportowano na noszach
poza obszar zagro¿enia. Na zakoñczenie panowie stra¿acy przygo-
towali super niespodziankê. M³odzie¿ mog³a wjechaæ podnoœnikiem

na wysokoœæ 25 metrów.
Tu okaza³o siê, ¿e jed-
nak nie wszyscy mog¹
zostaæ stra¿akami. Dla
tych osób s¹ zapewne
inne zawody, które zo-
stan¹ opisane po kolej-
nych wyprawach uczest-
ników Telewizyjnego Cool-
tywatora Mo¿liwoœci.

D. Marcichowska
zdj. A. Pisarska

Telewizyjny Cooltywator
Mo¿liwoœci w stra¿y
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2 kwietnia grupa m³odzików KS Chojno-
wianka uda³a siê do Lubina, by obejrzeæ
mecz pomiêdzy Zag³êbiem a Jagieloni¹
Bia³ystok. Tym razem nasi ch³opcy nie
byli tylko zwyk³ymi kibicami ogl¹daj¹cymi
mecz z wysokoœci trybun. Mieli bowiem
zaszczyt wzi¹æ udzia³ w wydarzeniu, które
zapewne utkwi w ich pamiêci do koñca
¿ycia. W œwietle kamer telewizji, fleszów 
i œpiewu kibiców wyprowadzili pi³karzy
Jagieloni Bia³ystok na œrodek boiska oraz
towarzyszyli im przy losowaniu stron.
Ca³e wydarzenie dla m³odych pi³karzy by³o

niezwykle emocjonuj¹ce. Po naszych
ch³opakach by³o widaæ lekk¹ tremê, ale
tak¿e, ¿e s¹ dumni z powierzonego zadania. 

wozoop1990

1. Cel 
- Popularyzacja gry w szachy 
- Promocja miasta i regionu Chojnowa 
- Integracja sportu szachowego i podnoszenie
poziomu gry 
2. Organizator 
- Starostwo Legnickie 
- Urz¹d Miasta Chojnowa 
- Urz¹d Gminy Chojnów 
- MOKSiR Chojnów 
- Sekcja szachowa MDK DANY Chojnów 
- Sponsorzy turnieju 
3. Termin i miejsce 
- Turniej odbêdzie siê 05.05.2012 / sobota / w sali reci-
talowej MOKSiR w Chojnowie ul. Ma³achowskiego 7
4. Zg³oszenia 
- Zg³oszenia telefoniczne przyjmuje p. Jerzy Pud³o,
tel. 76/8187287 lub 510941015 do dnia 04.05.2012 r.
Dodatkowe zg³oszenia przed rozpoczêciem turnieju,
do godziny 9.50 na miejscu gry. Iloœæ uczestników
ograniczona do 60 osób - decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. 
5. Wpisowe 
- Seniorzy - 15 z³. 
- Juniorzy - 5 z³. 
- Cz³onkowie sekcji MDK DANY Chojnów oraz
dzieci urodzone w 1998 i m³odsze s¹ zwolnione 
z op³acania wpisowego. 
6. System gry 
- System szwajcarski 9 rund ,tempo gry 2x15 minut
na partiê 
- Przepisu gry wg. Kodeksu Szachowego PZSzach. 
7. Nagrody 
- Pieniê¿ne,rzeczowe,dyplomy
8. Pozosta³e 
- Sprzêt szachowy zapewnia organizator 
Zapraszamy do gry. 

Wyprowadzili pi³karzy na boisko

Sekcja bryd¿owa 
zaprasza

Czym jest bryd¿? Powiedzenie, ¿e to gra logiczna,
karciana, sportowa czy towarzyska, w któr¹ gra
elita intelektualna ca³ego œwiata, zawiera w sobie led-
wie czêœæ magii, która towarzyszy rozgrywkom przy
zielonym stoliku. 
Jeœli chcesz poznaæ jej sekrety, przyjdŸ w pi¹tki
do sali plastycznej oœrodka kultury przy ul. Ma³a-
chowskiego 7 (wejœcie jak do biur) od godz. 17.00.
Sekcja bryd¿owa organizuje nabór chêtnych do
gry w grupach: dzieci, m³odzie¿y, doros³ych 
i uniwersytetu trzeciego wieku. 
PrzyjdŸ lub zg³oœ telefonicznie chêæ zapoznania
siê z t¹ piêkn¹ gr¹ /tel. 76/8188621/. Z zasadami
gry mo¿esz zapoznaæ siê, wchodz¹c w internecie
na: pzbs i klikaj¹c tam na: szko³ê bryd¿a. Jak
graj¹ mistrzowie mo¿esz zobaczyæ wchodz¹c na:
bbo i po zarejestrowaniu (anonimowo), klikaj¹c
“kibicowanie”. 
PrzyjdŸ, spróbuj. Warto! (st)

