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Kolejny raz w województwie
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 odwiedzili stolicê Dolnego Œl¹ska, 

by z kolêd¹ nieœæ ¿yczenia z Chojnowa.

Œwi¹teczny Jarmark
Bogate stragany, Miko³aje z cukierkami, a nade wszystko p³yn¹ca ze sceny muzyka

nie pozostawia³y cienia w¹tpliwoœci zapowiadaj¹c zbli¿aj¹cy siê czas œwi¹t. 

Dziêkujemy za dokonania
pionierskich lat

17 grudnia, przed chojnowskim
Ratuszem, uczczono siedemdziesi¹t¹
rocznicê powrotu Ziem Zachodnich

do macierzy. 

"Kolêdy inaczej..."
Mateusz Bojda - chojnowski saksofonista, wraz z przyjació³mi,

wyst¹pi³ na scenie MOKSiR z kolêdami na jazzowo.

Stypendystki Ministra Edukacji Narodowej 
Martyna Duda i Aleksandra Najda odebra³y

stypendia w Centrum Kultury Agora we Wroc³awiu.

Z cyklu “Ludzie z pasj¹”

Wolontariat



Burmistrz RRoku
1 grudnia minionego roku Gazeta Wroc-
³awska, kolejny ju¿ raz og³osi³a plebiscyt
na najlepszego samorz¹dowca Dolnego
Œl¹ska. Mieszkañcy naszego wojewódz-
twa mogli g³osowaæ na najlepszego gos-
podarza w kategorii prezydent, starosta,
burmistrz i wójt. Mi³o nam donieœæ, ¿e
Burmistrzem Roku 2015 zosta³ Jan
Serkies, który liczb¹ g³osów 8281 poko-
na³ ponad 80 kandydatów w swojej kate-
gorii. Gratulujemy!

¯³obek - wwnioski
16 grudnia 2015r. Miasto Chojnów
otrzyma³o pozwolenie na u¿ytkowanie
budynku ¿³obka. Po wy³onieniu w dro-
dze konkursu Dyrektora i nadaniu
numerów NIP i REGON, ¯³obek Miejski
w Chojnowie zosta³ w dniu 28 grudnia
2015r. zarejestrowany w Rejestrze ¯³ob-
ków i Klubów Dzieciêcych. Obecnie
trwa urz¹dzanie placówki, a wiêkszoœæ
wyposa¿enia zosta³a ju¿ zakupiona. W opra-
cowaniu jest dokumentacja niezbêdna do
w³aœciwego funkcjonowania ¿³obka.
Zosta³y opracowane karty zg³oszenia
dziecka, które s¹ do pobrania ze strony
zlobek.chojnow.eu i strony Urzêdu
Miejskiego chojnow.eu oraz w siedzibie
¿³obka przy ul. Sikorskiego 20 i w urzê-
dzie. Wype³nione karty wraz z za³¹cz-
nikami nale¿y sk³adaæ w jednostce lub
sekretariacie Urzêdu Miejskiego. 

Chojnów nna ¿¿ywo
Od niedawna na oficjalnym portalu mia-
sta chojnow.eu mo¿na œledziæ na bie¿¹co
“¿ycie" w centrum. 
Uruchomione "okienko" Chojnów-Rynek
Kamera Live 24 pozwala na ogl¹danie 
z lotu ptaka tego, co aktualnie dzieje siê
w sercu miasta. Mo¿e tu zajrzeæ ka¿dy
mieszkaniec Chojnowa i ka¿dy u¿yt-
kownik Internetu na ca³ym œwiecie. 
E-mail jaki dotar³ niedawno do Urzêdu
dowodzi, ¿e urz¹dzenie siê sprawdza, 
a Internauci chêtnie z niego korzystaj¹:
“ ...podziêkowanie za uruchomienie ka-
merki, dziêki niej mam mo¿liwoœæ ogl¹-
dania mojego miasta bêd¹c oddalonym 
o 2400km.” autor: Szkocik 

Serdecznie zapraszamy - zw³aszcza w okre-
sie plenerowych wydarzeñ. 

Miasto mmonitorowane
W Chojnowie od dawna Rynek i plac
Dworcowy jest pod obserwacj¹ kamer.
Od dawna, tzn., ¿e u¿ywany dot¹d sprzêt
nieco siê wyeksploatowa³. Chojnowski
samorz¹d zadecydowa³ zatem o zainsta-
lowaniu nowych kamer - nowoczeœniej-
szych i o wiêkszym zasiêgu. "Pod "lup¹"
jest teraz Plac Dworcowy, czêœæ ulicy
Zielonej, ul. Kolejowa, czêœæ ul. Fa-
brycznej i Kraszewskiego, czêœæ ul.
Królowej Jadwigi, czêœæ ul. Legnickiej
(do wysokoœci Lidla) oraz Reja, okolice
“Morskiego Oka” i oczywiœcie Rynek.
Przy tej okazji zmieni³ siê tak¿e system
przekazu obrazu - teraz przesy³ trafia do
centralnego monitoringu za pomoc¹ ³¹-
czy internetowych. Ta modyfikacja poz-
wala na przekaz "live" w sieci. 

Kino nnazywa ssiê...
W zwi¹zku ze sporym zainteresowa-
niem kinomanów i zg³oszeniem jeszcze
kilku nazw dla chojnowskiego przybytku
X Muzy, postanowiono wyd³u¿yæ przyj-
mowanie zg³oszeñ do 20 stycznia 2016 r.
Chêtni do zg³oszenia kolejnych propo-
zycji proszeni s¹ o za³¹czanie swoich
danych i oœwiadczenia o wyra¿eniu
zgody na ich przetwarzanie. Zg³oszenia
przyjmuje Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji.

Esemesowe ppowiadamianie
Zapraszamy mieszkañców do zerejestro-
wania siê na bezp³atnym serwisie infor-
macyjnym SMS. Dziêki rejestracji bê-
dziecie Pañstwo otrzymywaæ najwa¿-
niejsze lokalne informacje w postaci
wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro-
¿enia najwa¿niejsze jest skuteczne i szyb-
kie przekazanie ostrze¿enia - tak¹ mo¿-
liwoœæ daje system SISMS. 
Informacje o zbli¿ajacych siê zagro¿eniach

pozwol¹ Pañstwu unikn¹æ strat material-
nych. Równie przydatne bêd¹ lokalne
informacje o utrudnieniach, imprezach 
i wszelkich istotnych wydarzeniach na
terenie miasta.

Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymaæ
bezp³atne informacje SMS?
W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz kod rejestruj¹cy
(TAK.DLE01). Wpisuj¹c kod rejes-
truj¹cy, zwróæ uwagê na kropkê i brak
odstêpów. Wyœlij SMS na numer 661-
000-112 (op³ata za wys³anie wiadomoœci
rejestruj¹cej jest zgodna z Twoim pla-
nem taryfowym). Otrzymasz SMS z po-
twierdzeniem rejestracji w serwisie.
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Zarz¹d 
KS Chojnowianki
serdecznie zaprasza na

Walne Zgromadzenie
cz³onków Klubu.

15 stycznia
godz. 17.30

Dom Schrama

24. Fina³ WOŒP
Mierzymy wysoko!

Na zakup urz¹dzeñ medycznych 
dla oddzia³ów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów

W niedzielê, 10 stycznia 2016 roku,
ponad 50 wolontariuszy 24. Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy wyjdzie na ulice Chojnowa,
by zachêcaæ do wsparcia WOŒP. 
Mieszkañcy naszego miast mog¹
do³o¿yæ swoj¹ "cegie³kê" wrzucaj¹c
pieni¹¿ki do puszek lub uczestnicz¹c 
w licytacji orkiestrowych przedmio-
tów podczas koncertu przygotowanego
przez chojnowski dom kultury. 

W niedzielê od godz. 1600

w Miejskim Oœrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji 

brzmieæ bêdzie muzyka 
i odbywaæ siê bêd¹ aukcje. 

Zagraj¹ Polish Fiction, 
Jurand Kowalski, pos³uchamy

te¿ Rasowych Rytmów 
czyli bêbnów afrykañskich. 

Bêd¹ te¿ inne atrakcje.
Zapraszamy!

fot. Gazeta Wroc³awska
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Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej
odby³a siê 29 grudnia. Radni tego dnia
wys³uchali m.in. informacji o dzia³alnoœci
Pogotowia Ratunkowego, uchwalono tak¿e
bud¿et na 2016 rok. 

O funkcjonowaniu i perspektywach pogo-
towia ratunkowego dzia³aj¹cego na terenie
Legnicy i powiatu legnickiego mówi³ dyrek-
tor jednostki Andrzej Hap. Na wstêpie podziê-
kowa³ chojnowskiemu samorz¹dowi za pomoc
w zakupie karetki specjalistycznej stacjo-
nuj¹cej w Chojnowie i niezwykle pomoc-
nego w codziennej pracy urz¹dzenia do
mechanicznego masa¿u serca Autopulse. Na
sesji zaprezentowano atuty aparatu, który
automatycznie dopasowuje siê do rozmiaru,
kszta³tu i oporu klatki piersiowej, jest szczegól-
nie przydatny podczas przed³u¿onej resuscy-
tacji w trakcie transportu pacjenta. Ponadto

umo¿liwia ratownikowi podjêcie innych
czynnoœci ratuj¹cych ¿ycie, pozwala uzyskaæ
nieosi¹galny przy manualnej resuscytacji
poziom perfuzji wieñcowej i mózgowej, co
stwarza szanse przywrócenia kr¹¿enia spon-
tanicznego oraz radykalnie zmniejsza ryzyko
powik³añ neurologicznych. To trzecie takie
urz¹dzenie w legnickim pogotowiu. Bez
w¹tpienia u³atwia pracê zespo³om pracu-
j¹cym na naszym terenie. Legnicê i powiat
legnicki obs³uguj¹ trzy zespo³y wspomagane
przez nocne dy¿ury lekarskie. Ten stan fun-
kcjonuje zadowalaj¹co, idea³em jednak by³o-
by wzmocnienie o kolejny zespó³ wyjazdo-
wy. Liczbê karetek na danym terenie ustala
jednak wojewoda i, jak twierdzi dyrektor A.
Hap, nic nie wskazuje na to, by obecny stan
rzeczy uleg³ zmianie. W najbli¿szym czasie
legnicka jednostka wdro¿ona zostanie w pilo-
ta¿owy program nowego systemu operacyj-
nego, który ma przyœpieszyæ obieg informacji
i lepiej zsynchronizowaæ dzia³ania logistyczne.

