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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Maja Grzeœkowiak

Jarmark
Bo¿onarodzeniowy

2017

“Historia chojnowskiego harcerstwa”
- promocja ksi¹¿ki Jerzego Sobczaka

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pragniemy przekazaæ najlepsze ¿yczenia

rodzinnej i osobistej pomyœlnoœci, 
zdrowia i wielu radosnych dni. 

Niech te szczególne chwilê bêd¹ okazj¹ 
do wspólnego prze¿ywania 

wyj¹tkowego czasu w gronie najbli¿szych.

¯yczymy tak¿e, 
aby nadchodz¹cy Rok 2018 

przyniós³ dni pe³ne szczêœcia, 
pomyœlnoœci i du¿o zdrowia.

Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroñski 

Burmistrz Miasta
Chojnowa

Jan Serkies
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Ponad 100. mieszkañców Chojnowa

przyst¹pi³o do og³oszonego we wrzeœniu

programu wymiany pieców i kot³ów

opalanych paliwem sta³ym na ogrze-

wanie ekologiczne. 23 beneficjentów

zakoñczy³o ju¿ swoje inwestycje i otrzy-

ma dofinansowanie. Kwota dofinan-

sowania wynosiæ bêdzie ponad 128 tys.

z³otych. Koszt wymiany pieca finanso-

wany jest w 50% przez osobê fizyczn¹,

pozosta³e 50% pokrywa Miasto Choj-

nów, które na ten cel zaci¹gnê³o po¿yczkê

z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we

Wroc³awiu i bêdzie j¹ sp³acaæ przez

okres 5 lat.

Na dotacjê w nowym roku oczekuj¹

jeszcze osoby, które s¹ w trakcie reali-

zowania inwestycji lub deklarowa³y, i¿

zakoñcz¹ j¹ w 2018 roku. W przysz³ym

roku szacuje siê, ¿e kwota dofinansowa-

nia wyniesie blisko 500 tys. z³otych.

OObboowwii¹¹zzeekk ww³³aaœœcciicciieellaa
21 grudnia rozpocznie siê astronomiczna

zima. O tej porze staramy siê przypomi-

naæ w³aœcicielom nieruchomoœci o obo-

wi¹zku odœnie¿ania chodnika wzd³u¿

granicy posesji. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e nie-

utrzymywanie chodnika w nale¿ytym

porz¹dku mo¿e skutkowaæ kar¹ grzy-

wny, a w przypadku wypadku spowodo-

wanego np. poœlizgniêciem siê pieszego 

i uszkodzeniem cia³a, tak¿e spraw¹ odszko-

dowawcz¹. Warto zatem, przy opadach

œniegu nie zapominaæ o obowi¹zku odœnie-

¿ania czy ewentualnie posypywania œli-

skiej nawierzchni piaskiem.

RReenniiffeerr ww rryynnkkuu
W centrum miasta zainstalowano kolejn¹

efektown¹ ozdobê œwi¹teczn¹. Bia³y

renifer ci¹gn¹cy sanie szybko sta³ siê

atrakcj¹. Jest idealnym elementem zdjêæ

i wspania³¹ œwi¹teczn¹ ozdob¹. 

CChhooiinnkkaa ww rraattuusszzuu
Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie serdecznie dziêkuj¹ panu Ada-

mowi Sai za ofiarowanie dorodnego

œwierka, który ubrany w barwne ozdoby

piêknie wype³nia hol ratusza. 

Bezp³atna pomoc prawna
Mieszkañcy Powiatu Legnickiego, spe³nia-

j¹cy warunki okreœlone ustawie o nie-

odp³atnej pomocy prawnej oraz edukacji

prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póŸn.

zm.), mog¹ korzystaæ z nieodp³atnej po-

mocy prawnej, udzielanej w 2 punktach,

mieszcz¹cych siê odpowiednio:

* w Legnicy, pl. S³owiañski 1, I piêtro –

pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Po-

wiatowego w Legnicy):

* w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piêtro -

pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzêdu

Pracy w Legnicy):

W obu punktach nieodp³atna pomoc

prawna bêdzie udzielana w poniedzia³ki 

i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz 

w œrody, czwartki i pi¹tki od godz. 1100

do godz. 1500.
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Podziêkowanie dla Burmistrza Miasta Pana Jana Serkiesa
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Pana Jana Skowroñskiego 
Przedstawicieli klubów kolarskich, Zawodników kolarskich

Pana Janusza Jasiñskiego oraz dla zarz¹dcy Cmentarza Komunalnego 
Pana Józefa Krajewskiego oraz Wszystkich 

za liczny udzia³ w ostatniej drodze 

œp. Eugeniusza Bobiowskiego
sk³ada ¿ona z dzieæmi i rodzin¹ 

- Anna Bobiowska 

Grudzieñ
16 grudnia Pracownia Wokalna Ag-
nieszki Justyny Szumi³o i MOKSiR
zapraszaj¹ na koncert zatytu³owany
MUZYCZNA BOMBONIERKA. 
O godz. 15.30 w sali widowiskowej
Domu Kultury swoje wokalne talenty 
i umiejêtnoœci zaprezentuj¹ doroœli uczest-
nicy Pracowni z Chojnowa, Legnicy
i Wroc³awia. 
Serdecznie zapraszamy. Wstêp wolny.

Styczeñ
Do koñca lutego wystawa w Muzeum
Regionalnym - “Pierniki podró¿ do
krainy zmys³ów”

06.01 - Orszak Trzech Króli - chojnow-
skie Parafie; godz. 10.00 Msza œw.,
godz. 11.00 Orszak.

07.01 - Koncert Kolêd w wykonaniu
chóru Skoranta - koœció³ pw. œw. ap.
Piotra i Paw³a; godz. 16.00.

14.01 - Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy - MOKSiR; godz. 15.00

21.01 - Wieczór kolêd - MOKSiR

Najbli¿sze wydarzenia 
w mieœcie
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Styczeñ
Koreañska firma w Chojnowie
5 stycznia koreañski koncern BMC podpisa³
akt notarialny potwierdzaj¹cy zakup choj-
nowskiego Dolzametu.

OGNIK - dla bezpieczeñstwa 
W JRG nr 3, 5 stycznia oficjalnie uruchomiono
œcie¿kê edukacyjn¹ Ognik. W tym czasie by³a
to czwarta na Dolnym Œl¹sku i druga w po-
wiecie sala do zajêæ prewencyjnych.

Trzej Królowie pierwszy raz w Chojnowie
W piêknym stylu do³¹czy³ Chojnów do 515
innych miast w Polsce, ulicami których 6 sty-
cznia dumnie kroczy³ Orszak Trzech Króli.

Bud¿et Obywatelski
W 2017 roku, Chojnów po raz pierwszy reali-
zowa³ bud¿et obywatelski. Mieszkañcy zadecy-
dowali o ustawieniu wiaty na pl. Dworcowym
i nowego placu zabaw przy ul. Maczka.

WOŒP 2017
Jubileuszowa, 25. Wielka Orkiestra Œwi¹te-
cznej Pomocy, w kraju i w naszym mieœcie,
kolejny raz zapisa³a siê jako rekordowa. Ubie-
g³oroczny chojnowski sukces - 21.276,21 z³ po-
biliœmy o 7382,18 z³. 

Luty
Ferie w mieœcie
Od 13 do 17 lutego MBP prowadzi³a Ferie 
z Bibliotek¹. Wype³ni³y je zajêcia taneczne,
plastyczne, warsztaty literackie. Na kolejny
tydzieñ ferii najm³odszych chojnowian za-
prosi³ MOKSiR. Od 20 do 24 lutego dzieci
bawi³y siê, ogl¹dy filmy, bra³y udzia³ w za-
bawach plastycznych i sportowych.

Wyj¹tkowa wystawa
Ponad 100 prac 50. autorów wystawiono na
szóstej wystawie "Malujemy samodzielnie i z po-
moc¹". Autorami rysunków, wyklejanek, wypa-
lanek, prac z filcu, gipsu, drewna i styropia-
nu s¹ podopieczni lokalnych WTZ-tów i ŒDS-ów.

Marzec
Wizyta Biskupa Marka Mendyka
5 i 6 chojnowsk¹ parafiê œw. Ap. Piotra i Pa-
w³a odwiedzi³ Biskup Marek Mendyk z kano-
niczn¹ wizytacj¹.

Zmar³ biskup Tadeusz Rybak
By³ pierwszym ordynariuszem diecezji leg-
nickiej. Mia³ 88 lat. Zmar³ w nocy z 6 na 7
marca.

Otyliada 2017
11 marca na chojnowskim basenie ruszy³a IV
edycja Ogólnopolskiego Maratonu P³ywac-
kiego "Otyliada 2017". Wystartowa³o 21 za-
wodników.

Kwiecieñ
10 lat DKK
300 spotkañ, 250 przeczytanych ksi¹¿ek, 14 spot-
kañ autorskich, uczestnictwo w Ogólnopol-
skich Dyskusjach Literackich, organizacja
obchodów Œwiatowego Dnia Czytania Tol-
kiena - to bilans dzia³alnoœci chojnowskiego
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, który 6 kwiet-
nia uroczyœcie obchodzi³ jubileusz 10 lecia.

