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Z cyklu “Ludzie z pasj¹”
Krzysztof Pisarski
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„Malujemy samodzielnie i z pomocą” 
- po raz siódmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Czarodziejski Tusz”
- wystawa Magdy i Marty Kociuba

Strzeleckie zgrupowanie
W dniach 25-28 stycznia Grupa Rekonnstrukcyjno-Historyczna im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy
Lwowa we współpracy ze Strzelcami z Chojnowskiej Drużyny Związku Strzeleckiego zorganizowała 
w Chojnowie II Strzeleckie Zgrupowanie Szkoleniowe.

Ferie z MBP - „Twórczo z książką”
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Hasło tegorocznych „Ferii z Biblioteką”
brzmiało Twórczo z książką. Przez kilka
dni razem z dziećmi bawiliśmy się we-
soło i twórczo. 

Zacznijmy od początku. 22 stycznia, po
przeczytaniu fragmentu książki „Przy-
szywany dziadek” Stanisławy Domagal-
skiej, uczestnicy zajęć z ochotą tworzyli
uroczyste laurki dla babci i dziadka 
z okazji ich święta. A na podstawie innej
książki, „Co babcia i dziadek śpiewali
kiedy byli mali”, zaproponowaliśmy
dzieciom kilka zabaw, z których najlep-
szą okazała się Jawor, jaworowi ludzie. 
Potem było spotkanie z aktorkami z Te-
atru w Drodze z Lubina. Anna Chojna-
cka i Joanna Szerel w bardzo pomysłowy
sposób przedstawiły baśń H.Ch. Ander-
sena „Słowik”. Po obejrzeniu przedsta-
wienia dzieci wykonywały ilustracje zwią-
zane ze spektaklem. 
Kolejne dni były również teatralne.
Najpierw działania z teatrem japońskim
kamishibai i bajką „Groszek”, w której
dzieci odgrywały rolę tytułowego bohatera.

Także i po tym przedstawieniu nie za-
brakło akcentu plastycznego – rysowania
dalszych losów zielonego Groszka. 

A następnego dnia odbyły się zajęcia pn.
„teatr rąk i nóg”. Uczestnicy losowali
wiersze Jana Brzechwy i po wykonaniu
ich bohaterów przedstawiały, z zacho-
waniem ustalonych reguł, treść utworów.

Ostatni dzień naszych ferii, 26 stycznia,
to intensywna zabawa integracyjna
„Ćwierćland” kształtująca umiejętność
porozumiewania się ze sobą, ucząca
współpracy i rozwijania twórczego
myślenia. Dzieci w kreatywny sposób
prezentowały wizje swoich kolorowych
państw. 

mbp

Ferie z  biblioteką - „Twórczo z książką”
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choj-
nowie 1 lutego odbył się wernisaż prac
podopiecznych z Zespołu Placówek Spe-
cjalnych w Legnicy, Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Chojnowie, Środowisko-
wego Domu Samopomocy nr 1 w Choj-
nowie i Środowiskowego Domu Samo-
pomocy nr 2 w Chojnowie. 

Czterdzieści cztery osoby zaprezento-
wały swoją twórczość plastyczną. Wyko-
nane różnymi technikami, są kwinte-
sencją żmudnej pracy i cierpliwej po-
stawy. Zajęcia arteterapii przynoszą
imponujące efekty. Sztuka oparta na te-
rapii ma wiele pozytywnych skutków.
Piękne widoki, malownicze interpreta-
cje, oryginalne rękodzieła są wspólnym
sukcesem wychowanków i ich opieku-
nów, którzy troszczą się o swoich wspa-
niałych artystów. Blisko 160 kreaty-
wnych kompozycji plastycznych, można
oglądać jeszcze przez miesiąc w Galerii
Młodych. 

Gratulujemy wszystkim autorom wys-
tawy!

K.Burzmińska

Wernisaż 
„Malujemy samodzielnie 

i z pomocą” 
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OOppiieekkaa mmeeddyycczznnaa 
ww ““PPaarraassoolluu””

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Chojnowie
œwiadczenia medyczne z zakresu ambu-
latoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz
œwi¹tecznej opieki lekarskiej i pielêg-
niarskiej realizuje NZOZ NOXMED Sp.
z o.o. Œwiadczenia ambulatoryjne reali-
zowane s¹ w siedzibie Zak³adu Pielê-
gnacyjno-Opiekuñczego "Niebieski Pa-
rasol" w Chojnowie, ul. Szpitalna 20 
w godzinach:
18.00 - 8.00 w dni powszednie 
8.00 - 8.00 w soboty, niedziele i œwiêta
tel. kontaktowy: 76 818-10-75 
lub 663-500-171.

PPIITTyy ww CChhoojjnnoowwiiee
Od 7 marca do 25 kwietnia 2018 r. 
w ka¿d¹ œrodê od godz. 8.00 do 
godz. 15.00 w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Chojnowie zorganizowany
bêdzie punkt przyjmowania zeznañ
podatkowych za 2017r.
W punkcie bêdzie mo¿na pobraæ formu-
larze rozliczeñ podatkowych, z³o¿yæ zez-
nanie podatkowe oraz uzyskaæ informa-
cje dotycz¹ce rozliczenia dochodów za
2017 r. 
W dniu dy¿uru bêdzie istnia³a równie¿
mo¿liwoœæ z³o¿enia zeznania drog¹ elek-
troniczn¹ (w zwi¹zku z powy¿szym pro-
simy o przygotowanie kwoty przychodu
uzyskanego w 2016r.).

PPUUPP iinnffoorrmmuujjee
Powiatowy Urz¹d Pracy Filia w Choj-
nowie informuje, ¿e w siedzibie Urzêdu
PUP w Legnicy Filia w Chojnowie w pok.
nr 11, Ip. Rynek 20 mo¿na odbieraæ in-
formacje o dochodach za 2017r. (PIT-11)

Wydzia³ GGiOŒŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 t.j.)
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-
ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie informuje o wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ tut. Urzêdu w dniach od
26.01.2018 r. do 16.02.2018 r.:
- wykazów lokali mieszkalnych przez-
naczonych do sprzeda¿y na rzecz na-
jemców w drodze bezprzetargowej,
znajduj¹cych siê w budynkach po³o-
¿onych przy ul. B. Chrobrego 6, ul.
Spacerowej 4, ul. Legnickiej 14 i 8, ul.
Koœciuszki 21, ul. Mickiewicza 13 i pl.
Konstytucji 3 Maja 2  w Chojnowie -
Zarz¹dzenie Nr 14/2018 Burmistrza Mia-
sta Chojnowa z dnia 26 stycznia 2018 r.  
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r.

poz.121 t.j.) winny z³o¿yæ wnioski w
Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 09.03.2018 r.
- w dniach od 29.01.2018 r. do
19.02.2018 r.:
wykazu nieruchomoœci zabudowanej -
dzia³ka nr 296, obrêb 6 miasta Choj-
nowa, przeznaczonej do oddania 
w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bez-
przetargowej na poprawienie warun-
ków zagospodarowania nieruchomoœci

przyleg³ej, oznaczonej numerem dzia³-
ki 231/1- Zarz¹dzenie Nr 15/2018 Burmis-
trza Miasta Chojnowa z 29 stycznia 2018 r.

Osoby, którym przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami  winny z³o¿yæ wnioski 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie w ter-
minie do dnia 12.03.2018 r.

ZZbbiieerraammyy llaauurryy
Krzysztof Pisarski, Bractwo Rycerskie
Grodu Chojnów - za krzewienie kultury
i historii o regionie;

Bart³omiej Giersok, wspó³w³aœciciel,
prezes zarz¹du GB Okna - za produkcjê
okien najwy¿szej jakoœci, sta³y rozwój oferty

- dwóch chojnowian wygra³o etap po-
wiatowy plebiscytu og³oszonego przez Ga-
zetê Wroc³awsk¹ Osobowoœæ Roku 2017. 
Nasi reprezentanci stan¹ teraz w szranki
z innymi laureatami w etapie woje-
wódzkim - zwyciêzcy z ka¿dego miasta 
i powiatu zmierz¹ siê w fina³owej run-
dzie, w której zachowuj¹c g³osy zdoby-
te w powiatowym etapie plebiscytu po-
walcz¹ o tytu³y Osobowoœci Roku 2017
województwa dolnoœl¹skiego.
G³osowaæ mo¿na do 15 lutego.
Gratulujemy serdecznie naszym Oso-
bowoœciom! Prosimy o dalsze wsparcie
laureatów - informacje w Gazecie Wro-
c³awskiej lub na www.gazetawroclawska.pl

***
“Dziêkujemy wszystkim za wsparcie 
i docenienie naszych starañ. Zrobimy
wszystko, aby utrzymaæ wysoki poziom

i w dalszym ci¹gu spe³niaæ Pañstwa oczeki-
wania”. Tak na swojej stronie interne-
towej dziêkowali pracownicy Basenu
Miejskiego w Chojnowie, po og³osze-
niu wyników plebiscytu organizowa-
nego przez Urz¹d Miasta Legnica, portal
e-legnickie.pl, Legnickie Centrum Kul-
tury, Oœrodek Sportu i Rekreacji w Le-
gnicy. na Najlepszy Obiekt Sportowo-
Rekreacyjny. Chojnowska p³ywalnia,
za spraw¹ g³osuj¹cych u¿ytkowników
wygra³a plebiscyt wyprzedzaj¹c m.in.
Stadion KGHM Zag³êbia Lubin, Basen
S³owianka w Jaworze, Halê sportowo-
widowiskow¹ Regionalnego Centrum
Sportu w Lubinie czy Pumptrack w Pol-
kowicach. 
Gratulujemy!!!

Ten plebiscyt wy³ania³ tak¿e lautreatów 
w kategorii Najpopularniejszy Zawodnik. 
W drodze g³osowania zwyciêzcami w mie-
œcie Chojnów zostali - pi³karz Kacper
Laskowski i zawodniczka taekwondo
Martyna Merunowicz.
Serdeczne gratulacje!

Najlepszy Obiekt Sportowo-Rekreacyjny

Najpopularniejszy Zawodnik

Osobowoœæ Roku 2017 - biznes

Osobowoœæ Roku 2017 - kultura
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Styczniowa sesja Rady Miejskiej Chojnowa
dotyczy³a m.in. podsumowañ dzia³añ w 2017 r.
Sprawozdanie z ca³ego minionego roku z³o¿y³
Burmistrz i Rada Miejska.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Burmistrza Miasta Chojnowa za 2017 rok

I. W zakresie inwestycji i projektów inwest-
ycyjnych m.in.:
* Przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ z przy³¹-
czami oraz kanalizacji ogólnosp³awnej z przy-
kanalikami w ulicach: Niemcewicza - Ma³a-
chowskiego (etap I) oraz w ul. Witosa na odcin-
ku od ul. Kolejowej do ul. Koœciuszki.
* Wybudowano chodnik z Michowa do Choj-
nowa przy drodze wojewódzkiej nr 328. Inwesty-
cjê rozpoczêto w 2016 r. na mocy porozumienia.
* Przebudowano sieæ wodoci¹gow¹ z przy³¹-
czami oraz kanalizacji ogólnosp³awnej z przy-
kanalikami w ulicach: Witosa, Mickiewicza 
i Bohaterów Getta Warszawskiego (etap II i III). 
* Przebudowano dojazd do budynku nr 12
przy ul. Sikorskiego z w³¹czeniem do ul. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego. W ra-
mach inwestycji wybudowano 42 nowe miejs-
ca postojowe.
* Zrealizowano budowê oœwietlenia bie¿ni
lekkoatletycznej na stadionie miejskim oraz
terenów ogrodu zabaw i przy si³owni tereno-
wej przy MOKSiR. 
* Przebudowano istniej¹ce i wybudowano do-
datkowe zatoki postojowe przy ul. Sikor-
skiego oraz wymieniono nawierzchniê asfal-
tow¹ ulicy. 
* Przebudowano chodnik przy ul. Sikorskiego
na wysokoœci budynków nr 2 i 4.
* Wybudowano parking dla samochodów
osobowych przy ul. Grunwaldzkiej - 32 miej-
sca postojowe.
* Wymieniono nawierzchniê wraz z krawê-
¿nikami dojazdów do parkingu przy ul. Grun-
waldzkiej. Przy dojeŸdzie od ul. Paderew-
skiego rozbudowano zatokê postojow¹ o 2
miejsca parkingowe i wymieniono jej naw-
ierzchniê z asfaltowej na brukow¹.
* Wybudowano parking wraz z odwodnie-
niem przy budynku MOKSiR. 
* Przeprowadzono modernizacjê pokrycia da-
chu budynku Gimnazjum nr 1.
* Przeprowadzono remont boiska wielofunkcyj-
nego przy stadionie miejskim dofinansowany 
w wysokoœci 201.000 z³. ze œrodków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Modernizacji Infrastruktury Spor-
towej realizowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
* Wykonano oœwietlenie Parku Œród-
miejskiego w ramach zadania pn. prace kon-
serwatorskie w obrêbie zabytkowego Parku
Œródmiejskiego. 
* W ramach bud¿etu obywatelskiego wyko-
nano wiatê przystankow¹ na Pl. Dworcowym
oraz ogród zabaw dla dzieci przy ul. Gen. St.
Maczka. 
* Wymieniono okna na parterze i Ip. budynku
Biblioteki Miejskiej. 
* Wykonano termoizolacjê œcian budynku
MOPS.
* Zmodernizowano kot³owniê gazow¹ ob-
s³uguj¹c¹ budynki Biblioteki Miejskiej, Muze-
um Regionalnego i Urzêdu Miejskiego.
* Przeprowadzono procedurê przetargow¹ 
w celu wy³onienia Wykonawcy na budowê