Wa¿nym punktem porz¹dku obrad by³o uch-
walenie bud¿etu Miasta Chojnowa na 2016 r. ,
projekt którego przedstawi³ radnym burmistrz
Jan Serkies.

Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado, 
Panie i Panowie!

Pod obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Choj-
nowa przedk³adam projekt bud¿etu miasta
Chojnowa na rok 2016.
Bud¿et miasta zaplanowano po stronie do-
chodów na kwotê 41.221.521 z³.
Dochody podzielone s¹ na dochody bie¿¹ce i do-
chody maj¹tkowe.

Dochodami bie¿¹cymi s¹ miêdzy innymi
wp³ywy z podatków i op³at, subwencji, dotacji
na zadania bie¿¹ce, w tym na zadania zle-
cone, a tak¿e z odp³atnego udostêpnienia
sk³adników maj¹tkowych jak najem,
dzier¿awa oraz wp³ywów ze œwiadczonych
us³ug. Dochody bie¿¹ce zaplanowano na
kwotê 39.256.521 z³. 
Dochodami maj¹tkowymi s¹ wp³ywy ze sprze-
da¿y nieruchomoœci i z tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci. Zaplanowano je na kwotê
1.965.000 z³. 

Po stronie wydatków zaplanowano
43.021.956 z³, w tym na wydatki inwestycyjne
4.910.000 z³. tj. 11,41% wydatków ogó³em.
Na poziom obci¹¿enia bud¿etu wp³ywaj¹
wydatki przeznaczone na sp³atê rat kredytów
i po¿yczek oraz odsetek. Poziom zad³u¿enia
wynikaj¹cy z ustawy o finansach publicznych
z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek inwesty-
cyjnych Miasta Chojnowa wynosi 3%, przy
dopuszczalnym dla naszego bud¿etu 9,22%.
Wydatki bud¿etowe w 2016 przeznaczone s¹
miêdzy innymi na:
- oœwiatê i wychowanie - 17.618.987 z³, tj.
40,95% planowanych wydatków,
- pomoc spo³eczn¹ - 6.988.871 z³, tj. 16,24 %
planowanych wydatków
- gospodarkê komunaln¹ - 9.292.600 z³, tj.
21,59% wydatków, w tym: na inwestycje 
w gospodarce komunalnej - 4.350.000 z³,
- na kulturê i ochronê dziedzictwa naro-
dowego 1.845.730 z³, tj. 4,29%, 
- na administracjê publiczn¹ -4.434.907 z³, tj.
10,30%.

W bud¿ecie planowane s¹ œrodki na inwestycje
z przeznaczeniem m.in. na: 
- budowê sieci wodoci¹gowej wraz z przy-
³¹czami i kanalizacj¹  ogólnosp³awn¹ w uli-
cach: Witosa ( od ul. Kolejowej do ul. Koœ-
ciuszki), Ma³achowskiego, Plac Konstytucji 
3 Maja, ul. Niemcewicza,
- budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz przepompowni
œcieków w ulicy Wyspiañskiego, 
- budowê sieci wodoci¹gowej, kanalizacji
sanitarnej do dzia³ek budowlanych w ulicy
Sikorskiego,
- budowê i modernizacjê ci¹gów komunika-
cyjnych i pieszych m.in. w ulicach Rejtana 
i Broniewskiego, 
- modernizacjê dachu budynku Gimnazjum

Nr 2 oraz dachu budynku obs³ugi Cmentarza
Komunalnego, 
- dotacjê celow¹ dla Chojnowskiego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne.

Przed³o¿ony projekt bud¿etu uwzglêdnia wa¿ne
inwestycje miejskie w zakresie poprawy infra-
struktury technicznej maj¹cej wp³yw na pop-
rawê jakoœci ¿ycia mieszkañców. Inwestycje
bêd¹ finansowane ze œrodków w³asnych,
dotacji i po¿yczek preferencyjnych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Liczê na to, ¿e wspólnym wysi³kiem, zamie-
rzenia podjête na dzisiejszej Sesji bêdziemy
mogli zrealizowaæ dla dobra mieszkañców
Chojnowa.
Wysoka Rado, proszê o przyjêcie bud¿etu na
rok 2016.
Po wys³uchaniu opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w sprawie projektu bud¿etu i krót-
kiej dyskusji radni jednomyœlnie przyjêli bu-
d¿et na 2016 rok. 

Sprawozdanie 9/2015 z pracy 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

w okresie od dnia 26 listopada 2015 r. 
do dnia 28 grudnia 2015 r. 

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-
czego m.in.:
1. Zakoñczono i odebrano budowê ¯³obka
Miejskiego w Chojnowie. 
2. Zamontowano oœwietlenie œwi¹teczne, m.in.
ubrano i oœwietlono 6 choinek na terenie miasta.
3. Zamontowano now¹ wiatê przystankow¹
przy ul. Legnickiej (w pobli¿u NETTO).
4. Na podstawie decyzji Starostwa Powiato-
wego w Legnicy wykonano wycinkê zagra¿a-
j¹cych drzew z gatunku topola w³oska przy
ul. Matejki. 
5. Zlecono wykonanie  dokumentacji projek-
towej na budowê oœwietlenia ul. Rejtana. 
6. Zamontowano próg zwalniaj¹cy na ul. Drzy-
ma³y i wymieniono próg na ul. Kiliñskiego. 
7. Wprowadzany jest nowy system naliczania
i rejestracji op³at za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w systemie GOMiG. 
8. Naprawiono zegar na budynku Urzêdu
Miejskiego.
9. Zakoñczono realizacjê umów z Powiato-
wym Urzêdem Pracy w Chojnowie na zatrud-
nienie bezrobotnych w ramach prac interwen-
cyjnych dla 10 osób. Osoby te bêd¹ zatrud-
nione na okresy umowne wynikaj¹ce z uzgo-
dnieñ z Urzêdem Pracy z finansowaniem ze
œrodków w³asnych gminy. 

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowego najemcy lokal  miesz-
kalny z zastosowaniem obowi¹zuj¹cej  boni-
fikaty za kwotê 18.620,00 z³.
2. Gmina przejê³a nieodp³atnie od Spó³ki PKP
S.A. z siedzib¹ w Warszawie prawo u¿ytkowa-
nia wieczystego ustanowione na w³asnoœci
Skarbu Pañstwa dzia³ki nr 27/2 o pow. 1048 ha,
w trybie art.39 ustawy o komercjalizacji, restru-

Na XXVII ssesji
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17 grudnia, przed chojnowskim Ratuszem,
uczczono siedemdziesi¹t¹ rocznicê powro-
tu Ziem Zachodnich do macierzy. 
Z inicjatywy Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Dolnoœl¹skiego, tego dnia
uroczyœcie ods³oniêto tablicê upamiêtnia-
j¹c¹ wydarzenia z 1945 roku. 

- 12 czerwca 1945 roku przyby³a do Choj-
nowa pierwsza, 18. osobowa grupa pol-
skich osadników - mówi³ w swoim
wyst¹pieniu Burmistrz Jan Serkies. -
Dok³adnie 4 miesi¹ce póŸniej, na stacji
zwanej wówczas Gajowisko, zatrzyma³ siê
poci¹g wioz¹cy repatriantów "zza Buga" 
i tê datê mo¿na symbolicznie przyj¹æ za
pocz¹tek repolonizacji dawnych ziem Pias-
tów legnicko-brzeskich. Najliczniejsz¹
grupê wœród pierwszych mieszkañców
Chojnowa stanowili brze¿añczycy, ale
przecie¿ historia zetknê³a tu z sob¹ tak¿e
powracaj¹cych z robót przymusowych 
w Niemczech, powstañców warszawskich,
Polaków z po³udniowych krañców Europy
czy zamieszkuj¹cych pó³nocne tereny Fran-
cji polskich górników. Z tej kulturowo
wielobarwnej zbiorowoœci kszta³towa³a siê
w tamtym okresie drugiej po³owy lat 40.
XX wieku ¿ywa, aktywna, miejska
spo³ecznoœæ. Barwnie opisa³ to w swych
pamiêtnikach pierwszy powojenny bur-
mistrz Chojnowa, pan Alfred ¯ydek.
Nowi mieszkañcy Chojnowa stali siê pio-
nierami pracuj¹cymi dla swojej przysz³oœci
i przysz³oœci Polski. To w³aœnie im dzisiaj
oddajemy ho³d. Sk³adamy pok³on ludziom,
którzy jako organizatorzy administracji,
samorz¹du, ¿ycia kulturalnego, naukowego,
gospodarczego budowali tu Ojczyznê.

- Dziêkujê w³adzom Chojnowa za przychyl-
noœæ i w³¹czenie siê w realizacjê tej idei -
doda³ goœæ specjalny, pomys³odawca inic-
jatywy, cz³onek Zarz¹du Województwa
Dolnoœl¹skiego, Tadeusz Samborski. -
Chcemy w ten sposób podziêkowaæ za
ogromn¹ pracê, jak¹ w³o¿yli w odtwarzanie
na Ziemiach Odzyskanych polskiej to¿-
samoœci. 
Tablicê wspólnym gestem ods³onili -
Tadeusz Samborski i Pani Maria Steæ,
która jako dziecko, przyjecha³a do Choj-
nowa z jedn¹ z pierwszych grup osiedleñców.

W tej niecodziennej uroczystoœci, obok
w³adz naszego miasta, uczestniczy³y tak¿e
w³adze powiatu legnickiego, przedsta-
wiciele gminy Chojnów, reprezentanci Zwi¹z-
ku Kombatantów, Sybiraków, poczty sztan-
darowe chojnowskich placówek oœwia-
towych, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
szkó³ oraz mieszkañcy.

Tablica, ufundowana przez Zarz¹d Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego i umieszczona na
chojnowskim ratuszu, upamiêtnia wyda-
rzenia sprzed 70 lat, daje œwiadectwo pol-
skiej historii, wyra¿a nasz szacunek i pa-
miêæ o pierwszych osadnikach. 
Napis na tablicy brzmi:

"W 70-lecie przybycia 
na Ziemie Zachodnie 

pierwszych polskich osadników, 
którzy po 1945 zamieszkali 

na Dolnym Œl¹sku. 
Pamiêtamy o bolesnej 
historii przesiedleñ. 