Jubileuszowe Nutki
XV, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki "Rozœpiewane Nutki"
by³a rekordowa pod wzglêdem liczby uczest-
ników, przyznanych nagród i wyró¿nieñ oraz
czasu trwania.

Maj
W rocznicê Konstytucji
Miejskie obchody zainaugurowa³ koncert ucz-
niów Spo³ecznego Ogniska Muzycznego. 3 maja
mieszkañcy spotkali siê pod obeliskiem przy
ul. Chmielnej, gdzie z³o¿ono wi¹zanki i upa-
miêtniono Œwiêto Konstytucji 3 Maja. Po
Mszy œw. obchody zakoñczono kameralnym
koncertem pn. "Œladami Artystów Piwnicy pod
Baranami".

Dzieñ Partnerstwa Miast
Pierwsz¹ edycjê œwiêta celebruj¹cego choj-
nowskie relacje z niemieckim Egelsbach, fran-
cuskim Commentry i czeskim Mnichovo Hra-
dištì zaplanowano na 19 maja. W jej program
wpisana by³a Miêdzyszkolna Gimnazjada Wio-
œlarska, wystawa pokonkursowych prac plas-
tycznych "Commentry-Egelsbach-Mnichovo
Hradištì", wystêpy wokalne, quiz wiedzy o mia-
stach partnerskich oraz chojnowska Noc 
w Muzeum.

Spotkanie retrofootbolistów 
20 maja na murawie Orlika przy ul. Kiliñ-
skiego, po raz czwarty, naprzeciw siebie stanê³y
cztery dru¿yny retrofutbolistów, które kilka go-
dzin póŸniej przenios³y siê do Domu Schra-
ma, gdzie wspólnie z zaproszonymi goœæmi,
podczas Gali wspomina³y dzieje lokalnej
pi³ki no¿nej.

Miêdzynarodowa Olimpiada
16 maja ogieñ olimpijskiego znicza na obiek-
cie sportowym przy ul. Wojska Polskiego zasy-
gnalizowa³ rozpoczêcie IV Olimpiady Lekko-
atletycznej. Pierwszy raz na obiekcie sporto-
wym PZS, obok dru¿yn z Chojnowa, stanêli
zawodnicy z Francji, Niemiec, Portugalii, An-
glii, Rumunii i W³och.

Czerwiec
Kilkaset nóg na STONODZE
3 czerwca kolejny raz - ju¿ po raz XVIII, ru-
szy³a edycja Ogólnopolskiego Turnieju Ze-
spo³ów Tanecznych Stonoga 2017. Chojnow-
ski Dom Kultury goœci³ ponad 40 zespo³ów
tanecznych.

Dni Chojnowa 2017
Roœliny i zwierzêta, fauna i flora - taki by³
temat przewodni tegorocznego pochodu. Dni
Chojnowa otworzy³ niezwykle barwny Koro-
wód Ogrodów. Na scenie, program artysty-
czny zainaugurowa³y Talenty znad Skory.
Wieczorem tysi¹ce fanów bawi³o siê z Golec
uOrkiestr¹, a na zakoñczenie rytmy disco-
polo w wykonaniu Iness.
Drugi dzieñ Dni Chojnowa rozpoczê³y dzie-
ciêce wystêpy w ramach Przegl¹du Piosenki
Przedszkolnej "Bambiniada". Po nich, przez
kolejnych kilka godzin czas wype³niali Gra-
¿yna i Roman Szklarscy oraz ich zaproszeni
goœcie.

Parafianie na pikniku
25 czerwca park przy liceum ogólnokszta³-
c¹cym sta³ siê plenerem pierwszego Festynu
Parafialnego. Mo¿na tu by³o spêdziæ bardzo
aktywnie niedzielne popo³udnie - propozycji
do rozrywki by³o mnóstwo.

Lipiec
Polskie dzieci z Ukrainy w Chojnowie
Dzieci z Ukrainy, które przyjecha³y do Le-
gnicy na zaproszenie Stowarzyszenia Kultu-
ralnego "Krajobrazy", 10 lipca odwiedzi³y
Chojnów. Niecodzienni goœcie odwiedzili
urz¹d, Muzeum Regionalne, obejrzeli film kinie,
k¹pali siê na miejskim basenie. Dla dzieci 
z polskich rodzin mieszkaj¹cych na Ukrainie,
by³a to wspania³a przygoda i nieocenione
spotkanie z rodakami.

Pora na Klub Seniora
W lipcu Fundacja "Wrzosowa Kraina". rozpo-
czê³a realizacjê kilkumiesiêcznego projektu
skierowanego do naszych seniorów. W jego
ramach zaplanowano wycieczki, warsztaty
rêkodzielnicze, zajêcia komputerowe i spotkanie
podsumowuj¹ce.

Sierpieñ
15 sierpnia - wielkie œwiêtowanie
Eucharystia w intencji Ojczyzny odprawiana
przez proboszczy obu chojnowskich parafii
by³a celebracj¹ Œwiêta Wojska Polskiego i Wnie-
bowst¹pienia Najœwiêtszej Marii Panny. 
Tu¿ po nabo¿eñstwie wierni w asyœcie orkie-
stry przeszli pod obelisk, gdzie z³o¿ono wieñce
i odczytano Apel Pamiêci.
Kilka godzin póŸniej, w rynku, chojnowianie
spotkali siê ponownie, by wspólnie bawiæ siê
na Imieninowym Spotkaniu Marii, Maryœ,
Marysieniek… Pierwsza edycja wyj¹tkowego
wydarzenia œci¹gnê³a do centrum wielu zain-
teresowanych. Wœród nich odnotowano 69
Marii w ró¿nym wieku. Ka¿d¹ z nich uhonoro-
wano czerwonymi koralami i drobnymi upo-
minkami. Publicznoœæ bawi³ zespó³ Weso³a
Gromada i Kapela Kunice, a podsumowa-
niem by³ koncert Haliny Marii Fr¹ckowiak.

To ju¿ pi¹ty raz!
"Przyjaciele s¹ jak gwiazdy. Czasami ich nie
widaæ, ale zawsze s¹." Pod takim has³em 

KKaalleennddaarriiuumm 22001177
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w dniach 16 - 20 sierpnia odby³a siê pi¹ta wizyta
mieszkañców Chojnowa w Egelsbach w Niem-
czech w ramach istniej¹cego od 12. lat part-
nerstwa miast.

II Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych
Ponad 200 pojazdów zabytkowych 27 sierp-
nia wype³ni³o centrum miasta. II Rajd Zlot
Pojazdów Zabytkowych przebi³ pierwsz¹
edycjê - pod wzglêdem liczby prezentuj¹cych
siê aut i osób odwiedzaj¹cych tego dnia
Chojnów.

Stypendia dla najlepszych
Blisko 50. uczniów, 30 sierpnia odebra³o z r¹k
burmistrza stypendia - naukowe, artystyczne 
i sportowe. Stypendia naukowe dotyczy³y ucz-
niów ze œredni¹ - w podstawówkach 5,8, gim-
nazjach 5,6, szko³ach ponadgimnazjalnych 5,4.
W grupie wyró¿nionych za osi¹gniêcia w na-
uce znaleŸli siê ci, którzy maj¹ dokonania 
w konkursach i olimpiadach.  Stypendia arty-
styczne i nagrody sportowe otrzymali ucznio-
wie z zami³owaniem oddaj¹cy siê wybranym
pasjom.

Wrzesieñ
Ekspedycja ¯ukietty
2 wrzeœnia w kilkunastodniow¹ wyprawê wyru-
szy³a za³oga ¯ukietty. Na szlaku przewidziano
wizytê w miastach partnerskich Chojnowa -
w Egelsbach, Commentry i Mnichovo Hradi-
štì. Oldimerzy zorganizowali tê wyprawê, by
wesprzeæ finansowo zakup implantu s³ucho-
wego dla trzyletniego Kamila Wawrucha.
Akcja zakoñczy³a siê sukcesem i pokaŸn¹ kwo-
t¹ na rzecz Kamilka.

Najpiêkniejsze melodie
7 wrzeœnia, w ramach VI Legnickiego Festi-
walu Romansu Polsko - Rosyjskiego im. Li-
dii Nowikowej na scenie Domu Kultury odby³
siê koncert "Najpiêkniejsze melodie".

"Wesele" w Rynku
8 wrzeœnia w centrum miasta odby³o siê Naro-
dowe Czytanie "Wesela" Stanis³awa Wyspiañ-
skiego zorganizowane przez Miejsk¹ Biblio-
tekê Publiczn¹. Fragmenty dramatu czytali
przedstawiciele miejskich instytucji i organi-
zacji spo³ecznych.