k³adki dla pieszych nad rzek¹ Skora w ci¹gu
ulicy Matejki. W trybie negocjacji z og³osze-
niem wybrano Wykonawcê inwestycji, z któ-
rym podpisana zosta³a umowa o roboty bu-
dowlane. 
* Wykonawca wy³oniony w drodze przetargu
nieograniczonego rozpocz¹³ prace przy budo-
wie oœwietlenia drogowego ulic: Drzyma³y,
Chopina, S³owiañskiej.
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na
budowê sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacji
ogólnosp³awnej wraz z budow¹ chodnika w
ul. Kraszewskiego - droga wojewódzka nr 328 
w ramach porozumienia z Dolnoœl¹sk¹ S³u¿b¹
Dróg i Kolei. 
* Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na:
- przebudowê nawierzchni chodnika w ul.
Paderewskiego (strona przy rzece), 
- przebudowê nawierzchni chodnika w ul.
Wyspiañskiego wraz z wymian¹ oœwietlenia
drogowego oraz przebudow¹ czêœci ulicy,
- budowê ulicy Solskiego.
* W celu poprawy bezpieczeñstwa miesz-
kañców uruchomiono 10 punktów moni-
toringu wizyjnego obs³ugiwanych przez firmê
"Piast" Patrol Sp. z o.o. w Legnicy.

II.W zakresie inwestycji i remontów w sfe-
rze komunalnej m.in.:
* Prace remontowe zrealizowane w budyn-
kach mieszkalnych w ramach kredytu - udzia³
finansowy miasta wyniós³ 825.146,05 z³:
- remonty dachów: ul. Kolejowa 19, Legnicka
14, Legnicka 75, Legnicka 81a, Reja 10, Rynek 4;
- remonty dachów i wykonanie elewacji: ul.
Kolejowa 17, Legnicka 28, Legnicka 95, £u¿ycka 1,
- termomodernizacja budynków: ul. K. Pary-
skiej 11, Legnicka 25 a, b, Rynek 5;
- wykonanie elewacji: ul. Legnicka 69.
* Remont dachu w budynku mieszkalnym
przy ul. Legnickiej 26 sfinansowany w ca³oœci
przez Gminê Miejsk¹ Chojnów za kwotê
191.374,26 z³. 
* Wymieniono 187 kompletów okien w loka-
lach komunalnych za kwotê 124.608,24 z³. 

III.W zakresie infrastruktury miejskiej
m.in:
* Zamontowano lustro drogowe pod wiaduk-
tem przy ul. Wyspiañskiego.
* Odnowiono oznakowanie poziome - przejœ-
cia dla pieszych o ³¹cznej powierzchni 2400 m2.
* Wymalowano oznakowanie poziome dwu-
dziestu miejsc postojowych dla osób niepe³no-
sprawnych.
* Przeprowadzono naprawy cz¹stkowe nawierz-
chni jezdni asfaltowych dróg miejskich przy
u¿yciu emulsji i grysów - wbudowano 120 ton
materia³u.
* Zakupiono 490 t. kruszywa bazaltowego w ce-
lu wyrównania i utwardzenia dróg na terenie
Cmentarza Komunalnego. 
* Zakupiono i zamontowano 16 szt. opraw le-
dowych na ul. Paderewskiego.
* Wykonano dokumentacje projektowo -
kosztorysowe na: 
- budowê nawierzchni ul. Andersa wraz z oœwie-
tleniem,
- budowê nawierzchni ul. S³owiañskiej, 
- zagospodarowanie pl. Dworcowego - wyko-
nanie miejsc postojowych wraz z oœwietle-
niem drogowym wzd³u¿ budynków od ul.
Koœciuszki do ul. Kolejowej. 
* Wykonano ekspertyzê techniczn¹ - Ocena
stanu technicznego mostów drogowych w ci¹-
gu ulic Wolnoœci i Z³otoryjskiej. 

* Przeprowadzono remont ul. Fabrycznej - uzu-
pe³nieniono ubytki w nawierzchni betonowej.
* Zakupiono ci¹gnik rolniczy URSUS - C380 
z przednim TUZ i klimatyzacj¹, przeznaczony
do pracy w ChZGKiM przy porz¹dkowaniu
miasta i zimowym utrzymaniu dróg.

IV. W zakresie organizacji prac interwen-
cyjnych, robót publicznych i prac
spo³ecznie - u¿ytecznych m.in.:
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy
porozumienia na aktywizacjê bezrobotnych.
Zaktywizowano w ramach tej formy 55 osób
bezrobotnych bez prawa do zasi³ku, bêd¹cych
jednoczeœnie podopiecznymi MOPS. Bezro-
botni wykonywali pracê w wymiarze 40
godzin miesiêcznie.
* Pracownicy realizowali nastêpuj¹ce zadania:
- utrzymanie czystoœci ulic w mieœcie, uzupe³-
nienie oznakowania pionowego, doraŸne na-
prawy nawierzchni ulic i chodników materia-
³ami z odzysku oraz mas¹ asfaltow¹ na zimno,
ca³oroczn¹ obs³ugê sprz¹tania w jednostkach
miejskich, konserwacjê i utrzymanie terenów
zielonych nieobjêtych przetargiem, nieu¿yt-
kami, terenami komunalnymi oraz utrzymanie
ogrodów zabaw, podlewanie kwiatów w doni-
cach na s³upach oœwietleniowych, monta¿ i de-
monta¿ oœwietlenia œwi¹tecznego.

V. W zakresie dzia³alnoœci gospodarczej
m.in.: 
* Przyjêto, przekszta³cono w formê elektroni-
czn¹, podpisano i przekazano do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospo-
darczej 417 wniosków przedsiêbiorców, w tym
w sprawach dotycz¹cych: 
- wpisów do ewidencji (rozpoczêcie dzia³alnoœci) 
- 80,
- wykreœlenia z ewidencji (zakoñczenie dzia-
³alnoœci) - 58,
- zmian wpisów (zmiana treœci wpisu, zaw-
ieszenie lub wznowienie dzia³alnoœci) - 27. 
* Wydano: 
- 5 zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych i zezwolenie jednorazowe, 2 decyzje
zmieniaj¹ce zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych oraz 7 wygaszaj¹cych zezwolenia.

VI. W zakresie gospodarki gruntami i ochro-
ny œrodowiska m.in.: 
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz dotychczasowych najemców 21 lo-
kali mieszkalnych z zastosowaniem obowi¹-
zuj¹cych bonifikat oraz lokal u¿ytkowy po³o-
¿ony przy ul. Rynek 12,
- dzia³kê na poprawê warunków zagospoda-
rowania nieruchomoœci przyleg³ej przy ul. Ko-
œciuszki,  
- 4 gara¿e na rzecz dotychczasowych najem-
ców przy ul. Samorz¹dowej i Drzyma³y.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego:  nieruchomoœæ zabudowan¹
po³o¿on¹ przy ul. Z³otoryjskiej, 2 nierucho-
moœci niezabudowane przy ul. Legnickiej i Kon-
stytucji 3 Maja przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i us³ugi, 2 lokale
mieszkalne przy ul. Rynek 6 i Grunwaldzkiej 4,
nieruchomoœæ pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej, dzia³kê
zabudowan¹ gara¿em przy ul. D¹browskiego,
17 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Parko-
wej i Zielonej.
* Wydano 5 decyzji w sprawie przekszta³ce-
nia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci,

Na XLNa XLVIVI
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* Wydano decyzjê zobowi¹zuj¹c¹ osobê fizy-
czn¹ do zwrotu bonifikaty, udzielonej od op³aty
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wie-
czystego w prawo w³asnoœci, w zwi¹zku ze
sprzeda¿¹ jej przed up³ywem 5 lat od dnia prze-
kszta³cenia.
* W ramach dotacji otrzymanej z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego
na realizacjê zadania pt. "Modernizacja i kon-
serwacja rowu melioracyjnego - melioracje
szczegó³owe, rów KS" w wysokoœci 30.000 z³.
tj. 43,3 % kosztów realizacji zadania, wykonano
konserwacjê rowów i przepustów w obrêbie 
1 miasta. 
* Przygotowano i przeprowadzono 25 przetar-
gów na sprzeda¿ i dzier¿awê nieruchomoœci.
* Zawarto 14 umów dzier¿awy na grunty u¿ytko-
wane rolniczo, prowadzenie dzia³alnoœci han-
dlowej na targowisku miejskim, pod ogrody
przydomowe oraz 4 umowy u¿yczenia gruntu
pod kontenery przy ul. Samorz¹dowej dla
Wspólnot Mieszkaniowych.
* Podpisano umowê na najem lokalu w bu-
dynku dworca kolejowego po³o¿onego przy
pl. Dworcowym z przeznaczeniem na po-
czekalniê dla podró¿nych, w zwi¹zku z reali-
zowanym przez PKP projektem rewitalizacji
dworca wspó³finansowanym ze œrodków bu-
d¿etu Pañstwa.
* Wydano 12 decyzji na podzia³ dzia³ek, 4 za-
wiadomienia o ustaleniu numerów porz¹d-
kowych dla nieruchomoœci oraz zaœwiadcze-
nie o zmianie nazwy ulicy.
* Wydano 17 zezwoleñ na wykreœlenie hipo-
tek obci¹¿aj¹cych nieruchomoœci lokalowe 
z tytu³u zwrotu bonifikaty. 
* Wys³ano 114 informacji o wysokoœci op³aty
rocznej za u¿ytkowanie wieczyste.
* Wydano 56 wypisów i wyrysów oraz 66 za-
œwiadczeñ z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta oraz 9 postano-
wieñ pozytywnie opiniuj¹cych podzia³y dzia-
³ek pod wzglêdem zgodnoœci z planem. 
* Wydano 21 decyzji zezwalaj¹cych na usu-
niêcie drzew, z obowi¹zkiem nasadzenia no-
wych drzew.
* Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach dla Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg 
i Kolei we Wroc³awiu na realizacjê przedsiê-
wziêcia pn." Przebudowa mostu w ci¹gu drogi
wojewódzkiej" ul. Legnickiej.
* Uczestniczono w treningu zgrywaj¹cym sy-
stem wczesnego ostrzegania i alarmowania 
o zagro¿eniach oraz æwiczeniach w ramach
zarz¹dzania kryzysowego i obrony cywilnej
organizowanych przez Wojewodê Dolnoœl¹-
skiego.
* Koordynowano akcjê Sprz¹tanie Œwiata" na
terenie miasta oraz promowano "Dzieñ bez
samochodu".

VII. Z zakresu oœwiaty m.in.:
* Przyznano 45 stypendiów naukowych Bur-
mistrza Miasta Chojnowa oraz 12 nagród spor-
towych na kwotê 28.400 z³.
* Wydano 223 decyzje w sprawie przyznania
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego dla
uczniów na kwotê 147.122,40 z³.
* Rozpatrzono wnioski i przyznano 7 nagród
Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli na
kwotê 21.800 z³.
* Wydano 11 zaœwiadczeñ o udzieleniu po-
mocy de minimis. 
* Zorganizowano dowo¿enie uczniów nie-
pe³nosprawnych do szkó³ i placówek specjal-
nych. 