Dziêkujemy 
za dokonania pionierskich lat.

Samorz¹d Województwa Dolnoœl¹skiego 
oraz Mieszkañcy Ziemi Chojnowskiej

Chojnów 1945-2015"

Wyra¿aj¹c w ten symboliczny sposób sza-
cunek Pierwszych Osadników, trzeba pa-
miêtaæ, ¿e dziœ, to my - ich dzieci i wnuki -
odpowiedzialni jesteœmy za kszta³t przy-
sz³oœci tego miasta i jego spo³ecznoœci.

eg
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kturyzacji i prywatyzacji  PKP z przeznacze-
niem pod drogi rowerowe.
3. Og³oszono przetargi ustne nieograniczone
na sprzeda¿:
- lokalu mieszkalnego przy ul.Rynek 6/4,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Samorz¹-
dowej 4C/10,
- nieruchomoœci zabudowanej hal¹ produk-
cyjn¹  przy ul. Z³otoryjskiej,
- dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Par-
kowej.
4. Gmina nie wykona³a prawa pierwokupu:
- do 4 nieruchomoœci  niezabudowanych
przeznaczonych pod zabudowê szeregow¹,
po³o¿onych przy ul. Sikorskiego, o powierz-
chni dzia³ek od 360 m2 do 370 m2, stano-
wi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych, a zby-
wanych po cenach od 22.000 z³ do 22.500 z³.
- do nieruchomoœci niezabudowanej po³o-
¿onej przy ul. Leœnej o powierzchni 935 m2,
stanowi¹cej w³asnoœæ osoby fizycznej za
cenê 20.000,00 z³., a zbywanej na rzecz oso-
by fizycznej,
5. Wydano wypis wraz z wyrysem oraz zaœ-
wiadczeniem z miejscowego planu zagospo-
darowania  przestrzennego miasta,
6. Wydano 4 decyzje zezwalaj¹ce na usuniê-
cie drzew dla osób  fizycznych:
- przy ul. Wyspiañskiego dot. usychaj¹cego
œwierku, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew, 
- przy ul. Konopnickiej dot. zagra¿aj¹cej tui 
i usychaj¹cego œwierku, z obowi¹zkiem na-
sadzenia 4 drzew, 
- przy ul. Goleszañskiej dot. usychaj¹cych
dwóch œwierków, z obowi¹zkiem nasadzenia 
4 drzew,
-  przy ul. Kraszewskiego dot. usychaj¹cego
œwierku, z obowi¹zkiem nasadzenia 2 drzew.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatel-
skich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 40 wnios-
ków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
rozpatrzono 34 wnioski, wydano 33 decyzje
pozytywne.
Za miesi¹c XII 2015 r. wyp³acono dodatki
mieszkaniowe na kwotê 34.061,36 z³. 
2. Dodatki energetyczne: przyjêto i rozpat-
rzono 31 wniosków o przyznanie dodatku
energetycznego. Wyp³acono dodatki ener-
getyczne na kwotê 2.509,07 z³. 

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.: 
1. Wydano 2 zaœwiadczenia do œlubu konkor-
datowego.
2. Sporz¹dzono 8 aktów ma³¿eñstwa, 12
aktów zgonu i 5 aktów urodzenia.
3. Za³atwiono 205 wniosków o wydanie
odpisów z akt stanu cywilnego. 
4. Sprostowano i uzupe³niono 7 aktów stanu
cywilnego.
5. Wykonano 31 migracji aktów.

Na XXVII ssesji



Ta tradycja kultywowana jest ju¿ od 13
lat. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4
wraz z opiekunem muzycznym Zenonem
Chmielewskim i dyrektor szko³y El-
¿biet¹ Borysewicz oraz burmistrzem
Janem Serkiesem odwiedzaj¹ stolicê
Dolnego Œl¹ska, by z kolêd¹ nieœæ
w³adzom naszego województwa œwi¹-
teczne ¿yczenia z Chojnowa.
21 grudnia grupa uzdolnionych muzy-
cznie i wokalnie uczniów SP4 odwie-
dzi³a siedzibê Dolnoœl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego i Urzêdu Marsza³kow-

skiego Województwa Dolnoœl¹skiego,
gdzie w korytarzach i salach da³a koncert
piêknych polskich kolêd i wspania³ych
wspó³czesnych pastora³ek.
DŸwiêki skrzypiec, fletów i dzieciêcy
œpiew przyci¹ga³y pracowników, którzy
opuszczali swoje biura, by kolejny ju¿
raz wspólnie z chojnowskimi muzykan-
tami poczuæ zbli¿aj¹ce siê œwiêta. 

Wœród zachwyconych s³uchaczy by³
m.in. wojewoda Pawe³ Hreniak, wicewo-
jewoda Kamil Krzysztof Zieliñski,
cz³onek Zarz¹du Województwa Dolno-

œl¹skiego Tadeusz Samborski, dyrek-
torzy Departamentów i Wydzia³ów oraz
pozostali urzêdnicy. 
W rewan¿u kolêdnicy otrzymali drobne
upominki i wiele ciep³ych ¿yczeñ dla
swoich rodzin i wspó³mieszkañców.

Nastêpnego dnia uczniowie, podobny
koncert dali w chojnowskim Urzêdzie
Miejskim. Tu równie¿ urzêdnicy z wiel-
k¹ przyjemnoœci¹ wys³uchali dzieciê-
cego wykonania znanych wszystkim
bo¿onarodzeniowych melodii.

eg
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Od kilku ju¿ lat, w okolicach œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, choj-
nowski rynek wype³nia siê feeri¹ barw, œwiate³, zapachów i na-
strojow¹ muzyk¹. W tym roku dzieñ taki przypad³ na 20 grud-
nia. W centrum miasta stanê³y kolorowe stragany udekorowane
œwi¹tecznymi ozdobami i oferuj¹ce œwi¹teczne akcesoria.
Stroiki, bombki, serwety, oryginalne choinki, pierniki, miody,
ciasta, œwiece, przetwory i mnóstwo innych ozdób rêkodziel-
niczych - bi¿uteria, obrazy, poduchy zachêca³y do okolicznoœ-
ciowych zakupów. I chocia¿ aura przypomina³a raczej czas
Wielkiej Nocy, nie zm¹ci³a klimatu Bo¿ego Narodzenia. 

Bogate stragany, Miko³aje z cukierkami zaproszeni przez M³o-
dzie¿ow¹ Radê Miejsk¹, a nade wszystko p³yn¹ca ze sceny
muzyka nie pozostawia³y cienia w¹tpliwoœci zapowiadaj¹c
zbli¿aj¹cy siê czas piêknych, rodzinnych œwi¹t. 

Wystêp góralskiej kapeli "UniUne" oraz kolêdy w wykonaniu
Karoliny Koñki i Karoliny Serkies zatrzymywa³y przechod-
niów, przywo³uj¹c œwi¹tecznego ducha.
Niecodzienn¹ radoœæ budzi³ tak¿e niezwyk³y w naszym mieœcie
goœæ - wielb³¹d dumnie krocz¹cy uliczkami rynku. Ze spon-
sorowanych przez samorz¹d przeja¿d¿ek dla dzieci lub pa-
mi¹tkowej fotki mogli skorzystaæ wszyscy chêtni. A by³o ich
wielu. Kto nie chcia³ staæ w kolejce do wielb³¹da, obejrza³ ju¿
wszystkie straganowe atrakcje, wypi³ darmowy, wigilijny
barszczyk serwowany przez Niebieski Parasol, móg³ jeszcze
poobcowaæ ze Sfor¹ - chojnowskim Klubem Psich Zaprzêgów. 
A o godz. 16.45 przy dŸwiêkach góralskich kolêd, pogr¹¿on¹
w mroku przestrzeñ przy chojnowskiej farze, rozœwietli³y lam-
pki na Papieskim Drzewku. 
Ten akcent by³ dope³nieniem niezwyk³ego dnia, podczas któ-
rego nasi mieszkañcy, oddaj¹c siê atmosferze smakowali, s³u-
chali, podziwiali i sk³adali sobie serdeczne ¿yczenia.

eg

Œwi¹teczny jjarmark

Kolejny raz w województwie
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Œpiewaæ ka¿dy mo¿e. Jeden lepiej - drugi zaœ gorzej. Para-
frazuj¹c s³owa przekornego przeboju Jerzego Stuhra, wci¹¿
mo¿na wspominaæ artystyczn¹ galê. Odby³a siê ona w sobotê
19 grudnia w MOKSiRze. Uroczyœcie œwiêtowano 3 rocznicê
za³o¿enia "Pracowni Wokalnej". Prowadzi j¹ sopranistka, peda-
gog œpiewu solowego Agnieszka Szumi³o. 
Solidn¹ pracê zawsze poznaje siê po plonach. Przez trzy lata
"Studio Wokalne" pani Szumi³o skupi³o wielu chêtnych choj-
nowian, pragn¹cych szkolenia trudnej, ale zarazem piêknej
sztuki œpiewu. 
MOKSiRowska sala lustrzana, pe³na goœci. Po krótkim przywi-
taniu, jakie wyg³osi³ dyrektor domu kultury - Stanis³aw Horo-
decki - przyszed³ czas na g³ówn¹ bohaterkê wieczoru. Agniesz-
ka Szumi³o pokrótce przedstawi³a historiê zwi¹zan¹ z pow-
staniem pracowni. Potem nast¹pi³y prezentacje wokalne z po-
szczególnych grup: œrednia, starsza i doroœli. Zaprezentowano
ca³y wachlarz przeró¿nych piosenek. Stopniowo kalejdoskop
artystów stawa³ siê coraz bardziej zaawansowany. Zawodow-
stwo s³ychaæ by³o szczególnie w klasie doros³ych. Tytaniczn¹

pracê wykona³a (i wykonuje dalej) Agnieszka Szumi³o. 
Na fina³ Piotr Koziar - opiekun chóru "Skoranta", wniós³ oka-
za³y tort ze œwieczkami. Brawom nie by³o koñca. Podczas tej
niezwyk³ej gali duch artystyczny chojnowian b³yszcza³ nie-
zwyk³ymi barwami i w ró¿nych stylach. Od piosenki dzie-
ciêcej, bluesa, jazzu po ton rozrywkowy. 
Gratulujemy jubileuszu i efektów wokalnych warsztatów.

pm

Rozœpiewana gala

Za spraw¹ piosenkarki Danuty B³a¿ejczyk
i aktora Zbigniewa Lesienia, wtorkowy
wieczór, 15 grudnia, w domu kultury przy-
wo³a³ atmosferê najbardziej chyba kli-
matycznych œwi¹t. Ze sceny pop³ynê³y
piêkne, tradycyjne kolêdy i pastora³ki 
w wykonaniu znanej wokalistki jazzowej
D. B³a¿ejczyk. Jej g³êboki, mocny g³os w ze-
stawieniu z melodyjnymi, rytmicznymi

œwi¹tecznymi pieœniami, wykreowa³ nowe
brzmienie ulubionych kolêd. Dope³nie-
niem tego klimatu by³a poezja narodowych
wieszczy w interpretacji aktora teatralne-
go, telewizyjnego i filmowego Z. Lesienia.

