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Z cyklu „Ludzie z pasją”
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Koncert kolęd w MOKSiR

Kolędnicy z Chojnowa we Wrocławiu 

Trzej Królowie po raz trzeci
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Kacper, Melchior i Baltazar – trzech
króli, po raz trzeci, wraz z licznym
orszakiem, przeszło ulicami naszego
miasta, podążając do Stajenki.

6 stycznia w Chojnowie wierni celebro-
wali Objawienie Pańskie. W kościele
pw. św Ap. Piotra i Pawła oraz świątyni
pw. NPNMP mieszkańcy czcili obecność
Boga w historii człowieka.

W tradycji polskiej, Objawienie Pańskie
nazywane jest potocznie świętem Trzech
Króli. Stąd też od 9 lat w wielu miastach
naszego kraju (w tym roku w 751) impo-
nujące, tłumne, kolorowe orszaki.
W Chojnowie już trzeci raz Orszak Trzech
Króli, po Mszy świętej w dwóch świąty-
niach, z kolędą na ustach, przeszedł na
Plac Zamkowy głosząc, z okazji 40 ro-
cznicy pierwszej pielgrzymki do Polski
Jana Pawła II, hasło „Odnowi oblicze ziemi”.

Orszaki – zielony, niebieski i czerwony,
przy Zamku Piastowskim połączyły się 
i wspólnie uczestniczyły w jasełkach
przygotowanych przez powoływaną spe-
cjalnie na tę okazję grupę teatralną.

Krótka opowieść o narodzinach Zbawi-
ciela przyniosła nowinę i stała się dro-
gowskazem dla Orszaku, który udał się
w dalszą wędrówkę. Setki mieszkańców
w symbolicznych koronach prowadzo-
nych przez Króli (w tym roku, jak na
monarchów przystało, podążających 
w karocy) skierowało się do centrum
miasta. 

W tej pielgrzymce towarzyszyli im moto-
cykliści, góralska kapela z Żywiec-
czyzny, ważne postaci religijne i histo-
ryczne. Cała świta zatrzymała się przed
„stajenką”. Przy żłobie Święta Rodzina
w otoczeniu dzieci z Ochronki Sióstr
Służebniczek, które kolędą pięknie przy-
witały Orszak. Potem Pastuszkowie, Anio-
łowie oraz Trzech Króli złożyło pokłon 
i dary oczekiwanemu Mesjaszowi.

W chojnowskie obchody święta Trzech
Króli wpisał się już na stałe Polonez Ma-
turzystów. Uczniowie szkół średnich koń-
czący w tym roku edukację, na kilka ty-
godni przed Egzaminem Dojrzałości,
polskim tańcem hołdują świeckiej trady-
cji, uatrakcyjniając jednocześnie religijne
święto.

Epilogiem było wspólne kolędowanie. 
Przy wtórze kapeli Antoniego Gluzy
wierni wspólnie, podobnie, jak nie tak
dawno przy rodzinnych stołach, śpiewali
znane, bożonarodzeniowe utwory. 
Pogoda, mimo sypiącego momentami
drobnego śniegu, sprzyjała wydarzeniu.
Kto jednak przemarzł lub zgłodniał,
mógł posilić się sycącą grochówką lub

rozgrzewającym barszczem z pasztecika-
mi, a na deser poczęstować się pieczonym
jabłkiem.

***
Organizatorem Orszaku Trzech Króli 
w Chojnowie była parafia św. Apostołów
Piotra i Pawła przy wsparciu parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Współorganizatorami - Siostry Służebni-
czki, MOKSiR, Urząd Miejski, Komi-
sariat Policji, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, chojnowskie szkoły i przedszko-
la, Urząd Gminy, Ochotnicza Straż Po-
żarna Gminy Chojnów, Starostwo Po-
wiatu Legnickiego, Powiatowy Zespół
Szkół, Dolnośląski Ośrodek Pięlęgna-
cyjno-Rehabilitacyjny Niebieski Parasol.
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11.01 - godz. 18.00
Koncert kolêd ³emkowskich i ukraiñskich
- MOKSiR

13.01; godz. 16.00
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
- MOKSiR; 

13.01 - godz. 16.30.
Koncert Kolêd w wykonaniu chóru
Skoranta i Orkiestry Dêtej pod batut¹
Piotra Koziara- koœció³ pw. œw. Ap. Pio-
tra i Paw³a;

17.01. - godz.  17.30
Koncert Noworoczny Ogniska Muzycz-
nego - MOKSiR

18.01 - godz. 18.00
Spotkanie z Tadeuszem Rybczyñskim -
za³o¿ycielem Klubu Psich Zaprzêgów
“Sfora Chojnów” - Miejska Biblioteka
Publiczna