PaŸdziernik
Koncert Kresowiaków
Lwów, Wilno, Polesie… To tylko niektóre
miejsca, jakie "odwiedzili" chojnowianie na
Gali Kresowej pt. "Polsko moja" w ramach
16. Dolnoœl¹skich Dni Kultury Kresowej im.
Zygmunta Jana Rumla. W pi¹tek, 6 paŸ-
dziernika do MOKSiR zawitali wspaniali
artyœci: Barbara Twardosz - DroŸdziñska, ze-
spo³y: "Weso³eczki", "S³odka Czwórka" i "Wszys-
tko w porz¹dku".

Dzieñ Edukacji Narodowej
12 paŸdziernika w Domu Schrama odby³a siê
uroczystoœæ Dnia Edukacji Narodowej. Na-
grody, podziêkowania, gratulacje i ¿yczenia

zdominowa³y uroczystoœæ, a prezentem od
w³adz by³ koncert Trio £ódzko-Chojnowskiego,
w sk³ad którego wchodzi mieszkaniec naszego
miasta, nauczyciel z Gimnazjum nr 1 Tomasz
Susmêd.

Skoranta ma 10 lat
21 paŸdziernika chojnowski Chór Skoranta
œwiêtowa³ swój okr¹g³y jubileusz. Licznie
zgromadzeni na widowni sympatycy chóru
obejrzeli na wielkim ekranie film, obrazuj¹cy
najwa¿niejsze wydarzenia. Potem by³ koncert
Jubilatów, a epilogiem wystêpu by³a wspólna
dyrygentura - prowadz¹cego chór przez sie-
dem lat pierwszego dyrygenta Zenona Chmie-
lewskiego i obecnego maestro Piotra Koziara.

"Od bajki do bajki" - wielki fina³ projektu
Od kwietnia do paŸdziernika Miejska Biblio-
teka Publiczna realizowa³a projekt pn. "Od
bajki do bajki". W jego ramach odby³o siê 9
spotkañ z autorami ksi¹¿ek dla dzieci i m³o-
dzie¿y, warsztaty pisania bajek, zajêcia czy-
telnicze oraz konkurs piêknego czytania i pla-
styczny zakoñczony wystaw¹. Puenta wielomie-
siêcznych dzia³añ mia³a miejsce 26 paŸdzier-
nika w MOKSiR.

Listopad
Zmar³ ks. W³adys³aw Bystrek
8 listopada po¿egnaliœmy Ksiêdza Pra³ata W³a-
dys³awa Bystrka - kap³ana, który sw¹ pos³ugê
pe³ni³ pó³ wieku w Chojnowie.

Chwa³a bohaterom
Obchody 11 listopada mieszkañcy Chojnowa
rozpoczêli msz¹ w intencji Ojczyzny. Potem
przeszli pod obelisk przy ul. Chmielnej, gdzie
w podziêkowaniu walcz¹cym o suwerennoœæ
przodkom z³o¿ono wieñce i zapalono znicze. 
Fina³em miejskich uroczystoœci by³ okoliczno-
œciowy koncert chóru Skoranta i orkiestry dêtej
pod batut¹ Piotra Koziara.

Goœcie z Chojnowa w Chojnowie
Anna Jurksztowicz - piosenkarka i Krzesimir
Dêbski - kompozytor, byli niecodziennymi
goœæmi w naszym mieœcie. 14 listopada w sali
widowiskowej MOKSiR mia³o miejsce spot-
kanie naukowo-muzyczne. Krzesimir Dêb-
ski, autor ksi¹¿ki "Nic nie jest w porz¹dku.
Wo³yñ moja rodzinna historia", opowiedzia³
o przesz³oœci swojej rodziny, a uzupe³nieniem
spotkania by³ koncert Anny Jurksztowicz.

Grudzieñ
Ksi¹¿ka J. Sobczaka
8 grudnia w Domu Schrama odby³a siê pro-
mocja ksi¹¿ki "Historia chojnowskiego har-
cerstwa" autorstwa Jerzego Sobczaka. Unika-
towe wydanie przedstawia sylwetki instruk-
torów dru¿yn oraz ma³o znane fakty, opowia-
da dzieje Hufca ZHP w Chojnowie.

Jarmark bo¿onarodzeniowy
10 grudnia œwi¹tecznemu spotkaniu towarzy-
szy³y, jak zawsze, bogate stragany, ludowa mu-
zyka, kucyki, Miko³aje, a nawet wielb³¹d.
Wszystko to w otoczeniu barwnych miejskich
ozdób i serdecznym klimacie.

* Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 
w zakresie budowy chodnika na odcinku Mi-
chów-Chojnów. 24.11.2016 - 28.04.2017
* Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z przy-
³¹czami do budynków, kanalizacji ogólno-
sp³awnej z przykanalikami, wpustów kanali-
zacji deszczowej z przy³¹czami - etap II i III
ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta
Warszawskiego. 29.03.2017 - 24.07.2017
* Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy
ul. Sikorskiego z w³¹czeniem do ul. Bohate-
rów Powstania Warszawskiego. W ramach inwe-
stycji wykonano 42 nowe miejsca postojowe
dla samochodów. 30.05.2017 - 05.07.2017.
* Budowa oœwietlenia bie¿ni lekkoatletycznej
na stadionie miejskim, parkingu oraz terenów
przy si³owni terenowej i ogrodu zabaw na
terenie Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji. 19.06.2017 - 31.07.2017
* Przebudowa i budowa miejsc postojowych
przy ul. Sikorskiego oraz ci¹gów komunika-
cyjnych - pieszych wraz z wymian¹ nawierz-
chni jezdni od ul. Kiliñskiego do budynku nr 10.
W ramach zadania wykonano 23 nowe miejs-
ca postojowe. 09.07.2017 - 30.08.2017
* Budowa parkingu dla samochodów osobo-
wych przy ul. Grunwaldzkiej - 32 miejsca
postojowe. 07.07.2017 - 30.08.2017
* W ramach bud¿etu obywatelskiego - budowa
wiaty przystankowej na Placu Dworcowym.
30.08.2017
* Termomodernizacja budynku Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 25.08.2017 -
29.09.2017
* Budowa parkingu z odwodnieniem przy
Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji. 03.08.2017 - 30.11.2017
* Remont boiska wielofunkcyjnego przy Sta-
dionie Miejskim w Chojnowie. 
08.09.2017 - trwa
* Wymiana nawierzchni wraz z krawê¿nika-
mi dojazdów do parkingu z ulic: Grunwal-
dzka, Boles³awa Chrobrego i Paderewskiego
wraz z przebudow¹ zatoki postojowej - wy-
konano 2 dodatkowe miejsca postojowe.
04.09.2017 - 26.09.2017
* Modernizacja kot³owni gazowej obs³ugu-
j¹cej budynki Urzêdu Miejskiego, Biblioteki
Miejskiej i Muzeum Regionalnego.
01.09.2017 - 26.09.2017
* Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1.
28.09.2017 - 30.11.2017
* W ramach bud¿etu obywatelskiego - bu-
dowa ogrodu zabaw przy ul. Gen. St. Maczka
paŸdziernik 2017
* Budowa oœwietlenia Parku Œródmiejskiego
w ramach zadania: Prace konserwatorskie 
w obrêbie zabytkowego Parku Œródmiejskiego .
20.10.2017 - trwa
* Budowa oœwietlenia drogowego w ulicach
S³owiañska i Drzyma³y-Chopina. 
27.10.2017 - trwa
* Wymiana okien na parterze i I piêtrze bu-
dynku Biblioteki Miejskiej. 
12.12.2017 - trwa

KKaalleennddaarriiuumm 22001177 IInnwweessttyyccjjee 22001177
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Plenerowy jarmark bo¿onarodzeniowy,
to od kilku lat tradycja ka¿dej wiêkszej 
i mniejszej aglomeracji. Od 5 kultywuje
j¹ tak¿e Chojnów. 
Krótko przed grudniowymi œwiêtami cen-
trum naszego miasta wype³niaj¹ stra-
gany. Na nich moc wyrobów rêkodziel-
niczych nie pozostawiaj¹cych w¹tpli-
woœci, do jakich œwi¹t siê zbli¿amy.
Stroiki ró¿nego gatunku, œwieczki, bom-
bki, anio³ki, renifery, Miko³aje, ciasta,
ciasteczka i wiele, wiele innych artysty-
cznych rêkodzie³ przyci¹gaj¹ mieszkañ-
ców oryginalnoœci¹ i estetyk¹. 
10 grudnia, ju¿ od godziny 15, w Rynku
zrobi³o siê t³oczno i weso³o. 