Okolicznoœciowe teksty Ga³czyñskiego,
Szymborskiej i ksiêdza Twardowskiego
sk³ania³y do refleksji i zadumy nad pê-
dz¹c¹ codziennoœci¹, a jednoczeœnie przy-
pomina³y magiê i urok grudniowych œwi¹t.
Ten wieczór z pewnoœci¹ wywo³a³ specy-
ficzn¹ grudniow¹ atmosferê…

eg

Witaj Ma³a Gwiazdko "Kolêdy inaczej..."
Kolêda, o której wszyscy s¹dzimy, ¿e tak
mocno zwi¹zana jest z chrzeœcijañstwem,
z narodzeniem Chrystusa, tak naprawdê
jest znacznie starsza. Kolêda to ¿yczenia
pomyœlnoœci, szczêœliwoœci w nowym
roku - zwyczaj, jaki mieli w swoim kultu-
rowym dorobku ju¿ antyczni Rzymianie.
Tak¹ informacj¹ w Miejskim Domu
Kultury Sportu i Rekreacji przywita³
goœci dyrektor Stanis³aw Horodecki. 

3 stycznia na scenie sali widowiskowej
chojnowianie mieli okazjê wys³uchaæ
koncertu kolêd w zupe³nie niezwyk³ej
interpretacji. Mateusz Bojda - chojnow-
ski saksofonista wraz z przyjació³mi wy-
st¹pi³ na naszej scenie z kolêdami na jaz-
zowo. 
W³asne interpretacje znanych kolêd 
i pastora³ek w wykonaniu m³odych mu-
zyków stanowi³o oryginaln¹ alternatywê
dla tradycyjnych wykonañ piêknych bo¿o-
narodzeniowych melodii. 

Pomys³ na "Kolêdy inaczej..." jak zaty-
tu³owano koncert, by³ bez w¹tpienia
udany i z pewnoœci¹ zadowoli³ ka¿dego,
kto, mimo 15. stopniowego mrozu, wy-
bra³ siê tego dnia do domu kultury.

Nam koncert podoba³ siê tak bardzo, ¿e
chêtnie w domowych p³ytotekach umieœ-
cilibyœmy œwi¹teczny kr¹¿ek tej grupy.

red.
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Wigilijna wieczerza, to nie tylko rodzinny
doroczny rytua³. To tak¿e spotkanie
osób sobie bliskich, zwi¹zanych ¿ycio-
wymi doœwiadczeniami, osób wspiera-
j¹cych siê, na co dzieñ dziel¹cych radoœci
i smutki. 
W Chojnowie takich œrodowisk jest
wiele. Gros z nich tego wyj¹tkowego,
grudniowego dnia pragnie zasi¹œæ
wspólnie za sto³em, podzieliæ siê z bliski-
mi op³atkiem, z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia.

Od wielu lat wspólnotow¹ Wigiliê orga-
nizuje np. Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du
Ruchu, któremu przewodniczy Pani
Teresa Kamiñska:

- Doskonale wiem, jak wa¿ne dla tych
osób s¹ nasze spotkania, a to œwi¹teczne
w szczególnoœci. Polskie Bo¿e Narodzenie,
jest niezwykle klimatyczne, a celebro-
wane wœród przyjació³ nabiera dodat-
kowego, mistycznego znaczenia. Ciep³a,
wzruszeñ, serdecznoœci nigdy za wiele…

Wœród goœci zaproszonych na to op³at-
kowe spotkanie by³ burmistrz Chojnowa
Jan Serkies, Przewodnicz¹cy Rady Jan
Skowroñski, sekretarz Gminy Chojnów -
Honorata Tajchman-Rêkoœ oraz przyja-
ciele Wspólnoty - Mieczys³aw Kasprzak

z ma³¿onk¹, radny - Mariusz Kowalczyk,
a tak¿e duchowy opiekun niepe³no-
sprawnych - ks. Marek Osmulski.
Wigilia Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du
Ruchu by³a tak¿e okazj¹ do podsumowa-
nia 25. letniej dzia³alnoœci chojnowskiej
organizacji, w tym roku bowiem przy-
pad³ jubileusz jej æwieræwiecza.

***

Ka¿dego roku na wspóln¹ wieczerzê
mog¹ liczyæ podopieczni Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który zaw-
sze, z wielk¹ trosk¹ pochyla siê, w tym
wyj¹tkowym czasie nad potrzebami,
g³ównie ludzi samotnych. 

W tym roku Bo¿onarodzeniowe spo-
tkanie zorganizowano wspólnie z War-
sztatem Terapii Zajêciowej i Œrodowi-
skowym Domem Samopomocy. Kierow-
nictwo wszystkich tych jednostek, ich

pracownicy, podopieczni oraz zaproszeni
goœcie - wszyscy razem zasiedli za
œwi¹tecznym sto³em i wspólnie cele-
browali tradycyjn¹ wieczerzê. Zanim jed-
nak zasiedli za sto³ami, zanim po³amali
siê op³atkiem, zanim wspólnie kolê-
dowali - obejrzeli wzruszaj¹ce jase³ka,
które pod okiem opiekunów piêknie
przygotowali uczestnicy WTZ i ŒDS.

*** 

Niezwyk³a Wigilia mia³a miejsce tak¿e 
w Niebieskim Parasolu. To wyj¹tkowa
placówka. Skupia ludzi, którzy ze wzglê-
du na stan zdrowia i wiek, czêsto czuj¹
siê osamotnieni, odizolowani od swojego
naturalnego œrodowiska, rodziny, przy-
jació³. W tym miejscu jednak odzyskuj¹
wolê ¿ycia. Otoczeni ¿yczliw¹ opiek¹, 
w towarzystwie podobnych sobie odnaj-
duj¹ sens, nabieraj¹ wiary. 

Personel Parasola wspólnotow¹ Wigiliê
traktuje szczególnie. Œwi¹teczne sto³y
dos³ownie uginaj¹ siê od tradycyjnych
przysmaków - postnych i s³odkich. 

Wystrój sal i korytarzy daje odpowiedni
klimat, a kolêdy w piêknym wykonaniu
wolontariuszek Mai Grzeœkowiak i Ma³-
gorzaty Szklarz nada³y spotkaniu dodat-
kowego, magicznego wymiaru.

Spotkania Wigilijne, tak mocno zwi¹-
zane z polsk¹ tradycj¹, dzielenie siê
op³atkiem, wspólna modlitwa, kolê-
dowanie, razem spo¿ywany œwi¹teczny
posi³ek, s¹ przyk³adem pe³nej ciep³a
integracji lokalnej spo³ecznoœci. 

eg

Wigilie przyjació³
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Jedn¹ z wiêkszych ogólnopolskich akcji jest
Szlachetna Paczka - w tym roku, po raz drugi,
przeprowadzona tak¿e w Chojnowie. Zaanga-
¿owa³o siê w ni¹ 15 wolontariuszy i mnóstwo
ludzi dobrej woli. Koordynatorem lokalnych
dzia³añ by³a Aneta Czapska.
Gazeta Chojnowska - W jakich okolicznoœ-
ciach pojawi³ siê pomys³ na w³¹czenie siê 
w akcjê? 
Aneta Czapska - W zesz³ym roku wziê³am
udzia³ w Szlachetnej Paczce jako darczyñca.
Mia³am kontakt z Dominik¹, która ju¿ wtedy
by³a wolontariuszk¹. Us³ysza³am od niej wiele
wzruszaj¹cych historii. Wtedy ¿a³owa³am, ¿e
tak póŸno siê we wszystko w³¹czy³am i nie
zd¹¿y³am zaanga¿owaæ swoich uczniów,
¿eby mogli nauczyæ siê wra¿liwoœci, wspó³-
czucia, doceniania tego, co maj¹. Postano-
wi³am, ¿e w przysz³ym roku zaanga¿ujê ich 
i wspólnie przygotujemy pomoc dla jakiejœ
rodziny. Potem w czerwcu zobaczy³am og³o-
szenie, ¿e w Chojnowie poszukiwany jest lider
Szlachetnej Paczki. Pomyœla³am, ¿e mo¿e warto
zmierzyæ siê z tym wyzwaniem i zrealizowaæ
te¿ swoje zamierzenie - w³¹czenia tych najm³od-
szych do dzia³añ projektu. No i uda³o siê.

Wolontariuszka Dominika - U mnie pomys³
pojawi³ siê w zesz³ym roku przez czysty przy-
padek. W wyszukiwarce Google wpisa³am
"wolontariat Dolny Œl¹sk" i tak znalaz³am siê
na stronie Szlachetnej Paczki.
Wolontariusz Damian - Pomys³ powsta³ z ini-
cjatywy mojej dziewczyny, która by³a wolon-
tariuszk¹ w poprzedniej edycji Szlachetnej
Paczki. Pod jej wp³ywem podj¹³em decyzjê,
aby równie¿ uczestniczyæ w tym projekcie. 