Najbli¿sze wydarzenia
w mieœcie

ZZaapprroosszzeenniiee nnaa kkrrêêggiieellnniiêê
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji serdecznie zaprasza do korzysta-
nia z krêgielni, która oferuje dwa pro-
fesjonalne tory do gry. Na ka¿dym z nich
mo¿e jednorazowo graæ do 8 osób.
Mog¹ z niej korzystaæ osoby, które ukoñ-
czy³y 18 lat posiadaj¹ce Kartê Klubow¹
MOKSiR, osoby, które ukoñczy³y 15 lat
za pisemn¹ zgod¹ rodzica/opiekuna
prawnego - po wyrobieniu Karty Klu-
bowej MOKSiR, osoby, które nie ukoñ-
czy³y 15 lat - pod bezpoœredni¹ opiek¹
rodziców/prawnych opiekunów posia-
daj¹cych Kartê Klubow¹.
Grupy zorganizowane z³o¿one z dzieci
poni¿ej 15 roku ¿ycia musz¹ mieæ co
najmniej jednego pe³noletniego opiekuna
na 8 uczestników, odpowiedzialnego za
swoich podopiecznych przez ca³y czas
przebywania na terenie Krêgielni.
Krêgielnia jest czynna od wtorku do
soboty w godzinach od 15:00 do 21:00.
Rezerwacji toru mo¿na dokonywaæ do
godz. 15.30 w sekretariacie MOKSiR,
osobiœcie lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu 76 8188621 podaj¹c imiê,
nazwisko i numer karty. 
Osoby zainteresowane zobowi¹zane s¹
stawiæ siê w Recepcji 15 min. przed roz-
poczêciem gry, w przeciwnym razie re-
zerwacja zostanie anulowana.
Aby wyrobiæ Kartê Klubow¹ nale¿y udaæ
siê do Miejskiego Oœrodka Kultury Sportu
i Rekreacji; ul. Ma³achowskiego 7 z do-
wodem osobistym. Rejestracja trwa kilka
minut, a karta jest bezp³atna.
Zapraszamy!

Wojewoda DDolnoœl¹ski aapeluje
- ddbajmy oo nnasze œœrodowisko

W zwi¹zku z trwaj¹cym sezonem grzew-
czym nasila siê zjawisko spalania w pie-
cach domowych, kot³owniach i komin-
kach odpadów, co powoduje bardzo du¿¹
emisjê zanieczyszczeñ takich, jak py³y
zawieraj¹ce metale ciê¿kie, tlenek wêgla,
tlenki azotu, dwutlenek siarki, chloro-
wodór, a tak¿e rakotwórcze dioksyny 
i furany. Najczêœciej spalaniu poddawa-
ne s¹ odpady papierowe, kartony, plasti-
ki, folie, elementy mebli (w tym lakiero-
wane, malowane i impregnowane drewno),
opakowania po œrodkach chemicznych,
farbach, lakierach, mieszane tworzywa
sztuczne, itp.. spalanie odbywa siê w nis-
kich temperaturach, czêsto przy du¿ej
wilgotnoœci powietrza, co powoduje, ¿e
w emitowanych spalinach powstaj¹
wskazane wy¿ej zanieczyszczenia, które
maja bardzo szkodliwy wp³yw na zdro-
wie mieszkañców, zwierz¹t domowych
oraz negatywnie oddzia³uj¹ na œrodo-
wisko naturalne. 

Wa¿ny kkomunikat 
- ww rrazie ““ataku” zzimy

Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina,
¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czys-
toœci i porz¹dku w gminach (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1454 ze zm. - art. 5 § 4),
w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek
usuwania œniegu i lodu z chodnika, po³o-
¿onego wzd³u¿ jego nieruchomoœci. Ma
obowi¹zek odœnie¿ania i likwidowania
lodu równie¿ z bramy i podwórka swojej
posesji, a tak¿e usuwania sopli i zwa³ów
œniegu z dachu budynku i zabudowañ
gospodarczych znajduj¹cych siê na jego
terenie. Odgarniêty œnieg nale¿y sk³a-
dowaæ w miejscu, w którym nie powo-
dowa³by zak³óceñ w ruchu pieszych 
i samochodów.