Oœwietlone migocz¹cymi œwiate³kami
kramy sta³y siê t³em dla innych atrak-
cyjnych wydarzeñ. Ze sceny p³ynê³y ko-
lêdy i pastora³ki w folkowym stylu . Miesz-
kañcy ws³uchiwali siê w bo¿onarodze-
niowe melodie w wykonaniu Przyjació-
³ek z NiedŸwiedzic, Michalinek z Konra-
dówki i Piotrowic oraz kapeli góralskiej
Antoniego Gluzy ze Szczyrku. Na nasz
Jarmark przyby³ nie jeden, a kilku Mi-
ko³ajów. Dwóch rozdawa³o cukierki,
dwóch innych zaprasza³o na przeja¿d¿kê
"kucyko-reniferem", a miêdzy nimi kilku
jeszcze pomocników w miko³ajkowych
czapkach. A ponad t³umem dumnie kro-

czy³ wielb³¹d przypominaj¹c o wêdrów-
ce Trzech Króli.
Kto ju¿ obejrza³ straganowe propozycje,
spotka³ siê z Siwobrodym, skosztowa³ ofe-
rowanych potraw obowi¹zkowo fotografo-
wa³ okaza³¹, mieni¹c¹ siê feeri¹ barw bom-
bkê i nowy element miejskiej dekoracji -
sympatycznego renifera z saniami. 
Sta³ym punktem chojnowskiejo jarmarku
jest spotkanie przy Papieskim Drzewku
posadzonym z okazji kanonizacji œw.
Jana Paw³a II. Œwierk przy naszej farze,
tego w³aœnie dnia, w asyœcie mieszkañ-
ców i góralskiej kapeli uroczyœcie roz-
b³yska magicznymi œwiate³kami.
Gwar, œwi¹teczny zapach unosz¹cy siê 
w powietrzu, melodie tak bliskie nasze-
mu sercu, blask kolorowych œwiate³ek 
i urokliwy klimat z pewnoœci¹ nastroi³y
œwi¹tecznie wszystkich, którzy tego dnia,
mimo ch³odu, zdecydowali siê przyjœæ na
chojnowski Jarmark Bo¿onarodzeniowy.

eg
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Aktorka Scen Muzycznych, nauczyciel
œpiewu oraz aktorstwa w krakowskiej
szkole wokalno-aktorskiej "Wokal Art”,
instruktorka tañca w Egurrola Dance Stu-
dio, instruktorka zajêæ aktorskich w kra-
kowskich przedszkolach, wokalistka 
w audycjach muzycznych dla dzieci, aktor-
ka teatru Vis a Vis, wokalistka Grupy
Artystycznej MAD, wolontariuszka...
Maja Grzeœkowiak, chojnowianka, od
kilku lat spe³nia siê jako artystka na ró¿-
nych p³aszczyznach i wielu scenach 
w kraju.

Gazeta Chojnowska - Poznaj¹c Pani
¿yciorys odnosi siê wra¿enie, ¿e scena
towarzyszy Pani od dziecka.
Maja Grzeœkowiak - To prawda. Od dzie-
cka bardzo lubi³am wystêpowaæ. Dobrze
wspominam czasy, kiedy chodzi³am do
podstawówki. Nasza szko³a (pozdrawiam
ca³¹ spo³ecznoœæ SP4) oferowa³a wiele
kó³ zainteresowañ i dziêki temu mog³am
odkrywaæ i rozwijaæ swoje artystyczne
zainteresowania. Do dziœ bardzo to do-
ceniam. Nie ka¿da szko³a ma tak szeroki
wachlarz artystycznych zajêæ - ko³o ta-
neczne, teatralne, chór. Uwielbia³am te
wszystkie zajêcia. Czêsto wracam do
tych spotkañ pamiêci¹ i nie ukrywam, ¿e
przy pracy z dzieæmi czerpiê inspiracjê z tych
wspomnieñ.

G.Ch. - Kto jest Pani artystycznym
wzorem?
M.G. - Pod wzglêdem podejœcia do aktor-
stwa, gustu artystycznego i relacji z cz³o-
wiekiem w trakcie pracy, wzorem jest
dla mnie re¿yser Cezary Studnia, którego
pozna³am w szkole musicalowej, i z któ-
rym mia³am okazjê pracowaæ podczas
mojego spektaklu dyplomowego. 

G.Ch. - Wystêpy na scenie wi¹¿¹ siê 
z wysi³kiem fizycznym i emocjonal-
nym. Jak Pani radzi sobie ze stresem?

Czy ma Pani tremê przed wystêpem?
M.G. - Jestem osob¹, która nie uznaje
pó³œrodków. W ka¿dy projekt anga¿ujê
siê ca³¹ sob¹ i faktycznie wi¹¿e siê to 
z mocnymi odczuciami i czêsto z ogrom-
nym wysi³kiem fizycznym. Wszystko to
odreagowujê na si³owni. Ruch, jak siê
okazuje, jest zdrowy nie tylko dla cia³a,
ale i dla ducha. Czas z bliskimi, to dla
mnie równie mocny regenerator - wspar-
cie, ich obecnoœæ i zainteresowanie ceniê
w moim ¿yciu najbardziej.
A trema? Mam j¹ prawie zawsze przed
wystêpem. To ciekawe zjawisko - bardzo
lubiê ten stan, bo w moim przypadku
dzia³a motywuj¹co. 

G.Ch. - Mi³oœæ do sztuki objawia siê
na ka¿dym polu Pani artystycznych
projektów, co jednak sprawia Pani
najwiêksz¹ radoœæ?
M.G. - Mam takie dwie swoje radoœci
artystyczne. Jedn¹ z nich s¹ spektakle
retro, w których wystêpujê. Po ukoñcze-
niu szko³y musicalowej we Wroc³awiu
w³aœciwie z dnia na dzieñ przeprowa-
dzi³am siê do Krakowa, mówi¹c rodzinie
i przyjacio³om, ¿e w³aœnie tam mam
zamiar tworzyæ takie kabaretowe spek-
takle. Oczywiœcie nie wydarzy³o siê to od
razu, ale spotka³am na swojej drodze kil-
ka osób, z którymi uda³o siê je urzeczy-
wistniæ. Obecnie z moj¹ przyjació³k¹
aktork¹ gramy autorski spektakl "Mê¿-
czyŸni proszê Pani¹ ". Wystêpujê tak¿e 
w kilku spektaklach teatru VIS A VIS,
który specjalizuje siê w klimatach varietes. 

Kolejne moje szczêœcie, to artystyczna
praca z dzieæmi. Noszê w sercu ogrom
mi³oœci do maluszków. Prowadzê zajêcia
aktorskie, œpiewu, ostatnio równie¿ tañca.
Uwielbiam energiê dzieci. Moja mama
ma ze mn¹ bardzo ciê¿ko, bo wci¹¿ do
niej dzwoniê i godzinami opowiadam 
o moich podopiecznych. 

G.Ch. - Najwiêkszy artystyczny sukces?
M.G. - Bardzo du¿o pasji i co za tym
idzie, spe³nienia w pracy, w ¿yciu. Myœlê,

¿e w³aœnie to jest moim najwiêkszym
sukcesem. 

G.Ch. - Wiemy, ¿e wœród licznych
obowi¹zków zawodowych znajduje
Pani tak¿e czas na dzia³alnoœæ chary-
tatywn¹.
M.G. - O tak. To dla mnie bardzo wa¿ny
temat. Wi¹¿e siê z jedn¹ z najwa¿-
niejszych osób w moim ¿yciu. Moja bab-
cia przez lata zmaga³a siê z chorob¹
nowotworow¹. Niestety, nie ma jej ju¿ 
z nami. Dziœ jest moim Anio³em. I to dla
niej postanowi³am przekazywaæ pacjen-
tom dobr¹ energiê poprzez sztukê. Odwie-
dzam szpitalne oddzia³y, pomagam cho-
rym, organizujê koncerty.
Ostatnio równie¿, z grup¹ MAD, dajemy
charytatywne koncerty dla dzieci z domów
dziecka.

G.Ch. - Najwiêksze artystyczne ma-
rzenie?
M.G. - Moim najwiêkszym marzeniem
jest, jak najd³u¿ej siê realizowaæ, dzieliæ
artystyczn¹ pasj¹, obcowaæ z ludŸmi,
urzeczywistniaæ kolejne projekty. Wa¿ne
jest dla mnie tak¿e byæ dobrym cz³o-
wiekiem. To idzie ze sob¹ w parze. Im
bardziej pracujê nad swoim wnêtrzem,
im bardziej rozumiem swoje odczucia 
i emocje w ¿yciu prywatnym, tym lepiej
oddajê je na scenie.

G.Ch. - Kiedy zobaczymy Pani wystêp
w Chojnowie?
M.G. - Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo.
Kocham wystêpowaæ w Chojnowie, oczy-
wiœcie u Pani Aluni w kultowej Jubilatce.
Chojnowska publicznoœæ jest dla mnie
wyj¹tkowa - wspania³a, ¿yczliwa, ener-
getyczna. Ka¿dy dotychczasowy spektakl
w Chojnowie wspominam bardzo mi³o 
i zawsze z przyjemnoœci¹ wyst¹piê na
rodzimej scenie. 
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Na przestrzeni kilku ostatnich lat, to
kolejna publikacja dotycz¹ca ludzi i zda-
rzeñ zwi¹zanych z naszym miastem.
Jerzy Sobczak - jeden z najstarszych 
i najbardziej doœwiadczonych instruk-
torów ZHP podj¹³ próbê opisania, na
podstawie, jak siê okaza³o nielicznych
dokumentów, dziejów chojnowskiego
skautingu. 8 grudnia w Domu Schrama
zaprezentowano efekt kilkunastomiesiê-
cznej pracy.