G.Ch. - Sk¹d potrzeba pomagania?
Dominika - Potrzeba pomagania wziê³a siê
st¹d, ¿e w codziennym ¿yciu zapominamy 
o drugim cz³owieku. Czêsto równie¿ nie zda-
jemy sobie sprawy, jakie wielkie szczêœcie
nas otacza. W Szlachetnej Paczce poznaje siê
wiele historii ró¿nych rodzin, dziêki temu
prze¿yciu ja osobiœcie zaczynam bardziej do-
ceniaæ to, co mam w domu - ciep³o, spokój,
wsparcie rodziny…

Wolontariuszka Beata - Uwa¿am, ¿e ka¿dy
gest, nawet najdrobniejszy mo¿e zmieniæ
czyjœ œwiat na lepszy. Chcê byæ potrzebna 
i mieæ poczucie, ¿e przyczyni³am siê do cze-
goœ dobrego. Tylko robienie czegoœ dla in-
nych daje tak¹ satysfakcjê.
Aneta - Dla mnie to te¿ kwestia wra¿liwoœci 
i wiary w to, ¿e dobro wraca. Niektórzy maj¹
w sobie "gen pomagania" i to w³aœnie daje nam
niema³¹ satysfakcjê.

G.Ch. - Jaki widzicie w wolontariacie cel dla
siebie?
Aneta - Wolontariat daje ka¿demu du¿o ko-
rzyœci. Owszem, trzeba bez w¹tpienia wiele daæ
od siebie, ale mo¿na te¿ wiele zyskaæ i to te¿
warto podkreœliæ. Mo¿na zdobyæ nowe umie-
jêtnoœci i czegoœ nowego siê o sobie dowie-
dzieæ. Wolontariusze, którzy zaanga¿owali
siê w Szlachetn¹ Paczkê ju¿ w zesz³ym roku,
przyznawali, ¿e dziêki udzia³owi w tym pro-
jekcie stali siê bardziej otwarci na innych,
nauczyli siê lepiej organizowaæ swój czas,
planowaæ swoje dzia³ania. Ja te¿ mog³am wyko-
rzystaæ te swoje umiejêtnoœci - zawsze uwa-
¿a³am siê za osobê dobrze zorganizowan¹, ale
w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy przekona³am
siê, ¿e potrafiê byæ jeszcze lepiej zorganizo-
wana. Udzia³ w wolontariacie daje wiêksz¹
œwiadomoœæ siebie, pozwala tak¿e dostrzec
nie tylko swoje mocne strony, ale tak¿e te
umiejêtnoœci, nad którymi warto jeszcze
popracowaæ, aby je rozwin¹æ i udoskonaliæ.
Nie sposób te¿ nie wspomnieæ o nowych zna-
jomoœciach czy nawet przyjaŸniach nawi¹-
zanych w trakcie trwania projektu. 
Dominika - To prawda. Dziêki wolontaria-
towi poznaje siê wielu interesuj¹cych ludzi.
To daje mi wielk¹ moc, napêdza mnie do
dzia³ania, dziêki temu czêsto nie ma dla mnie
rzeczy niemo¿liwych do wykonania.
Beata - Dziêki wolontariatowi poznajemy
nowych ludzi, otrzymujemy uœmiech drugiej
osoby, poczucie spe³nienia, radoœæ z tego, ¿e
jesteœmy komuœ potrzebni.

G.Ch. - Bywaj¹ chwile zniechêcenia?
Aneta - Bywaj¹. Trudno byæ ca³y czas na
najwy¿szych obrotach. Wszyscy przecie¿
mamy swoj¹ pracê, której nie mo¿emy
od³o¿yæ i obowi¹zki, które nie bêd¹ czekaæ,
a¿ skoñczy siê projekt. Wolontariat jest
czymœ, czym zajmujemy siê dodatkowo, "po
godzinach". Czasem bywa trudno, ale mo¿e
w³aœnie dlatego warto.
Dominika - Ja te¿ mam chwile zw¹tpienia.
Wtedy zadajê sobie pytanie: "po co ja to robiê?".
Jednak jako dru¿yna staramy siê wzajemnie
wspieraæ, wiêc wybieram wtedy numer tele-
fonu do innego wolontariusza, ¿alê siê, a mój
kompan zawsze powie mi coœ takiego, po
czym znowu dostajê zapa³u do dzia³ania.

G.Ch. - Ka¿dy mo¿e byæ wolontariuszem?
Aneta - Wolontariusz powinien byæ osob¹
wra¿liw¹, empatyczn¹, bo czêsto stykamy siê
z trudnymi sytuacjami - z chorobami, tragi-
cznymi zdarzeniami albo po prostu uwiêzie-
niem w trudnej rzeczywistoœci. Trzeba byæ
otwartym na drugiego cz³owieka, podchodziæ
do niego bez uprzedzeñ, czasem wyjœæ ze
swojej strefy komfortu, ¿eby dok³adnie poz-
naæ jego sytuacjê. Trzeba te¿ umieæ s³uchaæ.
No i oczywiœcie wolontariusz powinien byæ
dobrze zorganizowany i tak zarz¹dzaæ swoim
czasem, aby pogodziæ wszystkie swoje obowi¹zki.
Dominika - Powinien byæ ponadto uœmiech-
niêty, mieæ otwarty umys³, wielkie serce, wyz-
naczone cele, do których d¹¿y, silne ramiona
i wiele pomys³ów. 
Beata - Uwa¿am, ¿e nietrudno byæ wolonta-
riuszem, wystarczy posiadaæ pewne cechy,
takie jak odpowiedzialnoœæ, otwartoœæ, aser-
tywnoœæ, wyrozumia³oœæ, trzeba te¿ byæ
pomocnym, dobrym i oczywiœcie cierpliwym.

G.Ch. - Jakie marzenia maj¹ wolontariusze?
Dominika - Moim najwiêkszym marzeniem
zawsze jest wnieœæ radoœæ do domu rodziny,
której pomagamy.
Beata i Damian - Aby w naszym rejonie
znowu znalaz³a siê osoba, która podejmie siê
wyzwania bycia liderem w przysz³ej edycji.
Chcielibyœmy dotrzeæ do wiêkszej iloœci ro-
dzin walcz¹cych z bied¹ i maj¹cych w sobie
si³ê, aby siê nie poddawaæ, byæ bohaterem 
i wzorcem do naœladowania.

G.Ch - Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e wolon-
tariat to Wasza pasja?
Aneta: Uwa¿am, ¿e wszystko, czego siê podej-
mujemy, nale¿y robiæ z pasj¹, z jak najwiêk-
szym zaanga¿owaniem, inaczej nie bêdzie
mia³o to sensu. A pomagaæ nie da siê czêœ-
ciowo, "na pó³ gwizdka". Tylko jak w coœ
wk³adamy serce i emocje, to ma to sens i mo¿e
siê w pe³ni udaæ.
Dominika - To te¿ jest takie dobre, pozytyw-
ne "uzale¿nienie" - jak ktoœ raz bêdzie wolon-
tariuszem, to potem bêdzie chcia³ do tego
wróciæ.

Z cyklu - ludzie z pasj¹
Wolontariat

Czy dzia³alnoœæ charytatywna mo¿e byæ pasj¹? Jak najbardziej. Dowodz¹ tego tysi¹ce wolontariuszy w naszym kraju i wielu w Chojnowie. 
W naszym mieœcie od lat akcyjnie uruchamiany jest wolontariat, dziêki któremu s³absi, mniej zaradni, pokrzywdzeni przez los, chorzy otrzy-
muj¹ nieocenion¹ pomoc - materialn¹ i mentaln¹. 



O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegaæ siê
uczniowie, którzy s¹ zwyciêzcami olimpiad miêdzynaro-
dowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub
konkursów na pracê naukow¹ oraz uczniowie realizuj¹cy indy-
widualny tok nauki i uzyskuj¹cy najwy¿sze wyniki. Ponadto
stypendia MEN otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysokie
wyniki we wspó³zawodnictwie sportowym na szczeblu krajo-
wym i miêdzynarodowym. Kandydatów do stypendium
typowa³y szko³y. Za wybitne osi¹gniêcia edukacyjne i spor-
towe w roku szkolnym 2015/2016 stypendia Ministra Edukacji
Narodowej otrzyma³y dwie uczennice Powiatowego Zespo³u
Szkó³: Martyna Duda z Technikum Ekonomicznego 
i Aleksandra Najda z Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Uroczyste wrêczenie stypendiów odby³o siê w Centrum Kul-
tury Agora we Wroc³awiu.
Serdecznie gratulujemy.
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Pozdrowieniami od Krystyny Sienkiewicz rozpocz¹³ swoje
autorskie spotkanie Grzegorz Æwiertniewicz - autor ksi¹¿ki
opowiadaj¹cej o ¿yciu, lubianej przez publicznoœæ kilku
pokoleñ, aktorki.

16 grudnia Miejska Biblioteka Publiczna zaprosi³a na wieczór
autorski z m³odym, debiutuj¹cym pisarzem z Wroc³awia
Grzegorzem Æwiertniewiczem. Ksi¹¿ka pod wiele mówi¹cym
tytu³em "Krystyna Sienkiewicz. Ró¿owe zjawisko", to spe³nie-
nie jego marzenia. Uwielbienie dla tej artystki ujawni³o siê
kiedy mia³ 17 lat. By³ wtedy na wczasach w Miêdzyzdrojach 
i w tamtejszym amfiteatrze us³ysza³ j¹ i o niej po raz pierwszy.
Wdziêk, charyzma, humor i sceniczna kreacja zauroczy³y go
do tego stopnia, ¿e przez kolejnych kilkanaœcie lat aktorka by³a
obecna w jego ¿yciu - metafizycznie, mentalnie, potem te¿
realnie. W tym czasie skoñczy³ studia polonistyczne, sta³ siê
teatralnym recenzentem, zacz¹³ pisaæ do kilku periodyków.
Myœl o biografii idolki przez lata dojrzewa³a i urasta³a do

wielkiego pragnienia. Æwiertniewicz oklaskiwa³ artystkê na
wielu jej spektaklach, a kiedy uda³o mu siê wejœæ za kulisy 
i uœcisn¹æ jej d³oñ, uzna³, ¿e los daje mu szansê. Napisa³ do
Pani Krystyny list z propozycj¹ opracowania jej biografii,
potem drugi i nastêpny. Na ka¿dy dostawa³ odpowiedŸ. W jed-
nym z kolejnych otrzyma³ zaproszenie na rozmowê. W ten
sposób lata marzeñ zmieni³y siê w lata twórczej, niezwyk³ej,
fascynuj¹cej pracy - z Krystyn¹ Sienkiewicz, jej przyjació³mi 
z teatru, znajomymi z dzieciñstwa… Efektem jest 400. stroni-
cowa opowieœæ o aktorce, lirycznej komediantce, artystce,
kobiecie - niezwyk³ym cz³owieku. Ale to nie jest laurka, jak
podkreœla autor. To literacki portret z rysami, plamami, feeri¹
barw i humoru.
Bohaterka nie zna pe³nej treœci ksi¹¿ki, ale praca nad ni¹ by³a
dla niej swoistym katharsis, autospowiedzi¹, która nie tylko
pozwoli³a na wyjaœnienie wielu rodzinnych tajemnic, nie tylko
wyci¹gnê³a z najg³êbszych zakamarków pamiêci wydarzenia 
i postaci, ale doprowadzi³a (z czego Krystyna Sienkiewicz by³a
niezmiernie rada) do chronologicznego uporz¹dkowania chao-
su jej ¿ycia.
Bogato ilustrowan¹, nie publikowanymi dot¹d zdjêciami, bio-
grafiê uzupe³niaj¹ wypowiedzi filmoznawców i teatrologów
oraz bliskich aktorki. 
Tytu³ naprawdê godny polecenia.