Apel MMinistra RRolnictwa
i RRozwoju WWsi ooraz GG³ównego

Lekarza WWeterynarii
do hhodowców ddrobiu 

Szanowni Pañstwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groŸny
dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla
gospodarki i niebezpieczny dla gospo-
darstw. G³ówn¹ przyczyn¹ rozprzestrze-
nienia siê wirusa grypy ptaków H5N8 s¹
zara¿one dzikie ptaki. Niestety przyczy-
n¹ bywa te¿ cz³owiek i dlatego przypomi-
namy o podstawowych zasadach postêpo-
wania. Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ
zasady bioasekuracji: 
- zabezpieczyæ paszê przed dostêpem
zwierz¹t dzikich; 
- nie karmiæ drobiu na zewn¹trz budyn-
ków, w których drób jest utrzymywany; 
- nie poiæ drobiu oraz ptaków utrzymy-
wanych przez cz³owieka wod¹ ze zbior-
ników, do których maj¹ dostêp dzikie
ptaki; 
- stosowaæ w gospodarstwie odzie¿ i obu-
wie ochronne oraz po ka¿dym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami umyæ
rêce wod¹ z myd³em; 
- stosowaæ maty dezynfekcyjnie  w wejœ-
ciach i wyjœciach z budynków, w których
utrzymywany jest drób; 
- przetrzymywaæ drób w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez mo¿li-
woœci swobodnego poruszania siê po
otwartym wybiegu; 
Przypominamy te¿ ¿e, za brak sto-
sowania zasad bioasekuracji bêd¹ na-
k³adane kary administracyjne. 
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IV sesja nowo urzêduj¹cej Rady Miej-
skiej Chojnowa dotyczy³a m.in. bud¿etu
miasta na 2019 rok. Projekt bud¿etu
przedstawi³ burmistrz Jan Serkies.
- Panie Przewodnicz¹cy Wysoka Rado!
Zgodnie z uregulowaniami prawnymi wy-
nikaj¹cymi z ustawy o finansach publi-
cznych pod obrady dzisiejszej Sesji Rady
Miejskiej Chojnowa przedk³adam projekt
bud¿etu Miasta Chojnowa na 2019 rok. 
Uchwa³a bud¿etowa Miasta Chojnowa
na 2019 rok zak³ada pozyskanie do-
chodów bud¿etowych na poziomie
57.323.355,80 z³, w tym: dochodów
bie¿¹cych w kwocie 53.596.835,80 z³ oraz
dochodów maj¹tkowych w wysokoœci
3.726.520,00 z³.
Jednym z g³ównych Ÿróde³ dochodów 
w roku 2019 bêd¹ dochody w³asne 
w kwocie 31.622.225,00 z³, co stanowi
55 % dochodów ogó³em w tym m.in.
11.716.524,00 z³, z tytu³u podatków 
i op³at lokalnych oraz 12.236.524,00 z³ 
z tytu³u udzia³ów w podatkach stanowi¹-
cych dochody bud¿etu pañstwa; drugim
znacz¹cym Ÿród³em dochodów bêd¹ sub-
wencje ogólne z bud¿etu pañstwa w kwo-
cie 12.474.408,00 z³, co stanowi 22 %
dochodów ogó³em. Zgodnie z zawiado-
mieniem Wojewody Dolnoœl¹skiego prze-
widujemy wp³ywy z tytu³u dotacji celo-
wych z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ w³asnych w kwocie 1.154.600,00
z³ oraz na zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej w wysokoœci
10.239.067,00 z³. W 2019 roku planuje-
my pozyskaæ œrodki z pozosta³ych Ÿróde³
na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych
w kwocie 1.628.470,80 z³, w tym: z do-
tacji w ramach programów finansowa-
nych z udzia³em œrodków europejskich.
Planowane przychody bud¿etu w 2019
roku to kwota 5.271.896,58 z³, stano-
wi¹ca planowan¹ wysokoœæ do zaci¹-
gniêcia kredytu i po¿yczki.
Uchwa³a bud¿etowa na 2019r. prze-
widuje rozchody bud¿etowe stanowi¹ce
kwotê 1.161.813,53 z³, z tytu³u sp³at
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Planowane dochody i przychody zostan¹
przeznaczone na pokrycie wydatków
niezbêdnych do realizacji zadañ bie-
¿¹cych i inwestycyjnych.
Wydatki bud¿etu zostan¹ przeznaczone m.in. na:
- oœwiatê i wychowanie - 30 % wydatków;
- rodzinê - 18 % planowanych wydatków;
- transport i ³¹cznoœæ - 4 % planowanych
wydatków;