* Zrealizowano rz¹dowy program wypo-
sa¿ania szkó³ podstawowych i gimnazjów w po-
drêczniki w ramach dotacji w wysokoœci
182.465,85 z³.
* W ramach dotacji rz¹dowej doposa¿ono 
w szko³ach podstawowych gabinety profilak-
tyki zdrowotnej w sprzêt i aparaturê medyczn¹
na kwotê 7.268 z³. 
* Zakoñczono rozpoczêt¹ w 2016 r. realizacjê
projektu pod nazw¹ "Równe szanse w edu-
kacji uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 
i Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnoœl¹skiego 2014-2020, na reali-
zacjê którego otrzymano dotacjê w wysokoœci
424.245,43 z³. 
* Przeprowadzono 2 postêpowania kwalifika-
cyjne o uzyskanie awansu na stopieñ nauczy-
ciela mianowanego.
* Wydano 13 decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów poniesionych w zwi¹z-
ku z nauk¹ zawodu m³odocianego pracownika
na kwotê 85.881,98 z³.

VIII. Z zakresu spraw organizacyjnych i pro-
mocji m.in.:
* Zawarto z Powiatowym Urzêdem Pracy 18
umów na organizacjê robót publicznych, prac
interwencyjnych i sta¿y dla 29 osób.
* Sporz¹dzono 100 wniosków o refundacjê
czêœci wynagrodzenia.
* Przekazano do publikacji materia³y promu-
j¹ce miasto w gazetach: Gmina Polska, Gazeta
Wyborcza, S³owo Polskie oraz Informator Sa-
morz¹dów Dolnego Œl¹ska.
* Do lokalnych mediów - prasy, radia, tele-
wizji wys³ano oko³o 40 serwisów informa-
cyjnych z zapowiedziami wa¿nych miejskich
wydarzeñ.
* Uaktualniono informacje promocyjne na
Polskim Serwisie Turystycznym - Travelling
Polska.
* Emitowano filmy promuj¹ce Chojnów na
portalu internetowym miasta - 8 wydañ Maga-
zynu Chojnowskiego.
* uruchomiono aplikacjê Instagram i na bie-
¿¹co uaktualniano miejski profil na Facebooku. 
* Opracowano "Kalendarz imprez 2017" obej-
muj¹cy wydarzenia organizowane przez jed-
nostki oœwiatowe, spo³eczne, kulturalne i spor-
towe. Publikowany by³ na miejskiej stronie
internetowej i w Gazecie Chojnowskiej. 
* Prowadzono system esemesowego powiada-
miania czyli Samorz¹dowy Informator SiSMS
oraz now¹ aplikacjê "Blisko" na smatrfony
informuj¹c na bie¿¹co o zagro¿eniach i nie-
bezpieczeñstwach oraz o wydarzeniach miejskich.
* Wydano 13 stronicowy kalendarz na 2018 rok
promuj¹cy obiekty i tereny miejskie.
* Miasto uczestniczy³o w dolnoœl¹skim pro-
jekcie "Przystanek Dolny Œl¹sk". 
* Samorz¹d by³ wspó³organizatorem m.in.:
- wizyty grupy dzieci z polskich rodzin z Ukrainy,
- Pierwszej edycji Dnia Partnerstwa,
- Festiwalu Tkactwa i Rêkodzie³a Artystycznego,
- pierwszej edycji Imieninowego Spotkania
Marii, Maryœ, Marysieniek w sierpniu,
- Dni Chojnowa (Golec uOrkiestra). Œwiêto mia-
sta relacjonowane by³o na ¿ywo przez Radio Plus,
- II Zlotu Pojazdów Zabytkowych i II Rajdu
Ziemi Chojnowskiej,
- charytatywnej wyprawy ¯ukietty,
- Jubileuszu 10.lecia chóru Skoranta,
- wizyty mieszkañców Chojnowa w Egelsbach
w ramach wymiany zgodnej z umow¹ partner-
sk¹ miast,

- Gali Kresowej - koncertu w MOKSiR , 
- Jarmarku Œwi¹tecznego w Rynku.
* Samorz¹d by³ wspó³wydawc¹ ksi¹¿ki Jerzego
Sobczaka "Historia chojnowskiego harcerstwa".

IX. Z zakresu spraw obywatelskich m.in.:
* Wydano 2089 dowodów osobistych.
* Wszczêto 38 postêpowañ administracyjnych 
o wymeldowanie. 
* Zrealizowano 752 sprawy zwi¹zane z udo-
stêpnianiem danych osobowych, zaktualizo-
wano 812 danych mieszkañców dot. zameldo-
wania i wymeldowania. 
* Przyjêto i rozpatrzono 352 wnioski o przyz-
nanie dodatku mieszkaniowego, wydano 335
decyzji pozytywnych i 17 decyzji negatyw-
nych, wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 334.695,11 z³. 
* Przyjêto i rozpatrzono 321 wniosków wyda-
j¹c decyzje pozytywne, wyp³acono dodatki ener-
getyczne na kwotê 21.719,04 z³. 
* Przyjêto 831 wniosków w sprawie œwiad-
czenia wychowawczego 500+:, wydano 809
decyzji pozytywnych i 22 decyzje negatywne,
wyp³acono œwiadczenia na kwotê 6.564.922,50 z³. 
* Sprawy wojskowe: do kwalifikacji wojsko-
wej wezwano 58 mê¿czyzn z rocznika podsta-
wowego i 7 z rocznika starszego.
* Urz¹d Stanu Cywilnego: sporz¹dzono 306
aktów stanu cywilnego, w tym: 45 urodzenia,
137 ma³¿eñstwa, 124 zgonu;
- sporz¹dzono 118  zaœwiadczeñ - do œlubu
cywilnego 49, do œlubu konkordatowego 65,
do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹
4, za³atwiono 8 korespondencji konsularnych;
- wys³ano 7 wniosków do Prezydenta RP o nada-
nie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie;
- za³atwiono 1.825 wniosków o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego, wykonano 1.314
migracji aktów; wydano 2.364 odpisów aktów
stanu cywilnego.

X. Z zakresu podatków i op³at lokalnych
m.in.: 
* Wydano 8.902 decyzje ustalaj¹ce i okre-
œlaj¹ce wysokoœæ zobowi¹zania lub ich zmia-
nê oraz 32 decyzje w zakresie ulg w sp³acie
nale¿noœci podatkowych (roz³o¿enia na raty,
odroczenia, umorzenia). 
* Wydano 39 zaœwiadczeñ podatkowych i o udzie-
leniu pomocy de minimis. 
* Sporz¹dzono 2048 pism i wezwañ do podat-
ników oraz do urzêdów skarbowych. 
* Wydano 9 decyzji w sprawie zwrotu czêœci
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego. 
* Dokonano 1095 czynnoœci sprawdzaj¹cych 
w zakresie deklaracji (informacji) podatko-
wych. 
* Wys³ano 1.376 upomnieñ w sprawie zale-
g³oœci podatkowych.
* Wystawiono 437 tytu³ów wykonawczych do
Urzêdów Skarbowych oraz 3 wnioski w spra-
wie rozliczenia 2% wp³ywów z podatku rol-
nego, przekazywanych na rzecz Dolnoœl¹skiej
Izby Rolniczej.
* Wydano 829 wezwañ w sprawie zaleg³oœci 
z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów, 17
zwrotów gwarancji ubezpieczenia zap³aty
wadium. 
* Dokonano 68 zwrotów wp³aconych wadiów
w zwi¹zku z rozstrzygniêtym przetargiem. 
* Wys³ano 2977 pism i not z zakresu ksiêgo-
woœci bud¿etowej oraz 389 pism z zakresu reali-
zacji bud¿etu.
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W dniach 25-28 stycznia GRH im. 19 Pu³-
ku Piechoty Odsieczy Lwowa we wspó³-
pracy ze Strzelcami z Chojnowskiej Dru-
¿yny Zwi¹zku Strzeleckiego zorganizo-
wa³a w Chojnowie II Strzeleckie Zgrupowa-
nie Szkoleniowe, na które zaproszono
Strzelców oraz cz³onków innych organiza-
cji proobronnych ze wszystkich Oddzia-
³ów funkcjonuj¹cych na terenie Dolnego
Œl¹ska.

Do naszego miasta przyjechali miêdzy in-
nymi Strzelcy z zaprzyjaŸnionych Oddzia-
³ów Strzeleckich z Dzier¿oniowa i Strze-
gomia, z którymi mamy doœæ czêsto okazjê
spotykaæ siê na ró¿nego rodzaju szkole-
niach i manewrach.
Te cztery dni by³y dla m³odych ludzi cza-
sem spêdzonym na intensywnym szkole-
niu tak teoretycznym, jak i praktycznym.
Strzelcy dawali z siebie wszystko, a naj-
lepiej to widaæ na zdjêciach, gdzie po ich
twarzach leje siê raz pot, a innym razem
deszcz. Nawet b³oto rozmazane na
policzkach nie by³o im straszne…
Pogoda by³a w kratkê, ale nikt nie narze-
ka³, ¿e musi w deszcz i po b³ocie czo³gaæ
siê przez rowy, czy po polu, z poœwiêce-
niem atakuj¹c i zdobywaj¹c wyznaczony
cel, a po zdobyciu tak¿e nie by³o chwili
wytchnienia, gdy¿ pada³y kolejne rozkazy
podrywaj¹ce do dalszego marszu.
Pierwszy dzieñ, mimo, ¿e rozpoczynali-
œmy póŸnym popo³udniem, od razu zaczê-
liœmy ostro:
- najpierw szkolenie sapersko-minerskie,
podczas którego Strzelcy uczyli siê zacho-
wania w terenie, gdzie potencjalnie mog¹
byæ niewypa³y lub niewybuchy,
- nastêpnie odby³o siê szkolenie z Taktyki
Czerwonej, czyli tzw. podstawy medycyny
pola walki. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y -
m³odzie¿ uczy³a siê nie tylko, jak zbadaæ
rannego w warunkach polowych, zata-
mowaæ krew p³yn¹c¹ z ró¿nych ran, czy
zabezpieczyæ z³aman¹ koñczynê, ale tak¿e
w jaki sposób, a nawet kiedy i gdzie ran-

nego ewakuowaæ. Przetransportowanie 
w bezpieczne miejsce kolegi, niejedno-
krotnie wiêcej wa¿¹cego, nie jest wcale
³atwe, dlatego trzeba nauczyæ siê kilku
sposobów radzenia sobie w takich sytua-
cjach.
Drugi dzieñ by³ dniem sportowej, oczy-
wiœcie w strzeleckim wydaniu, rywalizacji
pomiêdzy poszczególnymi dru¿ynami:
- od rana ró¿ne dyscypliny typowo spor-
towe z meczami pi³ki siatkowej w³¹cznie,
- trochê teorii z taktyki zielonej i czarnej,
- rzut granatem æwiczebnym do celu,
- i wreszcie to, na co wszyscy z niecierpli-
woœci¹ czekali - zawody strzeleckie z kara-
binka pneumatycznego do tarcz na skupie-
nie (bez ¿adnych udogodnieñ - tylko sta³e
przyrz¹dy celownicze). Rywalizacja by³a
zaciêta, a najlepsi wziêli udzia³ w dogryw-
ce, tym razem celuj¹c ju¿ do kulochwytu
biatlonowego, który wykona³ dla nas nasz
wspania³y fotograf i majster - z³ota r¹czka
w jednym.