eg

Biografia idolki

Stypendystki Ministra Edukacji Narodowej
Jak co roku, w grudniu tu¿ przed przerw¹ œwi¹teczn¹, organi-
zowany jest w Gimnazjum nr 2 Konkurs Kolêd i Stroików. Tak¿e

i w tym roku nie zabrak³o tej nastrojowej imprezy. Klasy przy-
gotowa³y wystêpy zarówno od strony wokalnej, jak i wizualnej.
Nad ca³oœci¹ czuwali: Pani Basia Karasek i Pan Piotr Koziar.
Ostatni dzieñ nauki w szkole przed przerw¹ œwi¹teczn¹, to czas
na klasowe wigilie. Uczniowie wspólnie z wychowawcami
przygotowuj¹ sale, przynosz¹ wigilijne potrawy i sk³adaj¹ sobie
¿yczenia - spotykamy siê nastêpny raz ju¿ w Nowym Roku
2016. Na zakoñczenie uczniowie przygotowani pod opiek¹
Pani Izy Putery przedstawili Jase³ka, w których oprócz œwi¹-
tecznych tematów nie zabrak³o odniesieñ do wspó³czesnej
rzeczywistoœci.

Link do wideo: https://youtu.be/mgB6v_IfmGA

Œwiêta w Gimnazjum nr 2
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18.12.2015 r. odby³ siê XI fina³ powia-
towego konkursu ,,Prewencja Teatralna"
adresowanego do uczniów szkó³ gimna-
zjalnych powiatu legnickiego.
W tym roku do grona g³ównych organi-
zatorów imprezy, którymi s¹ Komenda
Miejskiej Policji w Legnicy i Stra¿
Miejska w Legnicy, do³¹czy³ Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. 
W zwi¹zku z powy¿szym m³odzie¿ mia³a
okazjê zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci
na profesjonalnej scenie!!! 
W œcis³ym finale znalaz³o siê ogó³em
piêæ grup teatralnych, w tym jedna z Choj-
nowa, jedna z Rui i trzy z Legnicy.
Zmagania uczniów ocenia³o jury w sk³a-
dzie: aktorka p. Marzena Kipiel-Sztuka,
p. Maria Le¿ak z Kuratorium Oœwiaty ,
p. Joanna Rostkowska z Teatru im. He-

leny Modrzejewskiej w Legnicy, sier¿.
sztab. Izabela Burska z KMP w Legnicy,
m³. spec. Justyna Janusz ze Stra¿y Miej-
skiej w Legnicy. 
Tym razem uczniowie Gimnazjum nr 1
w Chojnowie zaprezentowali spektakl
pt. ,,Inny - nie znaczy gorszy", za
który zdobyli I miejsce !!! Opiekunem
artystycznym grupy by³a p. Monika
Inglot.
Drugie miejsce zajê³o Gimnazjum nr 4 
w Legnicy, natomiast trzecie - Gimnaz-
jum w Rui. Wyró¿nienia za walory wycho-
wawcze zdoby³y Gimnazja nr 5 i 3 z Leg-
nicy. Wszyscy uczestnicy ostatniego eta-
pu konkursu otrzymali pami¹tkowe dyp-
lomy, statuetki oraz nagrody ufundo-wa-
ne przez Urz¹d Miasta w Legnicy i Sta-
rostwo Powiatowe w Legnicy. 

Trzeba przyznaæ, ¿e poziom przedstawieñ
fina³owych by³ bardzo wysoki i wyrów-
nany, dlatego te¿ jury mia³o nie lada
problem z wy³onieniem zwyciêzców. 
A oto uczniowie, którzy przyczynili siê
do powy¿szego sukcesu: Justyna
Faluta kl. II d, Paulina Ho³da kl. II d,
Liwia Kisielwicz kl. II d, Maja £ysoñ
kl. II d, Oliwia Marcinów kl. II d,
Daria Opiela kl. II d, Anna Szewczyk
kl. II d, Marta Zatwarnicka kl. II d,
Julia Zawadzka kl. II d, Emil Giersok
kl. II d, Aleksander Putyra kl. II d,
Angelika Jarz¹b kl. III d i Daria
Paduch kl. III d. 
Gratulujemy!!! : )

Gimnazjum nr 1

GIMNAZJUM NR 1 NAJLEPSZE W TEGOROCZNEJ PREWENCJI TEATRALNEJ!!!

W grudniu Towarzystwo Przyjació³
Dzieci oraz Stowarzyszenie Przyjació³
Trójki zorganizowa³y Szkoln¹ Zbiórkê
¯ywnoœci. W akcji wziê³y udzia³ wszys-
tkie klasy. Na wyró¿nienie zas³uguj¹
rodzice uczniów klas pierwszych, 
a w szczególnoœci I a, która pozyska³a
120 kg ¿ywnoœci. Dziêki temu uda³o siê
zgromadziæ nastêpuj¹ce produkty: m¹ka
112 kg, cukier 80 kg, makaron 50 kg,
kasze 60 kg, ry¿ 67 kg, p³atki do mleka,
12 kg, konserwy i przetwory 50 kg,
herbata i s³odycze, 47 kg przypraw, zupy
i sosy w proszku 6 kg, mleko 20 litrów,
olej 32 litry, margaryna i inne 4 kg, soki
4 litry, sól 10 kg oraz inne pojedyncze
produkty.
Obdarowano 16 rodzin uczniów naszej
szko³y. Wszystkim, którzy przyczynili
siê do sukcesu naszej akcji serdecznie
dziêkujemy za poœwiêcenie czasu, pa-
miêæ o potrzebuj¹cych, a przede wszys-
tkim za przekazane produkty spo¿ywcze.
Te dary stanowi¹ wielkie znaczenie 
w bud¿etach obdarowanych rodzin.

Oprócz produktów spo¿ywczych otrzy-
maliœmy równie¿ zabawki, odzie¿,
obuwie, œrodki pior¹ce, œrodki higie-
niczne, a nawet wózek dzieciêcy.
Przyczynili siê w ten sposób do naszej
akcji pracownicy EGF Centrum Odszko-
dowañ Sp. z.o.o. w Legnicy. Ich ofiar-
noœæ zas³uguje na szczególne wyró¿nie-
nie, gdy¿ podjêli wyzwanie, chocia¿ nie
s¹ bezpoœrednio zaanga¿owani w ¿ycie
naszej szko³y. 
Serdecznie dziêkujemy w imieniu obda-
rowanych za przekazane rzeczy.

Równie¿ w grudniu, na parterze holu
szko³y, przez trzy dni odbywa³ siê œwi¹-
teczny kiermasz. Wœród bardzo wielu
œwi¹tecznych rzeczy mo¿na by³o kupiæ
m.in. stroiki, bombki, pierniki, s³odycze
itp. Kiermasz firmowa³o i przygotowa³o
Stowarzyszenie Przyjació³ Trójki. Jednak
nie by³by on tak bogaty, gdyby nie ucz-
niowie, nauczyciele oraz rodzice.
Serdecznie dziêkujemy rodzicom za cias-
ta, ciasteczka, babeczki, pierniczki, a tak¿e
za tort.

bk i ml

Dziêkujemy za serce
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
nr 4, po³o¿onego w budynku 3-kondygnacyjnym, wielolokalowym, czêœ-
ciowo podpiwniczonym z poddaszem nieu¿ytkowym przy Rynku nr 6 
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerami geodezyjnymi 306/11
i 306/24 o ³¹cznej pow. 188 m2, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci

gruntu, dla której S¹d Rejonowy  w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹
Nr LE1Z/00029338/4:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie ist-
niej¹cym. Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuci¹¿liwe
us³ugi komercyjne i handel. Dla lokalu zosta³o sporz¹dzone œwiadectwo
charakterystyki energetycznej. Budynek mieszcz¹cy lokal ujêty jest w gmin-
nej ewidencji zabytków.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 stycznia 2016 r. o godz. 1300 w sali nr 11
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 34102052260000610205198520
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dn. 12 sty-
cznia 2016 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostaj¹ce w usta-
wowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, ¿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 Rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t.. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ nie-
zw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹-
pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gle-
niem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿  1 190,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto
Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.
Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy nota-
rialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y
siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), je¿eli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
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
w dniu 11.02.2015 r., drugi przetarg odby³ siê 20.05.2015 r., trzeci odby³
siê 10.11.2015 r. 
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 21.12.2015 r.-12.01.2016 r.  w godz. 1000

do 1400 - 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 tele-
fonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

Gdy minê³y andrzejkowe szaleñstwa,
przyszed³ cza na przygotowania do kolej-
nej imprezy - Sylwestra. Znów posta-
nowiliœmy dyskretnie przyjrzeæ siê jak 
w ten œwi¹teczny wieczór bawi¹ siê choj-
nowianie. Oficjalne bale sylwestrowe
og³osi³y trzy lokale. 31 grudnia jeden 
z nich (doœæ niespodziewanie) odwo³a³
swoj¹ imprezê. 