Regulamin Otwartego
Turnieju Szachowego 
o Mistrzostwo Miasta
Chojnowa na rok 2012

�le wp³ynê³a na pi³karzy Chojnowianki przerwa œwi¹teczna.
14 kwietnia (sobota) na stadion przy Witosa przyjecha³a ósma dru¿yna w tabeli ligi okrêgowej
- Zamet Przemków. Chojnowska jedenastka przed tym spotkaniem zajmowa³a 
10 miejsce. Szykowa³ siê wiêc wyrównany pojedynek. Koñcowy wynik (korzystny dla
goœci) jakby to potwierdzi³. To jednak Zamet mia³ wiêcej tej przys³owiowej ikry. Graj¹c
w drugiej po³owie w os³abieniu, zdobyli bramkê, nie maj¹c bramkarza, który ujrza³ czerwon¹
kartkê za faul na naszym zawodniku. Trzy bezcenne punkty pojecha³y wiêc do
Przemkowa.

KS Chojnowianka Chojnów - Zamet Przemków 2:3 (1:2)

KS Chojnowianka Chojnów dziêkuje Kubie Halikowskiemu za ¿yczliwoœæ, bezinteresown¹
i bezcenn¹ pomoc na rzecz klubu. 

pm

Pi³ka no¿na
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Domy mieszkania lokale

Sprzedam dom w Gromadce 1-piêtrowy,
pow. 200 m2 + 100 m2 piwnica, gara¿ 2-stanowis-
kowy, 5 sypialni, jadalnia, kuchnia, 2 ³azienki,
pokój kominkowy, gabinet, du¿y, zagospoda-
rowany ogród. Wiadomoœæ: tel. 517-131-423. 

Sprzedam dom po³o¿ony w Chojnowie na
dzia³ce o pow. 4,8 ar, pow. u¿ytkowa 200 m2.
Dom sk³ada siê z piwnicy, wysokiego parteru 
i piêtra, posiada 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 toalety,
ogrzewany gara¿, taras. Dom wybudowany 
z ceg³y i suporeksu, ocieplony, zadbany. Mo¿li-
woœæ zamieszkania przez dwie rodziny. Cena
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 787-630-838. 

Sprzedam mieszkanie 2.pokojowe, 62 m2

w kamienicy, Ip., przy ul. Kiliñskiego.
Wiadomoœæ: tel. 793-916-109.

Sprzedam lub zamieniê na mniejsze
mieszkanie w³asnoœciowe, 3.pokojowe, 2 piw-
nice, strych, okna wymienione, c.o. gazowe.
Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Sprzedam umeblowane mieszkanie na IIIp.,
1 pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój w bloku
spó³dzielczym. Wiadomoœæ: tel. 696-363-691. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, IIIp., ul. Koœciuszki, ciep³e,
s³oneczne, suche, ogrzewanie gazowe, piwnica
oraz komórka. Wiadomoœæ: tel. 663-697-683. 

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 
ul. Kiliñskiego, 3 pokoje, ³azienka, wc osobno,
IIIp., czêœciowo umeblowane, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 699-919-473. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
o pow. 61,3 m2 w Chojnowie na ul. Samorz¹dowej,
IVp., 3 pokoje, œrodkowe, budynek ocieplony
+ dzia³ka pod gara¿, atrakcyjna cena.
Wiadomoœæ: tel. 725-124-849. 

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze-w³as-
noœciowe w Chojnowie, ul. Gen. St. Maczka -
mieszkanie po³o¿one w spokojnej okolicy,
sk³ada siê z 2 pokoi, kuchni, ³azienki i wc.
(osobno), pow. 52,1 m2, IVp., nowe okna,
pod³ogi drewniane, g³adŸ, s³oneczne, du¿y
balkon, mieszkanie zadbane, piwnica, parking
przy bloku, obok piêkny bogato wyposa¿ony
plac zabaw dla dzieci, cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 693-926-049. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 42 m2 +
gara¿ w centrum Chojnowa. Wiadomoœæ: 
tel. 889-602-165 lub 886-933-825. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie w Chojnowie o pow. 73 m2, Ip.,
4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, balkon

(okolica Intermarche), cena do uzgodnienia.
Wiadomoœæ: tel. 76 818-86-40. 

Sprzedam mieszkanie przy ul. Samorz¹-
dowej, o pow. 54 m2, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, balkon, du¿o zieleni, spokój. Blok
w trakcie modernizacji - ocieplenie, elewacja,
remont klatek. Wiadomoœæ: tel. 795-592-682. 

Sprzedam mieszkanie w nowym budow-
nictwie, pow. 53 m2, IVp., 3 pokoje, po
remoncie, ul. Niemcewicza, cena 133 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 608-872-524. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m2

w starym budownictwie do remontu. Wiado-
moœæ: tel. 727-229-640. 