- Ksi¹¿ka powsta³a z potrzeby ukazania 
i przypomnienia przynajmniej czêœci tych
osób, których udzia³em by³o tworzenie 
i rozwijanie harcerstwa na Ziemi Choj-
nowskiej - czytamy we wstêpie od auto-
ra. - Spêdzi³em w archiwum wiele godzin,
uwa¿nie studiuj¹c te materia³y, które
szczêœliwie ocala³y. Jest ich sporo,
przede wszystkim za spraw¹ hm. Jerzego
Pietkiewicza, który przez ca³e lata mo-
zolnie spisywa³ historiê Hufca i zawar³ j¹
w kilku opas³ych tomach. Niestety, czêœæ
tych kronik strawi³ po¿ar, wiêc informa-
cje w nich zgromadzone nie s¹ ju¿ mo¿li-
we do odtworzenia. Podobne luki maj¹
miejsce w spisie instruktorów, s¹ znaczne
braki w kartotekach. Nie uda³o mi siê
wiêc dotrzeæ do wszystkich zaanga¿owa-

nych w dzia³alnoœæ harcersk¹. Niektórzy
wyjechali, zacieraj¹c za sob¹ œlady, wie-
lu nie ¿yje, a byli te¿ tacy, którzy œwiado-
mie odmówili udostêpnienia swych
biogramów lub informacji o swojej
dzia³alnoœci w ZHP. Dlatego w tym
miejscu przepraszam tych wszystkich,
którzy nie znaleŸli siê w tym opracowa-
niu, a na pewno znaleŸæ siê powinni.
Promocja ksi¹¿ki mia³a wyj¹tkowy cha-
rakter - by³a zbiórk¹ harcerzy, spotka-

niem przyjació³, sentymentaln¹ podró¿¹...
Licznie przyby³ych goœci (nierzadko 
z odleg³ych miejscowoœci) przywita³ sy-
gna³ tr¹bki wzywaj¹cy na zbiórkê oraz
sam autor w harcerskim mundurze, (tym
samym, który odwiesi³ do szafy 20 lat
temu). Fragmenty prologu odczytali sy-
nowie J. Sobczaka - Andrzej i Jacek,
którzy od najm³odszych lat nale¿eli do
chojnowskiej organizacji. Byli instruk-
torzy natomiast przytoczyli urywki z roz-
dzia³ów.

O ksi¹¿ce mówiono niewiele. Autor, pro-
wokowany przez prowadz¹c¹ spotkanie
dyrektor MBP Barbarê Landzberg, zaj-
muj¹co natomiast opowiada³ o biwakach,
rajdach, obozach, codziennej dzia³alnoœ-
ci hufca, o ludziach oddanych m³odzie¿y
i ich niezwyk³ych osi¹gniêciach. Barwn¹
gawêdê uzupe³nia³a prezentacja zdjêæ 
z prywatnych zbiorów i filmy krêcone
przed laty amatorsk¹ kamer¹ phm Jana
Ksi¹¿ka. Œpiewano harcerskie piosenki,
wspominano zabawne historie, przywo-
³ywano pamiêæ o nieobecnych - m.in. 
o hm PL Wac³awie Ry¿ewskim. 

- Drodzy koledzy, druhny i druhowie,
przez wiele lat by³em jednym z Was. Konty-
nuowaliœmy idee, tradycje i dorobek
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, który
jest wa¿nym zjawiskiem w kulturze naro-
dowej w najnowszych dziejach Polski.
ZHP w Chojnowie ju¿ nie istnieje, ale

echo jego dzia³alnoœci jest wci¹¿ ¿ywe.
Intencj¹ moj¹ jest ocaliæ od zapomnienia
ludzi, którzy tutaj tworzyli i rozwijali
jedn¹ z najstarszych organizacji m³odzie-
¿owych na œwiecie. Byliœcie sol¹ tej zie-
mi. Sprawowaliœcie wa¿ne stanowiska 
w administracji, szko³ach, przemyœle,
samorz¹dach, pe³niliœcie wiele istotnych
funkcji, wpisuj¹c siê na trwa³e w historiê
miasta i ca³ej Ziemi Chojnowskiej. Zapi-
saliœcie siê w pamiêci setek dzieci i m³o-
dzie¿y, dla których poœwiêciliœcie najlep-
sze lata swojego ¿ycia. Niech ta ksi¹¿ka
bêdzie ho³dem dla waszej pracy, niech
œwiadczy o kszta³towaniu okreœlonego
stylu ¿ycia, który przekazaliœcie wielu
pokoleniom m³odych ludzi.
Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ tak¿e
burmistrzowi Janowi Serkiesowi. Kiedy
spotka³em siê z nim w urzêdzie, by po-
prosiæ o wsparcie, nasza rozmowa by³a
krótka. Us³ysza³em w³aœciwie tylko jedno
zdanie - "harcerze s¹ histori¹ naszego
miasta, a miasto szanuje historiê". ¯yczê
ka¿demu takiego przedstawiciela samo-
rz¹du.

Promocja ksi¹¿ki sta³a siê przyczynkiem
do spotkania po latach, wywo³a³a wiele
emocji, obudzi³a dawnego harcerskiego
ducha. "Historia chojnowskiego harcerst-
wa" Jerzego Sobczaka z pewnoœci¹ ma
podobny klimat i niezale¿nie od tego, czy
by³o siê harcerzem, powinna stanowiæ
czêœæ domowego ksiêgozbioru. 
Autor ksi¹¿ki ka¿demu osobiœcie poda-
rowa³ „Historiê chojnowskiego harcers-
twa”. Wszyscy goœcie otrzymali tak¿e
kalendarze z malowniczymi zdjêciami
Chojnowa na 2018 rok, które by³y poda-
runkiem od burmistrza miasta.

eg

Historia chojnowskiego harcerstwaHistoria chojnowskiego harcerstwa
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23 listopada odby³a siê uroczystoœæ w zwi¹-

zku z jubileuszem powstania Œrodowisko-

wego Domu Samopomocy Nr 1 w Choj-

nowie. W œrodê 29 listopada mia³ miej-

sce finisa¿ prac podopiecznych placów-

ki. Prace prezentowa³y siê przepiêknie.

Talenty, które onieœmielaj¹, to wynik

cierpliwego procesu tworzenia. Bohate-

rowie spotkania byli uœmiechniêci i szczê-

œliwi. Prace, które ubogacaj¹ Galeriê M³o-

dych w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

to dzie³a indywidualne i zbiorowe. For-

ma, kolor, kszta³t ka¿dej artystycznej kom-

pozycji wyra¿a wra¿liwoœæ i piêkno. 

Autorzy wystawy byli wzruszeni i dum-

ni ze swoich twórczych osi¹gniêæ. 

W przysz³oœci czekaj¹ nas kolejne wer-

nisa¿e, które bêd¹ ubogacaæ nie tylko

galeriê, ale i duszê. 

Wszystkim artystom i ich opiekunom 

ze ŒDS nr 1 w Chojnowie gratulujemy!

K.Burzmiñska

W tym roku  w dniach 06.12 - 07.12 po-
dopieczni Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy nr 2 w Chojnowie mieli okazjê
wyst¹piæ dla dzieci z okazji Miko³ajek 
w Niepublicznym Przedszkolu Terapeu-
tycznym w Chojnowie oraz Przedszkolu
Miejskim nr 9 z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi w Lubinie. 
Celem spotkania by³a wzajemna integra-
cyja z m³odymi widzami, pokazanie
mo¿liwoœci artystycznych uczestników,
a przede wszystkim rozbudzanie wra¿li-
woœci na drugiego cz³owieka. W ten
sposób podopieczni placówki mieli oka-
zjê wejœæ w rolê osób pomagaj¹cych.
Uczestnicy wyst¹pili ze specjalnie przy-
gotowanym na ten dzieñ programem,

który obfitowa³ w tañce, piosenki Miko-
³ajkowe, przebrania oraz s³odkie poda-
runki i upominki wykonane samodziel-
nie przez uczestników Œrodowiskowego
Domu Samopomocy nr 2. 
Wystêpy artstyczne dzieci nagrodzi³y
ogromnymi brawami i licznymi uœmie-
chami. 

Uroczysty finisa¿Uroczysty finisa¿ Spotkanie Miko³ajkowe

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia pachn¹ cyna-
monem, pomarañczami i piernikami. Te
wszystkie zapachy dominowa³y przez kil-
ka dni tak¿e w chojnowskim muzeum.

Dzieci oraz doroœli z ró¿nych placówek
edukacyjnych od 12 do 15 grudnia uczes-
tniczyli w warsztatach w Muzeum Regio-
nalnym, w których g³ówn¹ rolê odgrywa-
³y pachn¹ce pierniki. Spotkania podzie-
lone by³y na dwa bloki. Teoretyczny
wprowadza³ w historiê i dzieje œl¹skiego
piernikarstwa. Praktyczny, owocowa³ 
w prawdziwe dzie³a sztuki, które pow-
stawa³y w muzealnym lapidarium.
Piernikowe szaleñstwo, to wiele ozdób
œwi¹tecznych, które wszyscy uczestnicy
ochoczo zabrali do domów. 