Szybki rekonesans sylwestrowy roz-
pocz¹³ siê wiêc od Domu Schrama. Ju¿
na pierwszy rzut oka by³o widaæ, ¿e jest
pe³ne ob³o¿enie. Kreacje p³ci piêknej
œwiadczy³y o niebywa³ej fantazji. Pano-
wnie zaœ, tradycyjnie, dobrze dobrane
garnitury. To by³ inny œwiat - lata 20-30.
ub. wieku. Do tañca przygrywa³ zespó³
Viper. Ju¿ od pierwszych utworów
dŸwiêki i rytmy porwa³y ludzi na parkiet. 

Zabawa w Jubilatce natomiast trwa³a 
w najlepsze przy muzyce zespo³u "Blue
Band". Miejsca wype³nione do ostat-
niego stolika. Tak jak w przypadku Do-
mu Schrama, kelnerki uwija³y siê, jak 
w ukropie. Có¿ pracowaæ musi ktoœ, by
bawiæ siê ktoœ móg³...
Tradycyjnie o pó³nocy mieszkañcy nie-
mal przez godzinê œwiêtowali rozpoczê-
cie nowego roku w Rynku. By³o hucz-
nie, radoœnie i zabawowo. Co wa¿ne
by³o te¿ bezpiecznie - nasza policja nie

odnotowa³a, tej wyj¹tkowej nocy, ¿adnej
powa¿nej interwencji.
Liczne prywatki, sylwestrowe wyjazdy 
i oczywiœcie tzw. "bia³e sale" by³y do-
pe³nieniem tegorocznych obchodów. 
Zapewne wszyscy œwietnie siê bawili –
ka¿dy przecie¿ wita³ Nowy Rok wed³ug
w³asnych upodobañ. 
DO SIEGO ROKU!

pm

Sylwester w Chojnowie
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MAMA

Data: 08-01-2016. Godz: 17:00. Czas trwania: 1 godzina 50 minut. Gatunek: Dramat.
Czasami ¿ycie pisze dla ludzi niezwykle ciê¿kie scenariusze. Poturbowana przez los
Magda, by³a nauczycielka, dowiaduje siê, ¿e jest œmiertelnie chora. Wbrew wszel-
kim przeciwnoœciom losu nie popada w depresjê, lecz postanawia zmieniæ ¿ycie swoje,
ale tak¿e innych. Poruszaj¹cy film, w którym g³ówn¹ rolê zagra³a Penelope Cruz.

IGRZYSKA ŒMIERCI: KOSOG£OS. CZ. 2

Data: 08-01-2016. Godz: 19:00. Czas trwania: 2 godziny 15 minut. Gatunek: Akcja, sci-fi.
Katniss, wraz ze wspieraj¹cymi j¹ przyjació³mi oraz buntowniczym podziemiem wal-
czy o wolnoœæ. W tym celu planuj¹ wielk¹ ofensywê oraz wyeliminowanie przywódcy
Kapitolu, prezydenta Snowa. Zadanie okazuje siê znacznie bardziej skomplikowanym
ni¿ mog¹ zak³adaæ, a sam¹ Katniss czekaj¹ trudne wybory moralne, od których
zale¿eæ mo¿e ¿ycie wielu istnieñ. Widowiskowa kontynuacja pierwszej czêœci.

UPS! ARKA ODP£YNÊ£A

Data: 09-01-2016. Godz: 14:00. Czas trwania: 1 godzina 25 minut. Gatunek: Film
animowany, przygodowy.
Zbli¿a siê wielki potop i jedynym ratunkiem przed zag³ad¹ wydaje siê byæ Arka
Noego. I wszystko by³oby dobrze... gdyby nie okaza³o siê, ¿e dla kilku zwierzaków
zabrak³o biletu. Musz¹ zmieniæ plany i zmierzyæ siê z niebezpieczn¹ sytuacj¹.
Przewrotny film o nie mniej przewrotnych bohaterach.

GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY  /3D, DUBBING/

Data: 15-01-2015. Godz: 17:00; 19:30. Czas trwania: 2 godziny 15 minut.
16-01-2016. Godz: 17:00; 19:30.
17-01-2016. Godz: 17:00; 19:30.

Siódma ju¿ czêœæ legendarnej sagi o rycerzach Jedi. Nowi bohaterowie, wspierani
przez dobrze znanych (w tym Han Solo, Ksiê¿niczka Leia oraz Chewbacca) wpl¹tuj¹
siê w kolejn¹, miêdzygalaktyczn¹ aferê, tym samym zapewniaj¹ ogrom dobrej
zabawy, a wartka akcja trwa do ostatniej minuty filmu. Œwietni bohaterowie, wido-
wiskowe sceny, efektowne walki, humor, a przede wszystkim – nowe "Gwiezdne
Wojny" w 3D... Czego chcieæ wiêcej? I niech Moc bêdzie z wami...

HUGO I £OWCY DUCHÓW

Data: 16-01-2015. Godz: 15:00. Czas trwania: 1 godzina 20 minut. Gatunek: Film
familijny, fantasy.
11-letni ch³opiec spotyka w piwnicy zielonego stwora imieniem Hugo, który przy-
pomina zielon¹ galaretkê i... zaprzyjaŸnia siê z nim. Chocia¿ Tom uchodzi za dziw-
nego i tajemniczego, szybko okazuje siê, ¿e pod t¹ fasad¹ tkwi inteligentny, wra¿liwy
cz³owiek. A przy okazji mo¿na uratowaæ œwiat przed z³ym demonem. Film o tym, jak
wa¿na jest tolerancja i zrozumienie.

Dzia³ dla Doros³ych
Anthony Doerr - "Œwiat³o, którego nie
widaæ" Wydawnictwo Czarna Owca 2015

Zniewalaj¹ca powieœæ i ambitny projekt
literacki. Wyró¿niony Nagrod¹ Puli-
tzera. Uznany w licznych plebiscytach
za najlepsz¹ powieœæ roku.
Marie-Laure mieszka wraz z ojcem w Pa-
ry¿u. Gdy traci wzrok, uczy siê pozna-
waæ œwiat przez s³uch i dotyk, a ojciec
podarowuje jej miniaturowy model
miasta. Kiedy hitlerowcy wkraczaj¹ do
Pary¿a, dwunastoletnia Marie-Laure
ucieka z ojcem do Saint-Malo na
wybrze¿u Bretanii. Niebawem mias-
teczko staje siê ostatnim niemieckim
bastionem na kontynencie, zaciekle
odpieraj¹cym bombowe ataki aliantów.
Bezbronna niewidoma dziewczyna
bêdzie musia³a sama radziæ sobie w mieœ-
cie twierdzy zewsz¹d otoczonym ogniem
artylerii. Wkrótce zda sobie sprawê, ¿e
istnieje jeszcze jeden powód, dla którego
znalaz³a siê w œmiertelnym potrzasku...

Dzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y
Grzegorz Kasdepke - "45 pukniêæ 
w g³owê : s³owa i pojêcia, które warto
znaæ" Wydawnictwo Tamaryn; Agora 2015
"Rzadko mamy do czynienia z tak orygi-
naln¹ ksi¹¿k¹ dla dzieci. Jest wyj¹tkowa
i to pod wieloma wzglêdami: nietypowa,
zaskakuj¹ca, pomys³owa, a przy tym
zabawna i wci¹gaj¹ca. Zdumiewaj¹ce,
¿e autorowi uda³o siê upiec dwie piecze-
nie przy jednym ogniu: po pierwsze wy-
t³umaczy³ znaczenie 45 niejednoznacz-
nych wyra¿eñ, a po drugie zaprezen-
towa³ 45 gatunków literackich […] Nikt
wczeœniej niczego podobnego nie napisa³ 
i najpewniej ju¿ nie napisze - w ka¿dym
razie nie tak dobrze. Na tego typu orygi-
nalnoœæ staæ wy³¹cznie Grzegorza Kas-
depke!" 

Mama autora

Miejska Biblioteka 
Publiczna poleca



14 grudnia 2015 roku na basenie CEN-
TRUM 7 w Lubinie odby³y siê zawody
p³ywackie fina³u strefy legnickiej szkó³
gimnazjalnych w p³ywaniu dru¿yno-
wym. By³a to okazja do sprawdzenia
umiejêtnoœci p³ywackich uczniów Gim-
nazjum nr 1 w Chojnowie.

Do rywalizacji przyst¹pi³o 9 dru¿yn 
z Lubina, Rudnej, Chojnowa, Polkowic,
G³ogowa i Legnicy. Zespó³ p³ywaków 
z "Jedynki" wywalczy³ 5 miejsce z cza-
sem 5 min. 55 sek. Czas uzyskany pod-
czas zawodów jest nowym rekordem
szko³y w p³ywaniu dru¿ynowym. 

Cieszy fakt, ¿e jako dru¿yna pokazali-
œmy pierwiastek sportowej rywalizacji,
nieustêpliwoœci i serca do walki z kon-
kurencj¹ w wodzie. Motywacj¹ i "dodat-
kowym zawodnikiem" by³ fantastyczny
doping ca³ej dru¿yny dla p³yn¹cego kolegi.

Klasyfikacja zespo³ów:
I miejsce - Gimnazjum Rudna
II miejsce - Gimnazjum nr 2 Lubin
III miejsce - Gimnazjum nr 1 Polkowice
IV miejsce - Gimnazjum nr 2 Legnica
V miejsce - Gimnazjum nr 1 Chojnów
VI miejsce - Gimnazjum nr 2 Polkowice
VII miejsce - Gimnazjum nr 2 Chojnów
VIII miejsce - Gimnazjum nr 4 Lubin
IX miejsce - Gimnazjum nr 5 G³ogów
Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Choj-
nowie wyst¹pi³a w sk³adzie:  Mendel
Krystian, Szumilas Micha³, Mietelski
Miko³aj, Rudnicki £ukasz, Chudy
Jakub, Wiele¿ew Arkadiusz, Sobkowicz
Kacper, Krakowski Dawid, Pod³aszczyk
Konrad, Opa³ko Adrian, Krynicki
Micha³, Cieœla Filip, Sobczak £ukasz.
Opiekunem zespo³u by³ Maciej Cieœla.