Pilnie sprzedam du¿e mieszkanie w cenie
ma³ego. Mieszkanie w³asnoœciowe po³o¿one na
osiedlu w Chojnowie, IIp., 4 pokoje, du¿y
przedpokój, ³azienka z oknem, oddzielnie WC,
kuchnia z jadalni¹ (czwarty pokój), balkon
zabudowany panelami, ciep³e i s³oneczne,
powierzchnia 74,3 m2, do odœwie¿enia. Blisko
basen, supermarkety, poczta, szko³a, przedszkole,
park. Cena atrakcyjna, podlega negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 661-033-421.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Chojnowie, 53 m2, 2 pokoje, kuchnia,
Wiadomoœæ: tel. 518-553-851. 

Sprzedam mieszkanie 1.pokojowe, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój. Wiadomoœæ: 
tel. 606-995-852. 

Sprzedam mieszkanie w centrum
Chojnowa o pow. 37 m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, IIp., w nowym budownictwie, po
remoncie, wymaga odœwie¿enia i drobnych
poprawek. Atrakcyjna cena - 100 tys. z³.
Wiadomoœæ: tel. 606-365-986. 

Sprzedam 2.pokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie przy ul. Maczka 
w Chojnowie o pow. 52,5 m2, IIIp. Wiadomoœæ:
tel. 663-672-843. 

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 
w Rokitkach o pow. 39m2, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, IIp., po remoncie, wymaga jedynie
odœwie¿enia, cena 80 tys. z³, do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 668-370-160. 

Sprzedam 5 mieszkañ w Rokitkach
bezczynszowych z ogródkiem i miejscem na
gara¿, blisko wody i lasu. Wiadomoœæ: 
tel. 517-131-423. 

Sprzedam mieszkanie 3.pokojowe 
w Lubinie, o pow. 49 m2 w centrum miasta, 
ul. Koœciuszki, cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ:
tel. 696-903-554. 

Sprzedam mieszkanie w Rokitkach, Ip.,
ciep³e, œrodkowe + gara¿, cena 65 tys. z³ - 
do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 533-997-998. 

Wynajmê kawalerkê umeblowan¹ przy 
ul. Sikorskiego w Chojnowie. Wiadomoœæ: 
tel. 601-799-584. 

Dzia³ki

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie
przy ul. Leœnej i Wrzosowej. Istnieje
mo¿liwoœæ ³¹czenia dzia³ek. Powierzchnie -
897 m2, 887 m2, 1.104 m2, 935 m2.
Wiadomoœæ; tel. 600-124-919.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Rokitkach,
10 ar, prostok¹tna, „0” wyci¹gniête, pozwolenie
na budowê, projekt domu, energia elektryczna,
studnia. Wiadomoœæ: tel. 601-197-421. 

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 10 ar
na kolonii Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 727-236-022.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 20 ar w Bia³ej -
Kolonia Ko³³¹taja. Wiadomoœæ: tel. 888-412-412.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Czerniko-
wicach, atrakcyjna okolica, 8 dzia³ek po ok. 17 ar,
mo¿liwoœæ po³¹czenia. Cena do negocjacji.
Wiadomoœæ: tel. 513-184-938. 

Inne

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

Kupiê grunt rolny lub nieu¿ytki. Wiado-
moœæ: tel. 600-613-526.

Sprzedam gara¿ przy ul. Legnickiej w Choj-
nowie (w szeregu gara¿y ko³o pijalni piwa).
Wiadomoœæ: tel. 696-363-691. 

OG£OSZENIA DROBNE
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o konstrukcji ¿elbetowo-stalowej 
z zadaszonymi rampami z dwóch stron

i placem manewrowym 
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. 

Do wynajêcia powierzchnia 
hurtowo-magazynowo-produkcyjna

w Chojnowie 
(w okolicach Urzêdu Gminy), 

500 m2 lub czêœæ, 
parter, wszystkie media,

zadaszone rampy, solidna, 
stabilna umowa najmu.

Gwarantowane prawo pierwokupu
wynajmowanej powierzchni.