Przygoda z pysznym i piêknym ciastecz-
kiem nie koñczy siê jednak na warszta-
tach. Wystawê  "Pierniki - podró¿ do kra-
iny zmys³ów" mo¿na ogl¹daæ do koñca
lutego 2018 roku w Muzeum Regional-
nym w Chojnowie. 

K.Burzmiñska 

Piernikowe warsztaty
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Ukaza³ siê XXXVIII tom sztandarowego
wydawnictwa Towarzystwa Przyjació³
Nauk w Legnicy. Najnowsze “Szkice
legnickie”, bo o nich mowa, zosta³y
przedstawione czytelnikom w chojnow-
skim Muzeum Regionalnym 1 grudnia.
Na uczestników spotkania czeka³y pro-
mocyjne egzemplarze publikacji oraz
prelekcje autorów artyku³ów. 
Mimo, ¿e na pierwszy rzut oka wydaje
siê, i¿ wydawnictwo legnickiego TPN
skupia siê jedynie na tematach zwi¹za-
nych z Legnic¹, to jest to jednak z³udne
wra¿enie. Okazuje siê bowiem, ¿e naj-
nowszy tom "Szkiców" mo¿e szczegól-
nie zainteresowaæ czytelników z Choj-
nowa, a to za spraw¹ artyku³ów porusza-
j¹cych problemy pocz¹tków miasta oraz
s³ynnych polichromii ukazuj¹cych drogê
krzy¿ow¹ w koœciele pw. œw. Piotra i Paw³a.
Chojnowska przestrzeñ dziejowa uka-
zana jest w artykule dotycz¹cym œrednio-

wiecznych i archeologicznych prac ba-
dawczych miasta. Nowe Ÿród³a to kolej-
ny ze szlaków, tworz¹cych ca³¹ history-
czn¹ podró¿, przez epoki Chojnowa.

Dawne wydarzenia s¹ czêsto kontrower-
syjne pod wzglêdem spo³ecznym i histo-
rycznym. Przypadek polichromii w koœ-
ciele p.w. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
w Chojnowie, autorstwa Piotra Wróblew-
skiego, to niezwykle ciekawy przyk³ad 
w sztuce sakralnej, który mo¿na anali-
zowaæ na wielu p³aszczyznach.

Rzemios³o socrealistyczne wzbudza
wiele emocji i opinii. Naukowy dyskurs
wprowadza w artyzm, którego zrozumie-
nie le¿y w kontemplacyjnej ods³onie
realiów epoki. „Historia to œwiadek dzie-
jów, Ÿród³o prawdy ¿ycia, pamiêci, mis-
trzyni ¿ycia, piastunka przesz³oœci i zwia-
stunka przysz³oœci” - cytat Tytusa Li-
wiusza doskonale podsumowuje spot-
kanie mi³oœników odkrywania historii 
i jej pochodnych. Naukowe rozwa¿ania
nad dziejami, s¹ podstaw¹ w zrozumie-
niu minionych stuleci.

MG, KB

Spotkanie ppromocyjne SSzkiców llegnickich 
w MMuzeum RRegionalnym ((1 XXII 22017 rr.)

Ju¿ dziesi¹ty raz spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
do³¹czy³a do ogólnopolskiej akcji Maratonu Pisania Listów
organizowanej przez Amnesty International. Uczniowie,
nauczyciele, absolwenci i goœcie przez 24 godziny przelewali
na papier s³owa solidarnego przeciwstawienia siê naruszeniom
praw cz³owieka - w tej edycji w sprawie obroñców i obroñ-
czyñ praw cz³owieka z 10 pañstw. 
Wœród kilkuset tysiêcy listów napisanych w Polsce s¹ te 
z Chojnowa - z naszego miasta w œwiat wysz³o 3472 listów. 
Przez dziesiêæ lat gimnazjaliœci napisali w sumie ponad 20
tysiêcy osobistych petycji. Ta imponuj¹ca statystyka z pew-
noœci¹ wp³ynê³a na losy uciœnionych i przeœladowanych.
BRAWO WY!

eg

***
Koordynator Maratonu Pisania Listów zorganizowanego na
terenie Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie,
pod auspicjami Amnesty International ju¿ po raz dziesi¹ty
GOR¥CO DZIÊKUJE jego Uczestnikom: Uczniom gimnazjum,
jego Absolwentom, Goœciom, którzy zechcieli przyjœæ i napisaæ

listy w obronie pokrzywdzonych; WSZYSTKIM, którzy w najm-
niejszym stopniu pomogli zorganizowaæ MPL w Chojnowie.
S³owa podziêkowañ kieruje do Burmistrza Miasta Chojnowa -
Jana Serkiesa. Wsparcie rzeczowe i logistyczne pozwoli³o na
uœwietnienie jubieluszu MPL.  

ORGANIZATORZY DZIÊKUJ¥ LUDZIOM WIELKIEGO SER-
CA, bez wsparcia których niemo¿liwe by³oby przeprowadzenie
przedsiêwziêcia o takim rozmachu: Ma³gorzacie Górnickiej,
Ma³gorzacie Sajnóg, Renacie Biernackiej, Agnieszce Ka³wak,
Kamili Wengrzyn, Annie Dudzie, Malwinie Stal, Katarzynie
Rucz - Krakowiak, Irenie ¯yburze, Annie Kucharskiej, Iwonie
Jurczyk.; Darczyñcom, którzy anonimowo wsparli zbiórkê fun-
duszy na zakup znaczków, na portalu pomagam.pl

DZIÊKUJEMY KAROLINIE KOZ£OWSKIEJ za ziszczenie ma-
rzenia Maratoñczyków - marzenia œnionego od wielu ju¿ lat... 
Organizatorzy MARATONU PISANIA LISTÓW w choj-
nowskim Gimnazjum nr 2 s¹ przekonani o tym, ¿e udowodnili-
œmy, i¿ has³o MPL: "RAZEM MAMY SI£Ê, MO¯EMY
ZMIENIÆ ŒWIAT" jest mo¿liwe do zrealizowania.

Maraton Pisania Listów 
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Do koñca listopada na terenie naszego
miasta realizowany by³ projekt pn. "Pora
na Klub Seniora". Pomys³ utworzenia
Klubu zainicjowali mieszkañcy Choj-
nowa, którzy na potrzeby przygotowania
projektu utworzyli nieformaln¹ trzyo-
sobow¹ grupê o nazwie "Inicjatywa miê-
dzypokoleniowa". £ukasz ¯uber, Maria
Steæ i Teresa Niwiñska postawili sobie
za cel stworzenie miejsca w przestrzeni
miasta, w którym osoby starsze, maj¹ce
wiele wolnego czasu mog³yby siê spot-
kaæ i w atrakcyjny sposób spêdziæ wspól-
nie czas.

Projekt "Pora na Klub Seniora" adre-
sowany by³ do osób w wieku 60 lat 
i wiêcej, mieszkaj¹cych na terenie mias-
ta. G³ównym jego celem by³a aktywiza-
cja, integracja i edukacja œrodowiska
osób starszych w Chojnowie. Aby to
osi¹gn¹æ, stworzono Klub, w ramach któ-
rego przygotowano ofertê warsztatów,
zajêæ i spotkañ. 

Klub Seniora w okresie od lipca do li-
stopada 2017 roku zorganizowa³ wiele
ciekawych wydarzeñ dla swoich
cz³onków. W lipcu odby³a siê wycieczka
do Wrzosowej Chaty w Borówkach,
gdzie uczestnicy wziêli udzia³ w inspi-
ruj¹cych warsztatach zielarskich. W³aœci-
cielka Wrzosowej Chaty, pani Bogusia
Naruszeiwcz, opowiedzia³a o historii
tego miejsca, jego ofercie oraz swojej
pracy i pasji do zió³. Goœcinnoœæ gospo-
darzy oraz program spotkania pozwoli³y
kreatywnie spêdziæ czas chojnowskim
seniorom. Zdobyta wiedza na temat
uprawy i wykorzystania zió³ z pewnoœci¹
zaktywizuje wiele osób do rozwijania
swoich zainteresowañ.
W Domu Schrama zorganizowano cykl
warsztatów rêkodzielniczych, podczas