Serdecznie gratulujemy naszym wycho-
wankom i ich rodzicom. 
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Chojnowska
"JEDYNECZKA"

na pi¹teczce

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515)
oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych1) (Dz.U.z 2014r., poz. 849, ze
zmianami), art. 6a, ust. 11 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (Dz.U. z 2013r., poz. 1381 ze zmi-
anami) oraz art. 6, ust. 9 ustawy z dnia
30 paŸdziernika 2002r. o podatku leœ-
nym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zmi-
anami) Rada Miejska Choj-nowa uch-
wala, co nastêpuje:

§ 1. 
Okreœla nastêpuj¹ce wzory formularzy:
1) IN - Informacja o nieruchomoœciach 
i obiektach budowlanych w sprawie
podatku od nieruchomoœci (za³¹cznik Nr 1),
2) WIM - Wspólna informacja ma³-
¿onków o nieruchomoœciach i obiektach
budowlanych w sprawie podatku od
nieruchomoœci (za³¹cznik Nr 2),
3) DN - Deklaracja na podatek od nieru-
chomoœci (za³¹cznik Nr 3),
4) IR - Informacja o gruntach w sprawie
podatku rolnego (za³¹cznik Nr 4),
5) WIR - Wspólna informacja
ma³¿onków o gruntach do podatku rol-
nego (za³¹cznik Nr 5),
6) DR - deklaracja na podatek rolny
(za³¹cznik Nr 6),
7) IL - informacja o lasach w sprawie
podatku leœnego (za³¹cznik Nr 7),
8) DL - deklaracja na podatek leœny
(za³¹-cznik Nr 8).

§ 2.
1) Okreœlenie wzorów formularzy
"WIM" w § 1 pkt 2 oraz "WIR" w § 1
pkt 5, nie wyklucza mo¿liwoœci z³o¿enia
odpowiednio dwóch informacji wed³ug
wzorów okreœlonych w § 1 pkt 1 oraz § 1
pkt 4.
2) Wzory formularzy okreœlonych w § 1
pkt 2 "WIM" oraz § 1 pkt 5 "WIR" nie
maj¹ zastosowania w przypadku, gdy

przedmiot opodatkowania znajduje siê 
w posiadaniu ma³¿onków oraz innych
osób. W takim przypadku zastosowanie
maj¹ odpowiednio wzory formularzy
okreœlone w § 1 pkt 1 oraz § 1 pkt 4.

§ 3. 
Trac¹ moc uchwa³y: Nr XII/54/11 Rady
Miej-skiej Chojnowa z dnia 3 listopada
2011r. w sprawie wzorów formularzy
niezbêdnych  do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomoœci z. Urz. Woj.
Dolnoœl¹skiego z dnia 5 grudnia 2011r.,
Nr 248, poz. 4426), Nr XLIX/230/05
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18
listopada 2005r. w sprawie formularzy
niezbêdnych do wymiaru i poboru po-
datku rolnego (Dz. Urz. Woj. Dol-
noœl¹skiego z dnia 9 grudnia 2005r. Nr
247, poz. 3915), Nr III/15/2002 Rady
Miejskiej w Chojnowie z dnia 4 grudnia
2002r. w sprawie wzorów formularzy
nie-zbêdnych do wymiaru i poboru
podatku leœ-nego (Dz. Urz. Woj.
Dolnoœl¹skiego z dnia 13 grudnia 2002r.
Nr 253, poz. 3667).

§ 4. 
Wykonanie uchwa³y powierza Burmis-
trzowi Miasta Chojnowa.

§ 5. 
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹-
skiego oraz podlega podaniu do pub-
licznej wiadomoœci poprzez rozplaka-
towanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie i og³oszenie w "Gazecie
Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski
***

Uchwa³a i formularze dostêpne w Dzienniku
Urzêdowym pod adrsem:
http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/20
15/6258/

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw
Wspólnot  Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad
dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 
w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

UCHWA£A NR XVII/78/15 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie okreœlenia wzorów formularzy na podatek od nieru-
chomoœci, podatek rolny i podatek leœny.
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Og³oszenia drobne
Wa¿ne numery 

telefonów

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

Domy mieszkania lokale

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

Do sprzedania 5 domów piêtrowych w za-
budowie szeregowej o pow. 140m2 z gara-
¿ami na dzia³kach ok 4 arów. Parter: klatka
schodowa - schody zabiegowe, gara¿, gar-
deroba, pomieszczenie gosp. (mo¿liwoœæ
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej).
Piêtro: salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azien-
ka, wc osobno, do zagospodarowania pod-
dasze. Stan deweloperski. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398.

Do sprzedania dom wolnostoj¹cy w cen-
trum Chojnowa przy ul. Witosa o pow.
u¿yt. 90m2 + gara¿ o pow. 22m2. Dom par-
terowy z mo¿liwoœci¹ adaptacji poddasza.
Salon z kuchni¹, 3 sypialnie, ³azienka, wc,
pom. gosp. Œciany porotherm, dachówka
ceramiczna. Ogrzewanie gazowe pod³o-
gowe. Kocio³ kondensacyjny. Wykoñ-
czony "pod klucz". Do zamieszkania od
zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398.

Sprzedam mieszkanie w Chojnowie, 64m2,
w³asnoœciowe, w starym budownictwie po
remoncie. Ip., 2 pokoje, aneks kuchenny,
³azienka, garderoba, centralne ogrzewanie.
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel.
604-062-195 lub 76 818-80-71.

Sprzedam mieszkanie 100m2. Mieszkanie
mieœci siê na Ip., w centrum w kamienicy.
Posiada 3 bardzo ³adne, bardzo ciep³e,
s³oneczne pokoje, kuchniê, przedpokój,
³azienkê, spi¿arkê, balkon, piwnicê. Miesz-
kanie jest œrodkowe, bardzo ciep³e, s³one-
czne, po generalnym remoncie. W³asne
ogrzewanie gazowe. Bezczynszowe. Cena
do negocjacji, korzystna. Wiadomoœæ: tel.
667-100-860.

Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 64m2

przy ul. Kiliñskiego w Chojnowie. 3 poko-
je, kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc osob-
no, balkon + piwnica. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398 lub 788-318-564.

Sprzedam mieszkanie w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow.
52m2 pod klucz. Salon z kuchni¹, sypialnia,
przedpokój, ³azienka z wc. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398 lub 788-318-564.

Do sprzeda¿y mieszkania w nowej ka-
mienicy w Chojnowie przy ul. D¹brow-
skiego o pow. do 40m2. Mieszkania o fun-
kcjonalnym uk³adzie pomieszczeñ z bal-
konami, mieszcz¹ siê w czterokondygna-
cyjnym, podpiwniczonym budynku z wind¹.
W piwnicy znajduje siê 8 stanowisk
parkingowych i 15 komórek. Atrakcyjna

lokalizacja ok 200 m od centrum miasta.
Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub 788-318-564.

Pilnie sprzedam mieszkanie w bloku 3.po-
kojowe na IIIp., po remoncie, do zamiesz-
kania od zaraz. Nowe okna, drzwi anty-
w³amaniowe, p³ytki, kafelki, panele, bal-
kon ocieplany. Cena 160 tys. Wiadomoœæ:
tel. 609-950-328.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 51m2

na ul. Sikorskiego, IV p, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, balkon, piwnica.
Cena 98 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 662-681-713.

Wynajmê lub sprzedam mieszkanie (2400 z³
za m2) w bloku, IIIp., 75m2, 4 pokoje,
kuchnia, nieumeblowane, przedpokój, ³a-
zienka i wc osobno, balkon, piwnica, bez
sprzêtów AGD, 760 z³ odstêpnego + op³aty
+ 1000 z³ kaucji zwrotnej. Wiadomoœæ: tel.
511-325-326 (po godzinie 16).

Zamieniê mieszkanie komunalne (ka-
walerka) na wiêksze. Mieszkanie po kapi-
talnym remoncie wymienione okna i drzwi,
nowa instalacja elektryczna, gazowa, wod-
no- kanalizacyjna. Ogrzewanie gazowe 
(piec dwufunkc.). Dop³acê niewielk¹ sumê
do mieszkania lub sp³acê zad³u¿enie.
Wiadomoœæ tel. 793 - 727 - 906

Posiadam mieszkanie 3-pokojowe do wy-
najêcia, osono wc, ³azienka, 61m2.
Wiadomoœæ: tel. 692-467-637.

Do sprzedania 2 lokale us³ugowe w nowej
kamienicy przy ul. Rejtana o pow. ca³-
kowitej 54,8m2 i 40m2. Lokale s¹ w stanie
deweloperskim: posadzki, instalacje, sto-
larka drzwiowa i okienna + rolety. Do u¿y-
tku od zaraz. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398
lub 788-318-564.

Do sprzedania lokal us³ugowy w nowo
budowanej kamienicy przy ul. D¹brow-
skiego o pow. ca³kowitej 33m2. Lokal 
w stanie deweloperskim. Wiadomoœæ: tel.
888-651-398.

Praca
Pracuj jako Opiekun Seniorów w Niem-
czech i Anglii. Specjalne bonusy. Zarób
1518 EURO na rêkê za miesi¹c!
Wiadomoœæ: tel. 506 289 100.

Dzia³ki
Rozpoczêta budowa w Bia³ej górnej, fun-
dament, dzia³ka 11,5a, ogrodzona. Cena 48
tys. (do uzgodnienia). Wiadomoœæ: tel.
731-582-071.

Dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919 po godz.
16.00. 
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UCHWA£A NR XVI/72/15 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek

podatku od œrodków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 10 ust.1-3
usta-wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³a-tach lokalnych1)
(Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami), Rada Miejska Chojnowa uch-
wala, co nastêpuje:

§ 1. 
Okreœla wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków transpor-
towych, od jednego œrodka transportowego:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

2) od samochodów ciê¿arowych o dopusz-czalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

3) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

4) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noœ-
ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów 
i rodzaju zawieszenia:

5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹  przez
podatnika podatku rolnego:

6) od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posia-
daj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wy-
j¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noœci od liczby osi, dopusz-
czalnej masy ca³kowitej zespo³u pojazdów i rodzaju zawieszenia:

7) od autobusów, w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:

§ 2. 
Traci moc uchwa³a Nr XLV/230/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23
paŸdziernika 2014r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od
œrodków transportowych (Dz.Urz. Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia
30 paŸdziernika 2014r., poz. 4506).

§ 3. 
Wykonanie uchwa³y powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4. 
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 stycznia 2016r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³o-
szenie w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski



Œwi¹teczny Jarmark

Dziêkujemy za dokonania pionierskich lat