Sprzedam 
budynek magazynowy

o pow. u¿yt. 1837 m2

Cena brutto 940 tys z³.
Tel. 608-348-309

Wiadomoœæ

tel. 606-744-998
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SKLEP I HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
"KLARYS" W CHOJNOWIE, UL. KOŒCIUSZKI 28,  ZAPRASZA 

CZYNNE:
PON - PT  8.00 - 17.00
SOBOTA  8.00 - 13.00

POLECAMY: ARTYKU£Y ELEKTROTECHNICZNE,
MATERIA£Y INSTALACYJNE

* * *
NA MIEJSCU DZIA£A SKLEP

NARZÊDZIOWY "U KAROLINY"
TELEFON: 604-136-599
E-MAIL: klarys@onet.eu

Dy¿ury aptek
w niedziele i œwiêta

- kwiecieñ - grudzieñ 2012

Godziny dy¿urów:
- sobota: zwyk³e godziny otwarcia

oraz 17:00 - 18:00,
- niedziela lub œwiêto: 9:00 - 13:00

oraz 17:00 - 18:00
W godzinach popo³udniowych

czynna jest apteka w Intermarche
- w soboty do godz. 20, 

a w niedziele do godz. 18

1. Apteka ,,Pod S³oñcem”: tel. 076 81-88-452
22.04.2012, 20.05.2012, 24.06.2012, 05.08.2012,
09.09.2011, 21.10.2012, 25.11.2012, 26.12 2012.

2. Apteka ,,Salix”: tel.  076 81-88-301: 01.05.2012,
03.06.2012, 08.07.2012, 15.08.2012, 23.09.2012,
01.11.2012, 09.12.2012, 01.01.2013.

3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658: 03.05.2012,
07.06.2012, 15.07.2012, 19.08.2012, 30.09.2012,
04.11.2012, 16.12.2012.

4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136 06.05.2012,
10.06.2012, 22.07.2012, 26.08.2012, 07.10.2012,
11.11. 2012, 23.12.2012.

5. Apteka ,,Stokrotka”: 15.04.2012, 13.05.2012,
17.06.2012, 29.07.2012, 02.09.2012, 14.10.2012,
18.11.2012, 25.12.2012.

6. Apteka Intermarche: 29.04.2012, 27.05.2012,
01.07.2012, 12.08.2012, 16.09.2012, 28.10.2012,
02.12. 2012, 30.12.2012.

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 76 818 82 85
MOPS – 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe –                                         112, 999;
Stra¿ Po¿arna – 112, 998; 76 8567471
Policja – 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –            994; 76 818 83 70
Pogotowie gazowe – 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne –                           991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna -                                   76 852 39 00
Informacja PKS – 76 818 84 76
Cmentarz (administrator) –      76 818 76 89
Us³ugi pogrzebowe – 601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ – 76 818 86 81
ChZGKiM – 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa – 76 818 85 14
Zak³ad Us³ugowo-Pogrzebowy “Firma ARKA” –  76 819 63 53

Realizujemy program rekomendowany
przez MEN oraz zajêcia dodatkowe: 

* logopedyczne, 
* relaksacyjne, 
* bajkoterapia, 
* gimnastyka z elementami zabawy, 
* k¹cik Ma³ego Odkrywcy, 
* k¹cik Ma³ego Artysty, 
* cykl zajêæ „Poznajemy œwiat, w którym ¿yjemy”, 
* j. angielski. 

Punkt przedszkolny „Biedroneczki”
w Go³aczowie przyjmuje zapisy dzieci

Go³aczów 30; tel. 534-597-920



Talenty  znad  Skory
-  g³osuj  w  internecie  (moksir.chojnow.eu)

kolejne prezentacje w nastêpnym numerze GCh

Talenty znad Skory 
- zag³osuj na swojego faworyta

1 - Dawid £ukaszczyk, Szymon Saja, Patryk Krishe (g³osów: 4)
2 - Dominika Popiacka (g³osów: 46)
3 - Kabaret - Byle do przodu (g³osów: 475)
4 - Piotr Misikiewicz (g³osów: 47)
5 - Norbert P³ociñski (g³osów: 1)
6 - Rafa³ Wyciszkiewicz (g³osów: 6)
7 - Trójka Akrobatyczna I (g³osów: 152)
8 - Aleksandra Siwak (g³osów: 1)
9 - Trójka Akrobatyczna II (g³osów: 1)

10 - Karolina Haniecka (g³osów: 75)
11 - Aleksandra Korba (g³osów: 1)
12 - Ola Kruk (g³osów: 248)
13 - Patrycja Malik (g³osów: 567)
14 - Gabriela Zenka (g³osów: 111)
15 - Jurand Kowalski (g³osów: 4)
16 - Mariusz Jureczko (g³osów: 17)
17 - Agata Zykowska (g³osów: 2)
18 - Trójka Akrobatyczna III (g³osów: 1)
19 - Anna Cieœla (g³osów: 1)
20 - Ma³gorzata Szklarz (g³osów: 533)
21 - Sandra Krishe (g³osów: 2)
22 - Agata Zykowska, Karolina Czerniawska (g³osów: 1)
23 - Danuta Leonhardt (g³osów: 118)
24 - Roman Wolski (g³osów: 50)
25 - Ewelina P³achta (g³osów: 1)
26 - Zbigniew Misikiewicz (g³osów: 23)

Statystyki g³osów z 17.04.2012 r.