PóŸniej by³a jeszcze mo¿liwoœæ poæwi-
czenia strza³ów z broni z ró¿nego rodzaju
optyk¹ celownicz¹, co równie¿ cieszy³o siê
ogromnym zainteresowaniem m³odzie¿y.
W trzecim dniu przysz³a pora na prakty-
czny sprawdzian zachowania siê w terenie:
- zaraz po pobudce, porannej zaprawie i œnia-
daniu, chocia¿ pada³ deszcz i by³o zimno,
Strzelcy wyruszyli w teren, gdzie przez
ca³y dzieñ æwiczyli umiejêtnoœci poznanej
wczeœniej w teorii taktyki zielonej i czar-
nej, miêdzy innymi kryj¹c siê w otwartym
lub zalesionym terenie, czy zdobywaj¹c
wyznaczone cele.
Po przerwie obiadowej m³odzie¿ powró-
ci³a do zajêæ taktycznych ucz¹c siê, jak 
w deszczu rozpaliæ ognisko i zbudowaæ
sobie schronienie z dostêpnych pod rêk¹
materia³ów, w dodatku nie rzucaj¹ce siê 
w oczy.
Po zmierzchu Strzelcy wrócili do bazy,
gdzie po oczyszczeniu siê z b³ota, nast¹-

pi³a dalsza czêœæ szkolenia - tym razem 
z podstaw technik samoobrony.
Czwartym dniem by³a niedziela, ale to nie
oznacza, ¿e m³odzie¿ mog³a odpocz¹æ -
wrêcz przeciwnie - po porannej zaprawie
przyszed³ czas na wyk³ady z historii. Mówi-
liœmy o patriotach, którzy nie szczêdzili
swojej krwi ani ¿ycia, byœmy teraz mogli ¿yæ
w wolnej Polsce. Przyczynkiem by³a tu 155
rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

W po³udnie ze sztandarem wziêliœmy udzia³
w Patriotycznej Mszy Œwiêtej w koœciele
pw. Œw. App. Piotra i Paw³a w chojnow-
kim rynku, któr¹ odprawi³ nasz kapelan
strzelecki ksi¹dz £ukasz Œwierniak.
Nastêpnie przemaszerowaliœmy pod pom-
nik Golgoty Wschodu, gdzie po odczy-
tanym Apelu Pamiêci i modlitwie za tych,
co oddali ¿ycie za nasz¹ wolnoœæ, przed-
stawiciele tak Miasta, jak i Gminy Choj-
nów z³o¿yli wi¹zanki kwiatów.
Kolejnym punktem by³o uroczyste wrêcze-
nie nagród najlepszym dru¿ynom i najlep-
szym indywidualnie w strzeleckiej rywali-
zacji, czego dokonali Burmistrz Miasta
Chojnowa Pan Jan Serkies, Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Pan Jan Skowroñski,
Sekretarz Gminy Chojnów Pani Honorata
Tajchman-Rêkoœ oraz komp. ZS Czes³aw Dul.
Trzeba siê pochwaliæ, ¿e nasza chojnows-
ka Dru¿yna Strzelecka zdoby³a w ca³ej
rywalizacji pierwsze miejsce dru¿ynowo, 
a jej cz³onek, sier¿. ZS Patryk Borkowski
zdoby³ pierwsze miejsce indywidualnie.
Na zakoñczenie nie mog³o siê tak¿e obyæ
bez wojskowej grochówki, kawy i herbaty
z ciastkiem.
Dziêkujemy i gratulujemy wszystkim Uczest-
nikom II Strzeleckiego Zgrupowania Szko-
leniowego - daliœcie z siebie wszystko
- i daliœcie radê. Nie poddaliœcie siê pomi-

mo przeciwnoœci - walczyliœcie z niesprzy-
jaj¹c¹ pogod¹, zmêczeniem i w³asnymi
s³aboœciami, ale z pe³nym poœwiêceniem
d¹¿yliœcie do celu - i to jest w³aœnie naj-
wiêksz¹ nagrod¹ dla Strzelca.
Bardzo dziêkujemy Senator RP Pani
Dorocie Czudowskiej, Pos³ance na
Sejm RP Pani Ewie Szymañskiej,
Burmistrzowi Miasta Panu Janowi
Serkiesowi, Wójtowi Gminy Chojnów
Panu Andrzejowi Pyrzowi, Dyrekto-
rowi Powiatowego Zespo³u Szkó³ 
w Chojnowie Panu Mariuszowi Ko-
walczykowi oraz Panom Mieczys³a-
wowi Kowalczykowi i Robertowi Ole-
siowi za pomoc w organizacji II Strze-
leckiego Zgrupowania Szkoleniowego
i w zakupie praktycznych nagród,
które bêd¹ s³u¿y³y Strzelcom w czasie
kolejnych æwiczeñ i manewrów.

komp. ZS Czes³aw Dul
fot. Mirek Jadach  

SSSSttttrrrrzzzzeeeelllleeeecccckkkkiiiieeee  zzzzggggrrrruuuuppppoooowwwwaaaannnniiiieeee
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Odwaga, lojalnoœæ, ¿ycie w prawdzie,
wiara, sprawiedliwoœæ, szczeroœæ i wiel-
kodusznoœæ - kilka cech wybranych 
z propagowanych cnót rycerskich, to
zasady, którym ho³duje bohater kolej-
nego odcinka "Ludzi z pasj¹". 
Krzysztof Pisarski - pasowany rycerz
herbu Szreniawa - od lat, w ka¿dej wolnej
chwili przenosi siê w œwiat œredniowiecz-
nych wojowników popularyzuj¹c wiedzê 
i doœwiadczenie wœród wspó³czesnych. 

Gazeta Chojnowska - Zbroja, miecz,
przy³bica, tarcza… to jedne z ulu-
bionych atrybutów dzieciêcej zabawy.
Pan te¿ bawi³ siê w zbrojnych boha-
terów?
Krzysztof Pisarski - S¹dzê, ¿e ka¿dy
ma³y ch³opiec chce byæ rycerzem i nawet
zwyk³y patyk s³u¿y mu za miecz. Sam
bêd¹c kilkulatkiem zabiera³em mamie
pokrywkê od garnka i kij od miot³y i z ko-
legami z podwórka prowadziliœmy bitwy.
Wtedy jednak nie przypuszcza³em, ¿e
kiedyœ stanie siê to moj¹ pasj¹ i zamieniê
kij na prawdziwy, ciê¿ki miecz.

G.Ch. - A kiedy sta³o siê to pasj¹?
K.P. - Prowadz¹c sekcjê ³ucznicz¹ dla
m³odzie¿y w Szkole Podstawowej nr 4
spotka³em dwoje m³odych ludzi - Mar-
tynê i Jacka, którzy zainspirowali mnie
do za³o¿enia w naszym mieœcie bractwa.
Pomys³ wyda³ mi siê ciekawy - nie zas-
tanawia³em siê d³ugo. Na pocz¹tku dzia-
³alnoœci spotykaliœmy siê w MDK æwi-
cz¹c tañce œredniowieczne i sztuki walki.
Dziêki pomocy innych bractw poznawa-
liœmy tajniki szycia strojów, œrednio-
wieczne obyczaje oraz walki rycerskie. W na-
sze szeregi wstêpowali wci¹¿ nowi cz³on-
kowie. Pierwszy turniej mieliœmy na zam-
ku Bolków w 2002 roku i tê datê przyj-
mujemy jako datê rozpoczêcia dzia³al-
noœci naszego stowarzyszenia czyli Brac-
twa Rycerskiego Grodu Chojnów. Tak
zaczêliœmy nasz¹ wielk¹ przygodê, a ja
zorientowa³em siê, ¿e idealnie wpasowu-

jê siê w klimat œredniowiecza, ¿e histo-
ria, dzieje, obyczaje tej epoki bardzo mnie
interesuj¹, ¿e chcê wiedzieæ wiêcej, ¿e to
staje siê moim drugim ¿yciem.

G.Ch. - Historyczne stroje, okaza³e
zbroje i uzbrojenie, dawne przedmioty
codziennego u¿ytku, stylizowane obo-
zowiska… chyba rozumiem tê fascy-
nacjê, ale to kosztowne hobby.
K.P. - Ka¿de hobby jest kosztowne. W na-
szym przypadku mamy do wyboru za-
kupiæ materia³ na stroje i uszyæ samemu
lub zakupiæ gotowy strój, mo¿na te¿
odkupiæ kostium u¿ywany. Jednak wiêk-
szoœæ naszego wyposa¿enia jest zama-
wiana u rzemieœlników zajmuj¹cych siê
wyrabianiem obuwia, zbroi, ³uków czy
innego wyposa¿enia obozowego, jak np.
naczynia, namioty. Staramy siê, aby ca³y
sprzêt i materia³y by³y jak najbardziej
historyczne, wiêc wzorujemy siê na ró¿-
nych Ÿród³ach historycznych, ikonografii,
czêsto korzystaj¹c z internetu lub innych
Ÿróde³. To rzeczywiœcie generuje spore
wydatki, ale ¿aden pasjonat nie ¿a³uje na
swoje zami³owania…

G.Ch. - Pan nie ¿a³uje, bo Bractwo
Rycerskie to dla Pana…..
K.P. - Odskocznia od rzeczywistoœci,
spotkania z przyjació³mi z ca³ej Polski 
i nie tylko, ci¹g³e pog³êbianie wiedzy 
o ulubionej epoce, wspania³a zabawa,
wypoczynek w innym wymiarze, fizyczny
i psychiczny relaks ³aduj¹cy baterie,
obcowanie z ludŸmi o tych samych upo-
dobaniach, to podró¿e, przygody…
Mówiæ dalej? Wiele czerpiê, ale te¿ chêt-
nie dzielê siê wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Nasze Bractwo daje pokazy tañców,
walk, bierze udzia³ w turniejach, orga-
nizuje warsztaty i obozy œredniowieczne,
pomaga w organizowaniu siê kolejnym
bractwom - od 16 lat krzewimy kulturê
XIV-XV wieku. 

G.Ch. - Nikogo zatem nie powinien
dziwiæ fakt, ¿e w³aœnie wygra³ Pan
plebiscyt Gazety Wroc³awskiej na Oso-
bowoœæ Roku 2017 w powiecie legnic-
kim, w kategorii "kultura".
K.P. - Nigdy nie robi³em niczego dla
splendoru, ale mi³o, kiedy zaanga¿owanie
zostaje zauwa¿one. Jestem bardzo wdziê-
czny wszystkim, którzy oddali na mnie
g³os - dziêkujê bardzo za ten gest uzna-
nia. W takich okolicznoœciach dziêkuje
siê tak¿e bliskim. Wykorzystam zatem

sytuacjê i na ³amach Gazety Chojnow-
skiej podziêkujê najbli¿szym, ¿e od lat
akceptuj¹ moje hobby, ¿e godz¹ siê na
czêste weekendowe wyjazdy, szycie stro-
jów, naprawy zbroi, ¿e toleruj¹ moj¹
nadmiern¹ ekscytacjê rycerskimi wyda-
rzeniami. 

G.Ch. - Nale¿y zatem rozumieæ, ¿e
rycerskie ¿ycie poch³ania ca³y Pana
wolny czas.
K.P. - Na ogó³ tak, ale lubiê tak¿e jeŸ-
dziæ na zloty motocyklowe, chodziæ po
górach, je¿d¿ê te¿ konno…

G.Ch. - Czego mo¿emy wiêc ¿yczyæ
dziêkuj¹c za rozmowê?
K.P. - Bractwo Rycerskie Grodu Choj-
nów, to jednak moja najwiêksza pasja 
i bardzo zale¿y mi, aby ros³o w si³ê, by
przyci¹ga³o wiêcej osób. Zachêt¹ mo¿e
bêd¹ liczne turnieje, w których bierzemy
udzia³ czy inscenizacje bitew - sztan-
darow¹ jest bitwa pod Grunwaldem, ale
jesteœmy te¿ bardzo zaanga¿owani w in-
scenizacjê bitwy pod Legnic¹, turniej na
zamku Grodziec i na zamku w Klicz-
kowie. Serdecznie zapraszam, a o szcze-
gó³ach rycerskich wydarzeñ mo¿na po-
czytaæ na Facebooku Bractwa Rycer-
skiego Grodu Chojnów.

Marzeniem moim jest tak¿e organizacja
na terenie Chojnowa turnieju rycers-
kiego. Nasze miasto ma wspania³¹ i bo-
gat¹ historiê, by³oby wspaniale pokazaæ
wspó³czesnym mieszkañcom, jak ¿y³o siê
tu w œredniowieczu. To nie jest wygóro-
wane pragnienie. Wierzê, ¿e wspólnie 
z Bractwem uda nam siê to zrealizowaæ. 