których pani Anna Wójcik uczy³a senio-
rów frywolitki, wykonywania kartek
okolicznoœciowych oraz maskotek i
ozdób z filcu. Natomiast pani Beata
Doro¿yñska przeprowadzi³a zajêcia pod-
nosz¹ce wiedzê i umiejêtnoœci w zakre-
sie uk³adania kwiatów i tworzenia piê-
knych bukietów ozdobnych. Odby³o siê
równie¿ spotkanie z ratownikiem medy-
cznym, pani¹ Wies³aw¹ Urbañsk¹, pod-
czas którego mo¿na by³o porozmawiaæ 
o coraz liczniejszych zagro¿enia dla
naszego zdrowia, jak równie¿ poznaæ
zasady bezpiecznego zachowania w sytu-
acjach zagro¿enia ¿ycia. 
Wrzesieñ to klubowa wyprawa na wrzo-
sowiska w okolice Przemkowa, gdzie
podczas pieszej wêdrówki mo¿na by³o
poznaæ wyj¹tkowe zak¹tki Wrzosowej
Krainy. Przewodnikiem po terenie by³
Lucjan Zawadzki z Przemkowa, który
doskonale zna tajniki przyrody i historii
regionu. W Piotrowicach ogl¹dano naj-
starszy i najwiêkszy d¹b w Polsce -
"Chrobry", natomiast w okolicach
Wilkocina celem leœnego spaceru by³
ogromny, dwupoziomowy, betonowy
bunkier po stacjonuj¹cych tu wojskach
radzieckich. Uczestnicy wycieczki, któ-
rzy odwa¿yli siê wejœæ pod ziemiê, mieli
okazjê zobaczyæ na w³asne oczy odpoczy-
waj¹ce w bunkrze nietoperze. 
Ka¿dy z uczestników móg³ podczas wy-
cieczki nazbieraæ pe³en kosz grzybów,

których wysyp przypad³ dok³adnie na tê
porê.
Odwiedzono tak¿e Przemków, gdzie odby-
wa³o siê XVIII Dolnoœl¹skie Œwiêto
Miodu i Wina. Na tegoroczn¹ edycjê
s³odkiego œwiêta przyjecha³o wielu wys-
tawców, u których cz³onkowie Klubu
Seniora zakupili przepyszne miody oraz
dowiedzieli siê o zaletach ich stosowa-
nia.
Dziêki pomocy m³odzie¿y z Powiato-
wego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie odby-
³y siê zajêcia  komputerowe. Jakub Ostro-
polski i Adrian Zakrzewski uczyli se-
niorów, jak skutecznie pracowaæ na kom-
puterze oraz wykorzystywaæ nowe tech-
nologie i mo¿liwoœci jakie daj¹.
Na zakoñczenie projektu 21 listopada
odby³a siê zabawa andrzejkowa, podczas
której cz³onkowie i sympatycy Klubu
Seniora wspaniale bawili siê, oraz wspo-

minali to, co wydarzy³o siê w ramach
wspólnych wyjazdów i spotkañ.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom pro-
jektu, osobom wspieraj¹cym i wolontar-
iuszom. 
S³owa podziêkowania kierujemy równie¿
do naszych partnerów Urzêdu Miej-
skiego, Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz Powiatowego
Zespo³u Szkó³ w Chojnowie. Bez zaan-
ga¿owania i wsparcia z Pañstwa strony
realizacja projektu i utworzenie Klub Se-
niora w Chojnowie nie uda³oby siê .
Dziêkujemy!

W imieniu inicjatywy 
miêdzypokoleniowej

oraz uczestników 
£ukasz ¯uber

Aktywni Seniorzy w Chojnowie

Projekt "Pora na Klub Seniora" dofinansowano ze œrodków Programu "Dzia³aj
Lokalnie X" Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Oœrodka Dzia³aj Lokalnie - Fundacjê
"Wrzosowa Kraina".

Kronika Towarzyska
Samych szczêœliwych dni w ¿yciu,
uœmiechu na twarzy,
s³onecznych promyków 
w pochmurne dni,
lata zim¹ i wiosny jesieni¹,
to, o czym marzycie, by siê spe³ni³o.
a czego pragniecie, by Waszym by³o.
Z okazji 65. urodzin Zuzanny i Adrzeja
£uczak wszystkiego najlepszego prze-
sy³a siostrunia Teresa z mê¿em.



Coco
15.12.2017 - 16:00, 18:00

16.12.2017 - 18:00
Wygl¹da to wszystko jak milion dolarów z z³ocie. Upstrzony
lampionami, przysypany jesiennymi liœæmi, sk¹pany w b³êki-
tach i jaskrawych czerwieniach œwiat potrafi oczarowaæ -
zw³aszcza gdy show kradn¹ wielobarwne, pastelowe krzy-
¿ówki najró¿niejszych zwierz¹t. To z jednej strony imponuj¹cy
pomnik wystawiony kulturze Meksyku, z drugiej - kompu-
terowy odlot, najnowsza wizytówka wysokobud¿etowej ani-
macji z Hollywood. 

Miko³aj i spó³ka 
16.12.2017 - 20:00 

Œwi¹teczne prezenty same siê nie rozwioz¹! Co wiêc zrobiæ,
gdy pomocnicy Œwiêtego Miko³aja siê pochoruj¹? Najlepiej 
z pomoc¹ ca³ej rodziny ruszyæ na ratunek Gwiazdki! Pe³na
magii, elfów, wró¿ek i fajerwerków zakrêcona komedia fami-
lijna re¿ysera hitu: "ASTERIX I OBELIX: MISJA KLEOPA-
TRA". Nad bajecznymi efektami specjalnymi czuwa³ Bryan
Jones, odpowiedzialny za wizualn¹ stronê widowiska "HAR-
RY POTTER I CZARA OGNIA". 
W te œwiêta bêdzie wam do œmiechu!

Cicha Noc
04-05.01.2018 - 17:00

Pracuj¹cy za granic¹ Adam niespodziewanie wraca do rodzin-
nego domu na Bo¿e Narodzenie. Nikt z krewnych nie spo-
dziewa siê, jak wielki wp³yw na ich ¿ycie bêd¹ mia³y dalsze
wydarzenia wigilijnej nocy.

MOTHER!
04-05.01.2018- 19:00

W domu na odludziu mieszka ma³¿eñstwo. On (Javier Bar-
dem) spêdza kolejne dni kontempluj¹c biel le¿¹cej przed nim
kartki. Na skutek twórczej blokady nie jest w stanie wydusiæ 
z siebie choæby jednego wartoœciowego zdania. Ona (Jennifer
Lawrence), chc¹c zapewniæ ukochanemu idealne warunki do
pracy, bierze na siebie wszystkie domowe obowi¹zki.
Pewnego dnia parê odwiedza nieznajomy (Ed Harris)...

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi 
12.01.2018 - 17:00, 19:45 
13.01.2018 - 17:00, 19:45

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi, amerykañski film z gatunku
space opera w re¿yserii Riana Johnsona, który bêdzie wyœwiet-
lany od 15 grudnia 2017 roku (w USA[3], w Polsce od 14).
Jest to ósma czêœæ cyklu Gwiezdne wojny, bezpoœrednia kon-
tynuacja Przebudzenia Mocy z 2015 roku.
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Grudzieñ jest niew¹tpliwie bardzo œwi¹-
tecznym miesi¹cem. W takich w³aœnie
klimatach w poniedzia³ek 4 grudnia po
raz kolejny restauracja "Pod Jeleniem"
goœci³a chojnowskich twórców. 
Na horyzoncie widaæ ju¿ by³o "Jarmark
Bo¿onarodzeniowy" (10.12), na którym
gildianie planowali swoje prezentacje.
Na wczeœniejszy termin (8.12) dyr. MO-
KSiR Stanis³aw Horodecki zaprosi³ wszy-
stkich na spotkanie autorskie z Jerzym
Sobczakiem. W Domu Schrama
zaplanowano prezentacjê ksi¹¿ki tego
autora pt. "Historia chojnowskiego
harcerstwa". Jeden egzemplarz tej pozy-
cji moglibyœmy pobie¿nie przejrzeæ. 
Dla chojnowian, to obowi¹zkowa lektura
w domowych zbiorach. 

Andrzej Bobik zaprezentowa³ imponu-
j¹cy Kalendarz Miejski 2018, ktory
wkrótce z pewnoœci¹ bêdzie ozdob¹ nie-
jednego mieszkania. Przy okazji, poru-
szono temat wydawnictwa dotycz¹cego
G.A.C. Koncepcji jest kilka. Wydaje siê,
¿e decyzje zapadn¹ ju¿ w nowym roku.
¯eby tak siê sta³o, sami w tym temacie
musimy byæ aktywni. 
Swoje nowe prace przedstawi³a pani Te-
resa Halikowska. Zbiór obrazów, przed-
stawia kwiaty. Nasza nestorka ma bardzo
charakterystyczny styl. 

Piotrek Misikiewicz, odczyta³ wiersz pt.
"Œwiêta, Œwiêta". Wywi¹za³a siê cieka-
wa dyskusja: z cyklu za i przeciw. Kry-
tykami byli: Jaros³aw Macewicz (za) i An-
drzej Bobik (przeciw). Samemu autorowi

taki obrót sprawy da³ wiele do myœlenia. 
Ciekawy szkic prozy autorstwa Jaros³a-
wa Macewicza pt. "Wieczorny zgie³k"
wys³uchaliœmy w ciszy i skupieniu. Te-
mat œwi¹teczny z punktu widzenia pasa-
¿era PKP. 