G.Ch. - ¯yczymy powodzenia.
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Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ
wigilijny
Przy wzejœciu pierwszej gwiazdy wieczor-
nej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb
biblijny,
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym
chlebie

Cyprian Kamil Norwid

Okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, to czas
mi³oœci do drugiego cz³owieka, czas
spotkañ przy wigilijnym stole, wybacza-
nia sobie nawzajem i kolêdowania Bo¿ej
Dziecinie. Cz³onkowie chóru "Skoranta"
równie¿ z wielk¹ starannoœci¹ i radoœci¹
pracowali z dyrygentem Piotrem Kozia-
rem, by godnie oddaæ ho³d narodzonemu
Jezusowi. 
Pierwsze spotkanie z kolêd¹, to Wigilia
Bo¿ego Narodzenia - o godz. 24 chór
uczestniczy³  w pasterce w Koœciele N.P.
Najœwiêtszej Marii Panny. Chórzyœci
wspólnie z wiernymi modlili siê i œpie-
wali kolêdy.
7 stycznia, w niedzielê, w koœciele pw.
œw. Aposto³ów  Piotra i Paw³a odby³ siê
koncert kolêd chojnowskiego Chóru
"Skoranta" i Orkiestry Dêtej pod dy-
rekcj¹ Piotra Koziara. By³o to ju¿ 10.
spotkanie Skoranty z kolêd¹ w choj-
nowskiej farze. Licznie przybyli choj-
nowianie z wielk¹ uwag¹ wys³uchali
piêknych kolêd i pastora³ek, s³óe o na-
szych œwi¹tecznych tradycjach i owacja-
mi na stoj¹co podziêkowali chórowi,
orkiestrze i solistom za piêkne duchowe
prze¿ycia.
21 stycznia chór Skoranta goœci³ z kon-
certem kolêd we Wroc³awiu na zaprosze-
nie proboszcza Parafii N.M.P. Królowej
Polski Wroc³aw - Jerzmanowo ksiêdza
Zdzis³awa Pluty. W wyjeŸdzie towa-
rzyszy³ nam Burmistrz Miasta Jan Ser-
kies i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Skowroñski. 

Ksi¹dz Zdzis³aw Pluta pracowa³ jako
wikary w Chojnowie w latach 1984-
1988. By³a to jego pierwsza praca. Bar-
dzo kochany przez m³odzie¿ i parafian
odda³ siê swojej pracy z wielk¹ mi³oœci¹
i zaanga¿owaniem. Czas by³ wtedy bar-
dzo trudny, tu¿ po zniesieniu stanu wojen-
nego, ale ksi¹dz Zdzis³aw - wielki patrio-
ta - nie lêka³ siê niczego. Za³o¿y³ w Choj-
nowie Duszpasterstwo Ludzi Pracy, jego
msze za ojczyznê przyci¹ga³y t³umy pa-
rafian, zw³aszcza m³odzie¿y. Zorgani-
zowa³ m³odzie¿ow¹ pielgrzymkê na
Jasn¹ Górê do Czêstochowy - by³a to bar-
dzo liczna grupa. I chocia¿ minê³o ju¿ 30
lat, odk¹d ksi¹dz Zdzis³aw opuœci³ nasze
miasto, w³adze Chojnowa postanowi³y
mu podziêkowaæ za tamte lata pracy.

Koœció³ N.M.P. Królowej Polski we Wro-
c³awiu, którego proboszczem od 17 lat
jest ksi¹dz Zdzis³aw Pluta, to budowla
wzniesiona w stylu neoromañskim dla
protestantów w 1880r. Od 1945 r. koœ-
ció³ nale¿y do katolików, od 1972 r.
pe³ni funkcjê koœcio³a parafialnego. Œwi¹-
tynia posiada organy wykonane w 1880r.,
przy których jest te¿ miejsce dla chóru i tam
w³aœnie Skoranta œpiewa³a w czasie mszy.
Potem œpiewaliœmy koncert kolêd i pas-
tora³ek przy o³tarzu. Po koncercie Bur-
mistrz Jan Serkies w obecnoœci parafian
wrêczy³ ksiêdzu Zdzis³awowi statuetkê 

i podziêkowa³ za owocne lata pracy w na-
szym mieœcie. Wzruszenie by³o obopólne.
Tamtejsza parafia ma piêkny dom para-
fialny, gdzie zaproszono goœci z Choj-
nowa na poczêstunek. Wspomnieniom
nie by³o koñca, ka¿dy chcia³ porozma-
wiaæ osobiœcie z ksiêdzem Zdzis³awem,
on te¿ chêtnie wspomina³ czas swojej
m³odoœci. Na koniec pami¹tkowe zdjê-
cie, wspólnie zaœpiewana kolêda i czas
ruszaæ do domu. Przed wyjazdem odwie-
dziliœmy jeszcze Koœció³ œw. Jadwigi,
czternastowieczny koœció³ katolicki.
Przejêty przez ewangelików w 1529r.
wróci³ do katolików w 1654r. Wokó³
koœcio³a znajduje siê zabytkowy niewiel-
ki cmentarz parafialny. Ca³oœæ ogro-
dzona jest murem. Koœció³ obecnie pe³ni
rolê pomocnicz¹.
I tak zakoñczy³o siê kolêdowanie u ksiê-
dza Zdzis³awa Pluty.
Drug¹ podró¿ z kolêd¹ odbyliœmy 28 sty-
cznia, te¿ do Wroc³awia tym razem na
zaproszenie w-ce prezesa Polskiego Zwi¹z-
ku Chórów i Orkiestr Marka Pisarskiego,
który pracuje jako organista w Koœciele
œw. Micha³a Archanio³a we Wroc³awiu.
Koœció³ jest pod opiek¹ Salezjanów, 
a proboszczem jest ksi¹dz Boles³aw KaŸ-
mierczak. Pan Marek Pisarski jest rów-
nie¿ dyrygentem dwóch chórów "CAN-
TA NOBISCUM" i "HARMONIA-
SYGNA£". W koncercie wyst¹pi³y
zatem trzy chóry - dwa wymienione
wy¿ej i goœcinnie Chór Skoranta.
G³ówne nawy tego du¿ego koœco³a by³y
wype³nione do ostatniego miejsca. Pan
Marek bardzo ciep³o i serdecznie nas
przywita³ i przedstawi³ publicznoœci. 
Na koniec koncertu wspólnie trzy chóry -
ok.100 osób zaœpiewa³y kolêdê Adeste
Fideles. Prezes PZCHiO pan Andrzej
Drozdowicz wrêczy³ podziêkowania 
w formie statuetek dyrygentom chórów.
Na wspólny posi³ek zaproszono nas do
sali gimnastycznej Prywatnego Gimna-
zjum Salezjañskiego im. Edyty Stein.
Podziêkowania i gratulacje od ksiêdza
proboszcza i p. Marka by³y dope³nieniem
mi³o spêdzonej niedzieli.  

Krystyna Czapska

Chórzyœci Chóru Skoranta bardzo dziê-
kuj¹ dyrygentowi Piotrowi Koziarowi za
przygotowanie do koncertów, za cierpli-
woœæ i serce. 
Panu Burmistrzowi Janowi Serkiesowi
i Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Ja-
nowi Skowroñskiem za zorganizowanie
wyjazdu do Wroc³awia, do parafii ksiê-
dza Zdzis³awa Pluty.

Kolêdowe tourne Skoranty
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W lutym i marcu przestrzeñ Domu Kul-
tury dekoruj¹ prace utalentowanych bliŸ-
niaczek - Marty i Magdy Kociuba. 
6 lutego podczas wernisa¿u wystawy pt.
"Czarodziejski Tusz" autorki opowiada³y
o swojej artystycznej drodze. Skorzy-
staliœmy z okazji i przeprowadziliœmy
krótk¹ rozmowê z artystkami. 

Pierwsz¹ wystawê "Szkice: dwie per-
spektywy"  mia³yœcie w 2013 roku 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chojnowie. Czy du¿o siê zmieni³o
od tego czasu w artystycznej wizji two-
rzenia? 
“Tworzymy w zasadzie od wczesnych lat.
Nasza twórczoœæ dorasta razem z nami,
a co za tym idzie zmienia siê na prze-
strzeni lat. Naiwne spojrzenie i ogl¹d
rzeczywistoœci przeradza siê z biegiem
czasu w powa¿niejsze refleksje, zaczyna
dostrzegaæ siê problemy wczeœniej nieza-
uwa¿alne, a to wszytko przek³ada siê na
twórczoœæ. Dobór technik przekazu bywa
uzale¿niony od etapu ¿ycia, w jakim siê
znajdujemy. Z pewnoœci¹ tak¿e zauwa¿yæ
nale¿y zmiany zachodz¹ce w warsztacie
artystycznym, ka¿dy kolejny rok niesie za
sob¹ baga¿ doœwiadczeñ, æwiczeñ i sa-
modoskonalenia. Odbiorcy pamiêtaj¹cy
nasz¹ wczeœniejsz¹ wystawê z pewnoœci¹
zauwa¿¹ progres, który dokona³ siê przez
ostatnie lata”.

W MOKSIR ogl¹damy prace wyko-
nane tuszem. Czy jest to trudny mate-
ria³ plastyczny? 
“Zdecydowanie tak. To trudny materia³,
choæ niezwykle interesuj¹cy, daj¹cy nie-
skoñczenie wiele mo¿liwoœci twórczych.
Czerñ tuszu i biel papieru to dwa kolory,
jak wiêc przy tak ubogim wachlarzu
barw uchwyciæ ró¿norodnoœæ natury?
Jest to niezwykle skomplikowane zada-
nie. Jednak w tworzeniu z udzia³em tej
techniki pojawia siê pewnego rodzaju
element magii. Pierwszy etap powsta-
j¹cej pracy nie zdradza zbyt wiele, pros-
tota linii szkicu, brak zró¿nicowania
kolorystycznego nie zapowiada nigdy
efektu koñcowego. W pewnym momencie,
za spraw¹ w³aœnie artystycznego pier-
wiastka magii wynikaj¹cego z wra¿li-
woœci twórcy, zaczyna wy³aniaæ siê
obraz rzeczywisty, który nie jest ju¿ tylko
bia³ymi i czarnymi liniami bez ³adu 

i g³êbi. Powstaje wizja natury i kwiatów,
która mimo prostoty barw, ograniczo-
nych zasobów kolorystycznych, wbrew
wszystkiemu staje siê obrazem w pe³ni
odzwierciedlaj¹cym piêkno rzeczywiste.
Jest to tak¿e technika wymagaj¹ca sporo
od odbiorcy, sk³aniaj¹ca do d³u¿szej re-
fleksji, poniewa¿ du¿¹ czêœæ trzeba wy-
obraziæ sobie samemu. Taki obraz dla
ka¿dego wydaæ mo¿e siê zupe³nie inny.
Podobnie jest w przypadku czarno bia-
³ych filmów, które zawsze zostawiaj¹ ele-
ment niedopowiedzenia, który ka¿dy in-
terpretuje na swój sposób”.

Plany i marzenia odnoœnie kolejnych
wystaw? 
“Patrz¹c w przysz³oœæ z perspektywy
prze¿ytych blisko 30 wiosen, stwierdza-
my, ¿e planowanie czegokolwiek przez
cz³owieka bywa niepotrzebne, czêsto
nawet œmieszne. Plany ludzkie s¹ zawsze
poddawane weryfikacji przez los, który
jest niespodziewany i przynosi zazwyczaj
to, czego siê nie planuje. W zasadzie
¿ycie bywa najczêœciej odwrotnoœci¹
naszych planów. Nie wyklucza to jednak
snucia zamiarów, czy raczej marzeñ.
Marzenia, to w tej kwestii jedyna s³uszna
rzecz, jak¹ czyniæ powinien cz³owiek.
Marzeñ mo¿na mieæ wiele, a nawet trze-
ba je mieæ! Nie towarzyszy im ryzyko za-
wodu, gdy siê nie zrealizuj¹, w odró¿nie-
niu od planów. Zatem my marzeñ mamy
doœæ sporo, przede wszystkim dotycz¹ one
naszej dzia³alnoœci artystycznej - chcia-
³ybyœmy, by to, co sprawia nam tyle ra-
doœci mog³o spotykaæ siê z coraz szerszym
gronem odbiorców nios¹c  im odrobinê
piêkna”.

Mamy nadziejê, ¿e kolejna wystawa
bêdzie w galerii sztuki lub w muzeum !
“Tego oczywiœcie ¿yczy sobie ka¿dy
twórca, jest to bez w¹tpienia spore wy-
ró¿nienie, ale tak¿e wyzwanie by spro-
staæ takiemu zadaniu. Prace prezento-
wane w galeriach sztuki czy muzeach ce-
chowaæ musi wysoki poziom artystyczny.
Cicho jednak liczymy, ¿e takie marzenie
ziœci siê niebawem”.

Zachêcamy serdecznie do obejrzenia
prac w Domu Kultury! Polecamy

(red)

“Czarodziejski T“Czarodziejski Tusz” usz” Magdy i MartyMagdy i Marty

"Dziœ jest Wasze œwiêto, zaœpiewajmy
chórem! Babcia jest królow¹, a Dziadek
królem!" - tak radoœnie œpiewa³y dzieci,
podczas spotkania ze swoimi babciami 
i dziadkami. W Przedszkolu Miejskim
nr 3 w Chojnowie 5 lutego celebrowano
Dzieñ Babci i Dziadka. Dzieci recyto-
wa³y, tañczy³y i œpiewa³y na czeœæ zapro-
szonych goœci. Wspania³e wykonania
m³odych talentów, przynios³y wiele
radoœci i uœmiechów. 

Po czêœci artystycznej nast¹pi³y gry i za-
bawy. 
Babcie spisa³y siê mistrzowsko, we
wszystkich konkurencjach. 
Dziadkowie tak¿e znakomicie siê bawi-
li. Po ¿ywio³owych zabawach przyszed³
czas na wrêczenie laurek i s³odki poczê-
stunek. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom sk³a-
damy najserdeczniejsze ¿yczenia!
Gratulujemy cudownych wnucz¹t!

K. Burzmiñska

Babcia jest królow¹, 
a Dziadek królem!
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Dzieñ Babci i Dziadka oraz œwi¹teczno-noworoczne tradycje by-
³y kolejnym pretekstem dla cz³onków Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów do spotkania i wspólnej zabawy. 24 sty-
cznia zebrali siê we w³asnym gronie. Czêœæ œwi¹teczn¹ popro-
wadzili ksiê¿a - ks. proboszcz Miros³aw Makowski i ks. Damian
Skrzypek inicjuj¹c wspólne dzielenie siê op³atkiem. Potem by³y
¿yczenia dla Babæ i Dziadków. Prezes ZERiI Maria Steæ ¿yczy³a
przede wszystkim zdrowia i nieustaj¹cej pogody ducha, a tak¿e
podwy¿ek emerytur, a pracuj¹cym jeszcze cz³onkom, wzrostu
poborów.

No i przyszed³ czas na taneczne party. Na parkiecie pary, towa-
rzyskie krêgi, weso³e poci¹gi - kilka godzin wspólnej zabawy,
mimo, ¿e intensywnej, to z pewnoœci¹ relaksuj¹cej.

Dwa tygodnie wczeœniej nasi emeryci zorganizowali zabawê
op³atkow¹ dla zainteresowanych balem w doborowym towarzyst-
wie. Frekwencja, jak zawsze niemal stuprocentowa, potañcówka
niezmienne dynamiczna, a humory wszystkich baluj¹cych szam-
pañskie. Do tañca przygrywa³a Rodzina Laszkiewiczów, o odpo-
czynku zatem nie mog³o byæ mowy. 
Wyrazy uznania dla wszystkich, którzy Dom Schrama opuszczali
bladym œwitem.

Jeszcze dobrze nie ucich³o echo styczniowych zabaw z emeryta-
mi, a zwi¹zkowcy (po spotkaniu p¹czkowym 8 lutego), ju¿
zaprosili na kolejny bal - 10 lutego w Domu Schrama chêtni ba-
wiæ siê bêd¹ na imprezie ostatkowej. 
Naszym seniorami trudno dotrzymaæ kroku! 

eg

Seniorzy œwiêtuj¹Seniorzy œwiêtuj¹

Inspiracj¹ do rozwa¿añ na ten temat przyjaŸni by³ przypa-
daj¹cy na 1. lutego Miêdzynarodowy Dzieñ PrzyjaŸni 
i obchodzony w ubieg³ym tygodniu w wielu krajach Tydzieñ
PrzyjaŸni. Te nietypowe œwiêta zas³uguj¹ na to, aby je cele-
browaæ w sposób bardziej zauwa¿alny, gdy¿ przyjaŸñ to jed-
no z najpiêkniejszych uczuæ, jakie nam towarzysz¹. Ka¿dy 
z nas pragnie mieæ przyjació³. Nasi koledzy i kole¿anki 
z przedszkola, szko³y, podwórka staj¹ siê czêsto naszymi
przyjació³mi "na zawsze". Akceptuj¹ nas takimi, jakimi
jesteœmy, s³u¿¹ nam zawsze rad¹ i pomoc¹, wspieraj¹ nas 
w trudnych chwilach i dziel¹ nasze radoœci. Œwiadomoœæ, ¿e
istniej¹, sprawia nam przyjemnoœæ, a satysfakcjê daje nam to,
¿e my równie¿ jesteœmy dla kogoœ przyjacielem, na którego
zawsze mo¿na liczyæ. Mówimy wtedy: prawdziwa przyjaŸñ,
prawdziwy przyjaciel. Przyjació³ mamy wszêdzie: w szkole,
w domu, w pracy na ka¿dym etapie naszego ¿ycia. Jednak
nasze spojrzenie na przyjaŸñ i przyjació³ zmienia siê wraz 
z wiekiem i nasz¹ dojrza³oœci¹. Im jesteœmy starsi, bardziej
dojrzali, tym bardziej cenimy sobie przyjació³. Staj¹ siê oni
czêsto jednym z filarów naszego ¿ycia. M³odoœæ przemija,
wielka mi³oœæ czêsto wygasa, kariera i aktywnoœæ zawodowa
siê koñcz¹, a przyjaciele zawsze s¹ - jak te gwiazdy...

Istnieje równie¿ przyjaŸñ na innych p³aszczyznach np. przy-
jaŸñ miêdzy pañstwami lub miastami. Przyk³adem takiej
przyjaŸni mog¹ byæ relacje miêdzy Chojnowem i naszymi
miastami partnerskimi. W okresie 13-stu lat istnienia naszego
partnerstwa powsta³o wiele trwa³ych przyjaŸni, i mimo, ¿e
mówimy ró¿nymi jêzykami i dziel¹ nas setki kilometrów,
wiemy, ¿e w mieœcie partnerskim mamy przyjació³, którzy
nas rozumiej¹ i na których mo¿emy liczyæ w potrzebie.
Nasze wzajemne spotkania pielêgnuj¹ i cementuj¹ tê przy-
jaŸñ, a wspólnie spêdzany czas tylko utwierdza nas w prze-
konaniu, ¿e przyjaŸñ miêdzy naszymi narodami jest piêkna.

¯eby przyjaŸñ istnia³a, trzeba j¹ troskliwie pielêgnowaæ, jak
piêkny i kapryœny kwiat, który wymaga naszych zabiegów,
aby d³ugo kwit³. Odwiedzajmy wiêc naszych przyjació³,
okazujmy im nasz¹ sympatiê i przywi¹zanie. 
Prawdziwy i wierny przyjaciel to wielki skarb!

ek

"Przyjaciele s¹ jak gwiazdy, 
chocia¿ ich czasem nie widaæ, 

zawsze s¹"
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Termin "lateralizacja" to: asymetria funkcjonalna, asymetria
czynnoœciowa. Brzmi powa¿nie?
Lateralizacja, to nic innego jak stronnoœæ cia³a przyczyniaj¹ca
siê do u¿ywania jednej rêki, nogi, oka, ucha do spe³niania
okreœlonych funkcji. Za dan¹ stronê odpowiedzialna jest prze-
ciwleg³a pó³kula mózgu i to ona koordynuje pracê ca³ego cia³a.  

Dominacja lewej pó³kuli mózgu sprawia, ¿e przewagê ma
prawa strona cia³a i odwrotnie - gdy dominuje prawa pó³kula,
lewa strona cia³a jest sprawniejsza. Procesy zwi¹zane z laterali-
zacj¹ zachodz¹ ju¿ w trakcie ¿ycia p³odowego i trwaj¹ do szó-
stego-siódmego roku ¿ycia.
Zarówno lateralizacja prawostronna, jak i lewostronna jest
norm¹. Zmuszanie, zachêcanie dziecka do zmiany dominuj¹cej
rêki (zazwyczaj do prawej) mo¿e mieæ nieodwracalne skutki 
w jego funkcjonowaniu i zaburzyæ dalszy rozwój. 
Skutkami przestawiania z lewej rêki na praw¹ mog¹ byæ:
* zaburzenia pamiêci i koncentracji,
* zaburzenia mowy,
* trudnoœci w czytaniu i poprawnym pisaniu,
* p³aczliwoœæ, lêkliwoœæ, nadpobudliwoœæ psychoruchowa, ata-
ki z³oœci, j¹kanie, moczenie nocne.

Badanie lateralizacji mo¿na przeprowadziæ dopiero oko³o 3-go
roku ¿ycia, jednak ju¿ znacznie wczeœniej mo¿na zaobserwo-
waæ preferencje dziecka w wyborze dominuj¹cej strony, np.
podczas manipulowania przedmiotami, wchodzenia po scho-
dach, pokazywania palcem itp. Najlepsze efekty daje badanie
spontaniczne, niekontrolowane, dlatego warto obserwowaæ
dziecko podczas zabawy. 
S¹ cztery rodzaje lateralizacji:
- prawostronna - gdy dziecko wybiera tylko praw¹ rêkê, nogê,
ucho, oko

- lewostronna - gdy wybiera tylko lew¹ rêkê, nogê, ucho, oko
- skrzy¿owana - gdy wybiera konsekwentnie przeciwne strony
cia³a np. praw¹ rêkê i lewe oko
- nieustalona - gdy wybiera rêkê, nogê, ucho, oko ca³kowicie
przypadkowo lub naprzemiennie.

U dzieci z nieustalon¹ czy skrzy¿owan¹ lateralizacj¹ mog¹ po-
jawiæ siê trudnoœci w  pisaniu:
pisane przez nie litery s¹ niekszta³tne, pisz¹ w nierównych
odstêpach, opuszczaj¹ linijki.

Napotykaj¹ te¿ na trudnoœci w czytaniu:
przeskakuj¹ litery,  opuszczaj¹ sylaby, opuszczaj¹ wyrazy,
zmieniaj¹ kolejnoœæ liter.
W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ pojawienia siê  trudnoœci w czytaniu
i pisaniu u dzieci z nieustalon¹ oraz skrzy¿owan¹ lateralizacj¹
ju¿ od najm³odszych lat nale¿y systematycznie prowadziæ
æwiczenia stymuluj¹ce koordynacjê wzrokowo-ruchow¹ (np.
rysowanie po œladzie, wycinanie po linii, kalkowanie), analizê 
i syntezê wzrokow¹ (np. wyszukiwanie ró¿nic miêdzy obrazka-
mi, uk³adanie obrazków z czêœci, porz¹dkowanie historyjek
obrazkowych), porz¹dkowanie od lewej do prawej zgodnie z kie-
runkiem czytania. 

Wa¿ne jest, by rodzice i nauczyciele, dziêki zrozumieniu z³o-
¿onego procesu lateralizacji, potrafili inaczej spojrzeæ na pro-
blemy dzieci przy czytaniu i pisaniu, rysowaniu, grach i zaba-
wach ruchowych. Dziêki temu wspierali je, tworz¹c optymalne
warunki, pozwalaj¹ce na maksymalne wykorzystanie mo¿li-
woœci ka¿dego dziecka.

Danuta Rabiej - pedagog
w PPPP w Chojnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnowie

LALATERALIZACJA - co to jest?TERALIZACJA - co to jest?

W kalendarium wydarzeñ kulturalnych
stolicy naszego powiatu wpisana jest
"Legnica Blues Day". Impreza popular-
na, na wysokim poziomie artystycznym,
w tym roku zabrzmia³a tak¿e choj-
nowskim akcentem - zagra³a tam nasza
Faza Blues.
W sobotê 21 stycznia, podczas kolejnej
edycji L.B.D. Faza zagra³a przed Zdrow¹
Wod¹. Legendarna grupa z Ciechocinka
œwiêtuje hucznie 30.lecie. 

Tego dnia Sala Mane¿owa LCK szczel-
nie wype³ni³a siê fanami spragnionymi
polskiego bluesrocka. 

Chojnowscy muzycy pokazali, ¿e graæ
potrafi¹. W³asne podejœcie do twórczoœci
m.in. Tadeusza Nalepy i grupy D¿em
zrobi³o wra¿enie na publicznoœci. Zespó³
zaprezentowa³ tak¿e kilka w³asnych nu-
merów. Jeœli bêd¹ szlifowaæ autorski reper-
tuar, jest szansa, ¿e krajowe festiwale

bluesowe, przyjm¹ ich z otwartymi rêko-
ma. ¯ywio³owa reakcja publiki po ich
wystêpie wystawia F.B. wzorow¹ laurkê. 
Jubilat z Ciechocinka, pokaza³ swoj¹
klasê. Zdrowa Woda podczas koncertu
zagra³a przekrojowy materia³ ze wszyst-
kich p³yt. Niew¹tpliwie zespó³ ten to
ekstraklasa krajowego bluesrocka. Sym-
patyczni ludzie, skorzy do kontaktów. 