Chojnowscy fotograficy te¿ maj¹ cie-
kawe dokonania. Monika Chmielewska
doczeka³a siê wystawy swoich prac 
w Lwówku Œl¹skim. Mo¿e teraz czas na
Chojnów? 
W spotkaniu udzia³ wziêli tak¿e: pani
Józefa Pawlak, Lilla Konieczna, Jadwiga
Stopa, Alina Szura, Julian Pamu³a. 
Po sylwestrowych szaleñstwach, spoty-
kamy siê 8 stycznia (poniedzia³ek) 
w restauracji "Pod Jeleniem"  o godzinie
18.00. Wiod¹cym tematem bêdzie Fina³
WOŒP (14.01.2018r.) 

pm

Grudniowa Gildia 



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 23/894 13

Tekst autorstwa Katarzyny Mazurkiewicz z kl. I
LO wyró¿niono spoœród 150 prac w XIII Edycji
Konkursu Literackiego "MY POLACY - MY DOL-
NOŒL¥ZACY" o Laur Z³otego Pióra. Dla Kata-
rzyny i pozosta³ych wyró¿nionych zorganizowana
zosta³a we Wroc³awiu uroczysta gala podsumowania
konkursu.
Gratulujemy.

30 listopada w Centrum Kultury Agora we Wro-
c³awiu odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy te
z r¹k Dolnoœl¹skiego Kuratora Oœwiaty pana
Romana Kowalczyka odebrali najlepsi uczniowie
naszej szko³y Oliwia Dziurbiel, uczennica klasy III
LO i Jakub Ostropolski, uczeñ klasy IV Tech-
nikum.

Stypendystom gratulujemy!

Laureaci z PZS

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie
J¥KANIE WCZESNODZIECIÊCE CZY ROZWOJOWJ¥KANIE WCZESNODZIECIÊCE CZY ROZWOJOWA NIEP£A NIEP£YNNOŒÆ MOWY ?YNNOŒÆ MOWY ?

J¹kanie jest wad¹ mowy, która dotyczy 
1- 1,5% ogólnej populacji i przejawia siê
zaburzeniem p³ynnoœci, tempa i rytmu
mówienia, wynikaj¹cym z nadmiernego
napiêcia miêœni uk³adu artykulacyjnego,
fonacyjnego i oddechowego. 
Pierwsze objawy pojawiaj¹ siê miêdzy 2. 
a 7. rokiem ¿ycia. Do najczêstszych na-
le¿¹: powtarzanie g³osek, sylab, wyrazów,
przeci¹ganie g³osek, przerwy w mówie-
niu, wtr¹canie ró¿nych wyrazów w toku
wypowiedzi, rozpoczynanie ka¿dego
zdania od samog³oski. Pocz¹tkowo trud-
no rozpoznaæ, czy jest to RNM (rozwo-
jowa niep³ynnoœæ mowy), czy JW (j¹-
kanie wczesnodzieciêce). Dopiero oko³o
5. roku, jeœli objawy siê nasilaj¹, poja-
wiaj¹ siê lêki przed wypowiadaniem siê,
mo¿na mówiæ o JW, natomiast RNM
mija bez œladu. 
W myœl zasady, ¿e "lepiej na zimne dmu-
chaæ" zawsze w ka¿dym przypadku poja-
wienia siê niep³ynnoœci nale¿y podj¹æ
dzia³ania profilaktyczne. Przede wszys-
tkim uœwiadomiæ rodzicom istotê proble-
mu. Nawet jeœli z anamnezy wynika, ¿e
nie ma obci¹¿eñ genetycznych, a maluch
swobodnie, bez napiêcia i wysi³ku pow-
tarza wyrazy i nie zdarza siê to zbyt czê-
sto, nale¿y podj¹æ dzia³ania maj¹ce na
celu poprawê p³ynnoœci mowy. 

Rodzice powinni zwracaæ uwagê, aby
mówiæ do dziecka w nieco wolniejszym
tempie (dzieci przejmuj¹ wzorce od do-
ros³ych), a tak¿e daæ  czas na zrealizowa-
nie jego wypowiedzi, bez stwarzania
wra¿enia poœpiechu. Nie wolno te¿ prze-
rywaæ albo mówiæ wprost: "Nie j¹kaj
siê!", przekazuj¹c dziecku komunikat 
o pejoratywnym zabarwieniu, ¿e oto coœ
nie tak dzieje siê z jego mow¹. Przecie¿,
gdyby mog³o, nie j¹ka³oby siê. Nale¿y
zdecydowanie nie nara¿aæ dziecka na
sytuacje stresowe, konflikty rodzinne itp.,
ale te¿ w drug¹ stronê - postawa "trzy-
mania pod kloszem" i chronienia przed
œwiatem nie jest w³aœciwa, bo prêdzej czy
póŸniej m³ody cz³owiek znajdzie siê w
trudnej sytuacji, w której bêdzie musia³
sobie poradziæ bez naszej pomocy.
W przypadku, gdy wywiad jest mocno
obci¹¿ony, a obserwacje potwierdzaj¹,
¿e to nie tylko zwyk³a niep³ynnoœæ i na
dodatek dziecko ma œwiadomoœæ innoœci
swej mowy i przejmuje siê tym faktem -
trzeba rozpocz¹æ terapiê. Jeœli nic z tym
nie zrobimy, problemy bêd¹ narastaæ.
Œwiadomoœæ istnienia problemu, niew³a-
œciwa reakcja otoczenia jest dla dziecka
Ÿród³em stresu, który pog³êbia j¹kanie.
Pojawiaj¹ siê tiki, wspó³ruchy, lêk przed
mówieniem.

Warto te¿ podkreœliæ stanowisko wybit-
nych specjalistów w tej dziedzinie (Wood-
ruff Starkweather, Zbigniew Tarkowski).
Otó¿ uwa¿aj¹ oni, ¿e dzieci w wieku przed-
szkolnym szybciej osi¹gaj¹ pozytywne
wyniki w terapii j¹kania ni¿ dzieci
starsze i efekty te s¹ o wiele bardziej
trwa³e.

Trzeba pamiêtaæ równie¿ o aspekcie psy-
chologicznym j¹kania. Bardzo czêsto
dziecko ma z tego powodu poczucie ni¿-
szej wartoœci. Taka postawa pog³êbia siê,
gdy koledzy zaczynaj¹ wyœmiewaæ, prze-
drzeŸniaæ. Nie chc¹c nara¿aæ siê na drwi-
ny i docinki, nasza pociecha unika sytu-
acji dla niej niemi³ych, a wiêc na przy-
k³ad nie szuka kontaktu z rówieœnikami,
a w szkole, nawet, gdy ma wiedzê, na
pewno nie podniesie rêki. 

I z tego wzglêdu te¿ warto pomyœleæ 
o wczeœniejszej terapii, aby oszczêdziæ
dziecku nieprzyjemnych sytuacji.

Danuta Matuszewska
Logopeda w PPPP w Chojnowie
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Zapraszamy mieszkañców do zerejestro-

wania siê na bezp³atnym serwisie infor-

macyjnym SMS. Dziêki rejestracji

bêdziecie Pañstwo otrzymywaæ najwa-

¿niejsze lokalne informacje w postaci

wiadomoœci SMS. 

Jak siê zarejestrowaæ, 
aby otrzymaæ bezp³atne 

informacje SMS?
W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
Jako wiadomoœæ wpisz kod reje-
struj¹cy (TAK.DLE01). Wpisuj¹c kod
rejestruj¹cy, zwróæ uwagê na kropkê i
brak odstêpów. 
Wyœlij SMS na numer 661-000-112
(op³ata za wys³anie wiadomoœci reje-
struj¹cej jest zgodna z Twoim planem
taryfowym). 
Otrzymasz SMS z potwierdzeniem
rejestracji w serwisie.
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Esemesowe
powiadamianie

TTTTuuuu  jjjjeeeesssstttt
mmmmiiiieeeejjjjsssscccceeee  

nnnnaaaa  TTTTwwwwoooojjjj¹¹¹¹
rrrreeeekkkkllllaaaammmmêêêê

DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam  kawalerkê w Rokitkach na 

I piêtrze po kapitalnym remoncie, ume-

blowana. Cena do uzgodnienia.

Wiadomoœæ: tel. 606-331-836. (09335)

Zamieniê kawalerkê (37m2, 4 piêtro) na

mieszkanie 2.pokojowe. 

Wiadomoœæ: tel. 602-385-30. (07453)

Szukam mieszkania do wynajêcia dla

pracowników firmy budowlanej.

Wiadomoœæ: tel. 508-590-556, 515-092-963.

(010576) 

DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³kê 52/20 pod zabudowê

gara¿u przy ul. Zielonej w Chojnowie 

o pow. 19m2, cena 6000 z³. 

Wiadomoœæ: tel. 725-294-703. (09608)

Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.

Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (010087)

IInnnnee
Sprzeda¿ - okien, drzwi, grzejników CO,

kolektorów s³onecznych, elektrowni s³o-

necznych - fotowoltaika. Zamienice 66 .

Wiadomoœæ: tel. 604-817-999.

(1262/17/U-REK)

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
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
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