Tamta styczniowa sobota potwierdzi³a,
¿e blues jest dobry na wszystko. 

pm
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Fernando 
09/10. 02.2018 - 16:00

Twórcy stanêli na g³owie, by zagwarantowaæ, ¿e ca³oœæ pozostanie doskona³¹ rozry-

wk¹ dla ca³ej rodziny. I uda³o im siê. Wszystkie elementy idealnie do siebie pasuj¹.

Mamy wyrazistych i niezwykle sympatycznych bohaterów. Uwagê przykuwa nie

tylko Fernando, ale te¿ ca³a masa postaci drugoplanowych (koza Lupe, byk Valiente,

pies Paco, je¿ Cuatro - ka¿dy znajdzie w³asnego ulubieñca). 

Narzeczony na niby
09/10.02.2018 - 18:00
16/17.02.2018 - 18:00

To historia Kariny (Julia Kamiñska) i Szymona (Piotr Stramowski). Ona pracuje

przy produkcji telewizyjnego show, z którego re¿yserem (Piotr Adamczyk) zwi¹zana

jest emocjonalnie. Niestety szybko odkrywa, ¿e zainwestowa³a w ten zwi¹zek du¿o

wiêcej ni¿ jej partner. Zd¹¿y³a siê nim ju¿ jednak pochwaliæ przed rodzin¹, która

spodziewa siê spotkaæ ukochanego na zbli¿aj¹cym œlubie siostry Kariny. 

Pasa¿er
09/10.02.2018 - 20:00 

Czwarty film wyre¿yserowany przez Kataloñczyka, w którym wyst¹pi³ Neeson.

Duet nie musi wiêc bawiæ siê w definiowanie gatunku "akcyjniaka z Neesonem".

Wszystkie elementy s¹ ju¿ gotowe do u¿ycia. G³ówny bohater, Michael MacCauley,

jak zwykle sprawia wra¿enie pospolitego szarego cz³owieczka, co jest dodatkowo

podkreœlone przez jego zawód agenta ubezpieczeniowego. Ale Michael nie zawsze

sprzedawa³ polisy na ¿ycie. Kiedyœ pracowa³ w policji, dziêki czemu mo¿e pochwa-

liæ siê zestawem szczególnych umiejêtnoœci, które teraz bêdzie musia³ wykorzystaæ. 

The Florida Project
16/17.02.2018 - 20:00

Akcja filmu toczy siê podczas wakacji, gdy w powietrzu wisi psota. Moonee i jej

najlepszy kolega Scooty biegaj¹ po okolicy, szukaj¹c nowego pomys³u, jak zabiæ

nudê. Fabu³a jest tu drugorzêdna, wy³ania siê jakby od niechcenia z sumuj¹cych siê

w szerszy obraz scenek. Nic dziwnego - tak przecie¿ wygl¹da œwiat z punktu

widzenia dziecka: od impulsu do impulsu, od wydarzenia do wydarzenia, 

z "doros³ymi" sprawami oddelegowanymi do roli t³a. 

Kobiety Mafii
22/23/24.02.2018 - 17:00, 19:30

Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela (Olga Bo³¹dŸ) zostaje wyrzu-

cona z policji. ABW sk³ada jej propozycjê "nie do odrzucenia". Kobieta przechodzi

specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S - ofi-

cerem pracuj¹cym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie

przestêpczej. Jej misj¹ w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narko-

tyków przez Grupê Mokotowsk¹ sterowan¹ przez Padrino (Bogus³aw Linda) - bossa

sto³ecznego pó³œwiatka.
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Dru¿yny z pi³karskiej ekstraklasy,

rozpoczynaj¹ w³aœnie wiosenn¹

rundê rewan¿ow¹. Natomiast A

klasa szlifuje formê w sparingach.

Chojnowianka pod okiem trenera

Marcina Rabandy mecze kontrolne

rozgrywa na wyjeŸdzie. Pierwsze

dwa odby³y siê na sztucznej mu-

rawie, jak¹ posiada obiekt Kon-

feksu Legnica. Przy ul. Grab-

skiego, zanotowano nastêpuj¹ce

wyniki:

KS Chojnowianka Chojnów -

Pogoñ Œwierzawa 1:3, 

KS Chojnowianka Chojnów -

Iskra Kochlice 1:3. 

Nie nale¿y wyci¹gaæ zbyt po-

chopnych wniosków z wyników

dwóch pierwszych sparingów.

Przed nasz¹ dru¿yn¹ jeszcze trzy

gry kontrolne. 

Inauguracja wiosennej rundy 

- 10 marca w Chojnowie. 

Na pierwszy ogieñ pójdzie  Przy-

sz³oœæ Prusice. 

pm

SSppaarr iinngg ii   
pprrzzeedd  sseezzoonneemm



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 03/897 13

W ubieg³ym wydaniu G.Ch. infor-
mowaliœmy o niecodziennym sukcesie
Mateusza Jeki na Hawajach - by³y choj-
nowianin, jedyny Polak w grupie 180
zawodników, ukoñczy³ morderczy bieg
Hurt100. Pan Mateusz zgodzi³ siê na
publikacjê osobistej relacji ze stumi-
lowej przygody w d¿ungli.
Hurt100 jest biegiem na dystansie 100mil
(160km) i odbywa siê co roku od 17 lat na
wyspie Oahu na Hawajach. Bieg jest uwa-
¿any za drugi (po biegu Hardrock100) naj-
trudniejszy w USA na tym dystansie. Tra-
sa poprowadzona jest w górach w okolicy
Honolulu i sk³ada siê z piêciu 20.milowych
pêtli. To, co w nim najtrudniejsze (poza
ponad 8km przewy¿szenia) to ogromna
iloœæ korzeni, po których biegnie siê w³aœ-
ciwie przez ca³y czas. 
Jak to siê sta³o, ¿e znalaz³em siê na Ha-
wajach? Zaczê³o siê od tego, ¿e w ubie-
g³ym roku Micha³ - mój brat, zapisa³ mnie
na ten bieg w ramach prezentu œlubnego.
Kompletnie nieœwiadomy i nieprzygoto-
wany na trudnoœci trasy pojecha³em, prze-
bieg³em trzy pêtle i ... mój ¿o³¹dek nie wy-
trzyma³, zmuszony by³em zejœc z trasy.
Zapisuj¹c siê na ten bieg ponownie, kom-
pletnie nie liczy³em, ¿e dostanê siê po raz
kolejny. Przyszed³ dzieñ losowania i z 500
osób zosta³em wylosowany jako czwarty!
Zrobi³em rachunek sumienia  i postanowi-
³em, ¿e wykorzystam to szczêœcie w loso-
waniu i zrobiê wszystko, ¿eby ukoñczyæ bieg
w tym roku. 
Przygotowywa³em siê ponad 4 miesi¹ce.
Mia³em super trenera, kolegê Marcina,
który ustawia³ mi treningi biegowe, si³owe
i æwiczenia stabilizacyjne. Cztery miesi¹ce
biegania œrednio po 90 - 100 km tygod-
niowo i w koñcu przyszed³ czas by spraw-
dziæ czy to wszystko by³o warte wysi³ku.
Start 6:00 rano, ciemno, nogi siê trzês¹
jak szalone. Wspiera mnie mój najmoc-
niejszy punkt i oaza spokoju - moja ¿ona 
i moi rodzice. Odmawiamy modlitwê bie-
gaczy Tahamura i trzeba napieraæ.
Pierwsze kó³ko biegnê spokojnie, po-
wolutku, korzeñ, korzeñ i kolejny korzeñ.
Uwa¿am bardzo na jedzenie i suplemen-
tacjê sodu i magnezu. Pierwszy punkt
od¿ywczy.  Wolontariusze na punkcie po-
magaj¹ nape³niæ buk³ak, nak³adaj¹ lód do
czapki i daj¹ sushi na wynos ¿ebyœ nie
zg³odnia³ na trasie. 
Pierwsze kó³ko zgodnie z za³o¿eniami 
w okolicach 5:20. Szybka zmiana koszulki,
smarowanko, zrobienie zapasów i ruszy-
³em na drug¹ pêtle. Druga pêtla to ju¿
pe³ne s³oñce - temperatura w okolicach 30
stopni. Pijê mnóstwo, bo po pierwszym
podejœciu czysta koszulka jest ju¿ ca³a
mokra, a z lodu zabranego z punktu nie
pozosta³o nic poza wspomnieniem. 
Druga pêtla zrobiona w czasie 5:50. Je-
stem zadowolony, idzie zgodnie z planem.
Spêdzi³em sporo czasu na punkcie, zja-
d³em pyszny ry¿ z jab³kami mojej mamy 
i w drogê ku ciemnoœci. Temperatura znacz-

nie przyjemniejsza, ale nadal w okolicy 23
stopni. Kó³ko trzecie jest kó³kiem dla mnie
bardzo wa¿nym - muszê zmieœciæ siê w za-
³o¿onym czasie. Staram siê napieraæ, ale
patrzê na zegarek i nie jest dobrze. Po ciem-
ku, pomimo œwiat³a czo³ówki biegnie siê
znacznie wolnej. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie
skrêciæ kostki albo nie wpaœæ w 50 m
przepaœæ. Trzecie okr¹¿enie pomimo
du¿ego wysi³ku nie posz³o najlepiej, ale
zmieœci³em siê w czasie poni¿ej 19 h z nie-
wielkim zapasem. 
Kolejny raz wymiana sprzêtu, opatrzenie
pêcherzy na stopach i pora na rozpoczêcie
zabawy. Wiedzia³em, ¿e bêdzie ciê¿ko na
czwartym kó³ku, wszyscy zgodnie twier-
dz¹, ¿e jest najtrudniejsze. I tutaj po raz
kolejny przychodz¹ z pomoc¹ wspaniali
wolontariusze. Na punkcie czeka kolejka
ludzi, którzy chc¹ byæ Twoimi pacerami -
towarzyszyæ ci w biegu, wspieraæ ciê. Ola
za³atwi³a, ¿e na tym okr¹¿eniu bêdzie
towarzyszy³ mi Bil z Miami, lat 58. Co
najpierw by³o troszkê dla mnie dziwne
mieæ pacera, póŸniej okaza³o siê zbawie-
niem. W po³owie czwartego okr¹¿enia,
ko³o 3-4 rano poczu³em nieodpart¹ chêc
snu. Ze wzglêdu na ju¿ podra¿niony ¿o-
³¹dek, nie mog³em przyjmowaæ kofeiny.
Skoñczy³o siê tym, ¿e nagle ktoœ mnie
szturcha, a ja patrzê dooko³a siebie i oka-
zuje siê, ¿e le¿ê i œpiê obok szlaku. Gdyby
nie Bil, pewnie spa³bym d³u¿ej ni¿ te 5 mi-
nut, na które mi pozwoli³. Patrzê na ze-
garek i ciê¿ko mi uwierzyæ, ale je¿eli nie
ruszê ty³ka, nied³ugo zostanie mi za ma³o
czasu na kó³ko numer piêæ. Œwit przynosi
nowe si³y i zaczynam czuæ siê lepiej, bieg-
nê szybciej. Jedyne dziwne jest to, ¿e bieg-
nie ze mn¹ od czasu do czasu œwinka, taka
dzika, czarna i robi chrum, chrum. Myœlê
sobie, ¿e póki nie wcinasz mi siê pod nogi
to sobie biegnij. A co mi tam. Dobiegam 
w koñcu do finiszu czwartego okr¹¿enia.
Czas 27 h. Zosta³o 9 h. na ostatnie kó³ko.
Nie jest Ÿle, ale sza³u nie ma - trzeba na-
pieraæ. W g³owie krêci siê jak na karuzeli,
miêœniowo w miarê ok. Ola krzyczy, ¿e pó³
Polski kibicuje na Fb - trzeba dzia³aæ. Naj-
gorsza jest œwiadomoœæ, ¿e zaraz znowu
upa³, a przede mn¹ minimum 7-8 h biega-
nia. Pierwsze podejœcie - kryzys tak du¿y,
¿e obj¹³by nie tylko Europê, ale i ze dwa
inne, dowolnie wybrane kontynenty. Przez
kolejne 11 km towarzyszy mi mój tata -
znowu kolejna nieoceniona pomoc. Nogi
mi siê pl¹cz¹, a s³oñce naparza po karku. 
Pierwsze podejœcie uff, kolejny zbieg a³,
a³,a³ ufff. Punkt od¿ywczy na 139 km, czas
29:50. Zosta³o mi 6h na oko³o 20 km 
i jakieœ 110 metrów w pionie. Dystans,
który œrednio zajmuje mi na Œlê¿y oko³o
2h 20 min. Myœlê sobie, czy to naprawdê ja
biegnê i czy aby na pewno nie omin¹³em
¿adnego kó³ka?! Chyba nie. No to noga
przed nogê i do przodu. Mam takie pê-
cherze pod stopami, ¿e czujê che³botanie
przy ka¿dym kroku. Troszkê boli. 

Kolejny punkt 93 mila (149 km) - czas 32 h.
Ludzie mi gratuluj¹, ¿e wow, ¿e fiisher, ¿e
z Polski, a ja nie wiem, o co im chodzi.
Przed sob¹ mam jeszcze jedn¹ górê, 11
km, a jedyne co z siebie jestem w stanie
wykrzesaæ, to poza dwójk¹, parê szybkich
kroków i to by by³o na tyle. Ruszam pod
górê. Ostatnie podejœcie zrobione, i to w³aœ-
nie w tym momencie zaczynam rozumieæ,
o co tym ludziom chodzi³o. Cztery godziny
na pokonanie 11 km, to naprawdê kupa
czasu. Zaczynam zbieg i od czasu do cza-
su zatrzymuje siê i myœlê sobie: "to na-
prawdê siê zdarzy, skoñczê ten bieg". Po
chwili przychodzi jednak w g³owie g³os
rozs¹dku i mówi: "zaraz skrêcisz kostkê 
i tyle bêdzie z twojego medalu. Skup siê,
matole! W porozumieniu z tymi dwoma
g³osami, docz³apujemy siê do ostatniego
przejœcia przez rzekê. Docieram w koñcu
do mostka oko³o 100m do mety. S³yszê
g³osy ludzi, zaczynam rozumieæ co siê
zaraz stanie. Zrzucam plecak i kije - wcale
ich nie potrzebowa³em. Wbiegam na metê,
widzê t¹ mistyczn¹ tabliczkê. Ca³ujê j¹,
dzwoniê dzwonkiem, ludzie klaszcz¹ i w koñ-
cu to, na co czeka³em najbardziej - dostajê
medal i przytula mnie szczêœliwa Ola. 

Dziêkujê mojej wspania³ej ¿onie, która
musia³a wytrzymaæ 4 miesi¹ce gadania
non stop o biegu i treningi po nocach i
ustawianie ka¿dego weekendu pod d³ugie
wybiegania. I za to, ¿e nieraz si³¹ wyrzu-
ca³a mnie z domu na trening, krzycz¹c, ¿e
chcesy przecie¿ ukoñczyæ Hurta!!! 
No i dziêkuje i Micha³owi, i Kasi i Rodzi-
com za to, ¿e jako pierwsi uwierzyli, ¿e
jestem w stanie ukoñczyæ ten bieg. 

zdj.
facebook-Hawaiian Ultra Running Team - HURT

Relacja z Hawajów
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DDzziiaa³³kkii
Sprzedam dzia³ki budowlane w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (12184)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1100m na granicy Chojnów -
Go³aczów - wszystkie media. 
Wiadomoœæ: tel. 607-289-335. (011419) 

Og³oszenia drobne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z póŸn. zm.), art.
41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika
1982r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r.,
poz. 487), ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015r.
o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 2237) oraz Rozporz¹dzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1492)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastê-
puje:
§ 1. Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych na
2018 r., zwany dalej "Programem".
§ 2. Adresatami Programu s¹ wszyscy miesz-
kañcy Miasta Chojnowa, a w szczególnoœci
nastêpuj¹ce grupy osób:
1. Osoby uzale¿nione od alkoholu,
2. Dzieci i m³odzie¿ szkolna,
3. Rodziny oraz najbli¿sze otoczenie osób 
z problemem alkoholowym.
§ 3. Cele Programu bêd¹ realizowane z uw-
zglêdnieniem koniecznoœci zapewnienia do-
stêpnoœci, zgodnie z koncepcj¹ projektowa-
nia uniwersalnego, oraz potrzebami osób 
z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami. Celem
Programu jest w szczególnoœci:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych prob-
lemów alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alko-
holowych aktualnie wystêpuj¹cych.
3. Zwiêkszanie skutecznoœci radzenia sobie
z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie iloœci patologicznych zachowañ
spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycz-
nych osób uzale¿nionych.
6. Promowanie w³aœciwych postaw spo³ecznych.
§ 4. Ustala siê nastêpuj¹ce zadania Progra-
mu oraz sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci
informacyjnej i edukacyjnej wp³ywaj¹cej na
postawy i umiejêtnoœci wa¿ne dla zdrowia 
i trzeŸwoœci, w szczególnoœci wœród dzieci 
i m³odzie¿y poprzez:
1) organizowanie i finansowanie szkolnych
programów profilaktycznych,
2) systematyczne prowadzenie zajêæ eduka-
cyjno-informacyjnych i warsztatowych do-
tycz¹cych problemów uzale¿nienia od alko-
holu, nikotyny oraz problemów przemocy 
i agresji,
3) prowadzenie i finansowanie grupy tera-
peutycznej oraz realizowanie w niej pro-
gramów opiekuñczo-profilaktycznych i edu-
kacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form spê-
dzania czasu wolnego, zawieraj¹cych ele-
menty profilaktyki uzale¿nieñ (m.in. kolo-

nie, obozy, imprezy plenerowe, wycieczki,
zajêcia sportowe, konkursy, pó³kolonie),
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholo-
wym,
5) umieszczanie w "Gazecie Chojnowskiej"
publikacji dot. dzia³alnoœci okreœlonej w ust. 1,
2. Wspomaganie dzia³alnoœci s³u¿¹cej roz-
wi¹zywaniu problemów alkoholowych, pro-
wadzonej przez instytucje, stowarzyszenia 
i osoby fizyczne, poprzez:
1) wspieranie i dofinansowywanie kosztów
terapii mieszkañców miasta Chojnowa, pro-
wadzonej przez podmioty zajmuj¹ce siê sta-
tutowo rozwi¹zywaniem problemów alko-
holowych,
2) wspó³pracê z podmiotami realizuj¹cymi
programy terapeutyczne i profilaktyczne.
3. Zwiêkszanie  dostêpnoœci do terapii i do
informacji dla osób uzale¿nionych oraz
udzielanie pomocy psychospo³ecznej i praw-
nej rodzinom, w których wystêpuj¹ proble-
my alkoholowe i problemy przemocy do-
mowej, poprzez:
1) doskonalenie systemu przeciwdzia³ania prze-
mocy w rodzinie,
2) finansowanie pomocy prawnej,
3) wspieranie dzia³alnoœci œrodowisk wza-
jemnej pomocy,
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego, 
z uwzglêdnieniem koniecznoœci zapewnie-
nia dostêpnoœci, zgodnie z koncepcj¹ pro-
jektowania uniwersalnego, oraz potrzebami
osób z ró¿nymi niepe³nosprawnoœcami,
5) finansowanie terapii grupowej dla osób
uzale¿nionych,
6) finansowanie terapii grupowej dla osób
wspó³uzale¿nionych,
7) zakup i dystrybucjê materia³ów informa-
cyjno-edukacyjnych,
8) finansowanie szkoleñ z zakresu profilak-
tyki alkoholowej,
9) wszczynanie  postêpowañ  przygotowaw-
czych  do s¹du w sprawach  o orzeczenie
obowi¹zku poddania siê leczeniu odwyko-
wemu,
10) publikowanie w prasie artyku³ów zwi¹-
zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
4. Szkolenie kadr poprzez:
1) podnoszenie kompetencji przedstawicieli
instytucji dzia³aj¹cych w zakresie profilak-
tyki i rozwi¹zywania problemów wynika-
j¹cych z u¿ywania alkoholu, w tym w zakresie
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie kompetencji osób pracu-
j¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹ w zakresie
skutecznych oddzia³ywañ profilaktycznych
oraz udzielaj¹cych pomocy dzieciom z ro-
dzin z problemem alkoholowym.
5. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku 
z naruszeniem przepisów okreœlonych w art.
131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeŸ-
woœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi po-

przez zg³aszanie policji i prokuraturze wszel-
kich stwierdzonych naruszeñ prawa.
6. Finansowanie inwestycji oraz zakupu ma-
teria³ów i sprzêtu niezbêdnych do realizacji
celów Programu.
7. Wydawanie opinii, dla organu zezwa-
laj¹cego na sprzeda¿ alkoholu, oraz pro-
wadzenie kontroli przestrzegania zasad i wa-
runków korzystania z zezwolenia na sprze-
da¿ alkoholu.
§ 5. 1. Realizacja Programu nast¹pi poprzez:
1) wybór ofert, wniosków dotycz¹cych pro-
gramów profilaktycznych, edukacyjno-roz-
wojowych, rekreacyjnych, sportowych, kul-
turalnych itp.,
2) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane bêd¹
m.in. we wspó³pracy z:
1) placówkami oœwiatowo-wychowawczymi
i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy spo³ecznej i s³u¿by
zdrowia,
3) organizacjami sportowymi,
4) Koœcio³em Katolickim, innymi koœcio³a-
mi i zwi¹zkami wyznaniowymi,
5) Komisariatem Policji w Chojnowie,
6) Miejsk¹ Izb¹ WytrzeŸwieñ w Legnicy,
7) Punktem Konsultacyjnym,
8) organizacjami spo³ecznymi.
§ 6. Finansowanie zadañ wynikaj¹cych z Pro-
gramu bêdzie dokonywane ze œrodków po-
chodz¹cych z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych.
§ 7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynagra-
dzania cz³onków Miejskiej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych:
1. Wynagrodzenie cz³onka Miejskiej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych ustala siê jako 10 % najni¿szego
wynagrodzenia pracowników, okreœlonego
przez ustawê z dnia 10 paŸdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê
(Dz.U. z 2017 r. poz. 847), zarówno za udzia³
w posiedzeniu Komisji jak i w posiedzeniu
zespo³u zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie na
podstawie "Listy wynagrodzeñ" z zastrze¿e-
niem, ¿e za posiedzenie Komisji i zespo³u
zadaniowego odbyte w jednym dniu mo¿e
byæ wyp³acone tylko jedno wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany
jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 8. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-
jêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia
2018 r.
§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chojno-
wie i w Gazecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

UCHWA£A NR XLVI/229/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania 
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Chodnik z Michowa do Chojnowa

Przebudowa dojazd do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego 
z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

- wykonano 42 miejsca postojowe

Przebudowa chodnika przy ul. Sikorskiego 
Oświetlenie 

drogowe w ulicy Słowiańskiej

Termoizolacja ścian budynku MOPS

Wymiana okien w MBP
Oświetlenie Parku Śródmiejskiego 

Modernizacja kotłowni
gazowej, obsługującej budynki
Urzędu Miejskiego, Biblioteki

Miejskiej i Muzeum
Regionalnego

Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami 

- etap I ul. Małachowskiego, 
Pl. Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza;
- etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza,

Bohaterów Getta Warszawskiego



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Bartek Kruk – 8 lat
Wzorowy uczeń SP3, gra w piłkę
nożną, jego idolem jest Robert Le-
wandowski, zafascynowany jest
motoryzacją i budową dróg. 
Zna na pamięć znaki i przepisy ru-
chu drogowego.

Parking przy MOKSiR

Przebudowa oraz budowa dodatkowych zatok
postojowych przy ul. Sikorskiego oraz wymiana

nawierzchni asfaltowej ulicy

Wiata przystankowa na Placu Dworcowym, ogród zabaw dla dzieci przy ul. Gen. St. Maczka 
w ramach Budżetu Obywatelskiego

Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej - 32 miejsca postojowe

Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim

Modernizacja pokrycia dachu 
budynku Gimnazjum nr 1

INWESTYCJE 2017

Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej na stadionie
miejskim oraz przyległych terenach MOKSiR