- gospodarkê komunaln¹ i ochronê œro-
dowiska - 16% wydatków;
- administracjê publiczn¹ - 8,5 % plano-
wanych wydatków bud¿etu Miasta Choj-
nowa na 2019 rok.
Planowane wydatki maj¹tkowe na 2019r.
przewiduj¹ realizacjê zadañ inwestycyj-
nych z zakresu:
* Dróg publicznych gminnych na ³¹czn¹
kwotê 2.480.000,00 z³, w tym na:
* Budowa chodnika przy ul. Wyspiañ-
skiego - druga strona 125 000,00 z³
* Budowa nawierzchni ulicy Matejki 
330 000,00 z³
* Budowa nawierzchni ulicy S³owiañ-
skiej 500 000,00 z³
* Budowa parkingu wraz z oœwietleniem
ulicznym, budowa nowych chodników
oraz remont nawierzchni istniej¹cych
chodników na terenie Szko³y Podstawo-
wej nr 4 w Chojnowie 500 000,00 z³
* Budowa ul. Reymonta wraz z oœwietle-
niem ulicznym - I etap - 450.000,00 z³
* Modernizacja ulica L. Staffa i T. Gaj-
cego wraz z infrastruktur¹ wodno-kanali-
zacyjn¹ - projekt 15 000,00 z³
* Przebudowa ul. M.Sk³odowskiej-Curie
wraz z oœwietleniem - projekt 10 000,00 z³
* W zakresie gospodarki mieszkaniowej
na ³¹czn¹ kwotê 120 tys. z³, na Adaptacjê
budynku Szko³y Podstawowej nr 3 na
Centrum Wsparcia Spo³ecznego - projekt.
* W zakresie cmentarza komunalnego na
³¹czn¹ kwotê 120.000,00 z³, w tym:
- budowa alejek na Cmentarzu Komunal-
nym w Chojnowie 90 000,00 z³
- budowa odwodnienia terenu cmentarza
komunalnego 30 000,00 z³
* W zakresie oœwiaty na ³¹czn¹  kwotê
490.125 z³, w tym na:
- wykonanie robot budowlanych w Przed-
szkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgo-
dnie z zaleceniami PPO¯ - 140 000,00 z³
- wykonanie robót budowlanych w Przed-
szkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgo-
dnie z zaleceniami PPO¯ - 334 925,00 z³
* W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego
na kwotê 3.246.896,58 z³, w tym: 
- na Budowê Centrum Medycznego dla
regionu Chojnowa na dofinansowanie
dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie;
* W zakresie przeciwdzia³ania alkoholiz-
mowi na kwotê 125 tys. z³ z przeznacze-
niem na budowê placów zabaw dla dzieci
i m³odzie¿y;
* W zakresie gospodarki komunalnej 
i ochrony œrodowiska na ³¹czn¹ kwotê
5.579.435,85. z³ w tym na:

- budowê ruroci¹gu przesy³owego wody
z ujêæ wodnych w Konradówce do Stacji
Uzdatniania Wody w Chojnowie,
- zagospodarowanie terenu ujêæ wody
oraz budowa drogi dojazdowej 2 700 000,00 z³;
- budowê sieci wodno- kanalizacyjnej 
w ul. Wrzosowej i Leœnej - projekt 2
- 2 000,00 z³;
- przebudowê i rozbudowê miejskiej
oczyszczalni œcieków w Goliszowie dla
aglomeracji Chojnów - 50 000,00 z³;
- przebudowê sieci wodno-kanalizacyj-
nej w ul. Komuny Paryskiej 300 000,00 z³;
- wymianê studni kanalizacyjnej w Parku
Œródmiejskim 5.000,00 z³; 
* Zakup opraw energooszczêdnych na po-
trzeby oœwietlenia ulicznego 100 000,00 z³;
* Prace konserwatorskie w obrêbie zabyt-
kowego Parku Œródmiejskiego - 150 000,00 z³
* Remont dachów bazy Oddzia³u Estetyki
Miasta przy ul. Kraszewskiego 152 000,00 z³
* Rozbudowa zielonej infrastruktury Mia-
sta Chojnowa 2.020.435,85 z³ (wniosek 
o dofinansowanie z³o¿ony w Narodowym
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej).
* Zakup przyczepy/wywrotki na niskim
podwoziu dla Oddzia³u Estetyki Miasta 
- 45 000,00 z³;
* W zakresie kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego  na kwotê 100 tys. z³ na
wymianê okien w budynku Muzeum Regio-
nalnego;
* W zakresie kultury fizycznej na kwotê
80 tys. z³ na budowê œcianki wspinacz-
kowej na terenie MOKSIR.

Sprawozdanie 7/2018 z pracy
Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 29 listopada 2018 r. 
do 17 grudnia 2018 r.

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospo-
darczego m.in.:
* Realizowana jest inwestycja "Budowa
centrum medycznego dla regionu Choj-
nowa wraz z zakupem specjalistycznego
sprzêtu medycznego” ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
* Zakoñczono i odebrano prace przy bu-
dowie k³adki dla pieszych nad rzek¹
Skora w ci¹gu ul. Matejki. 
* Zakoñczono prace odbiorowe inwesty-
cji zwi¹zanej z przebudow¹ jezdni i chod-
nika na ul. Ma³achowskiego, Witosa,
Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszaw-
skiego.
* Trwaj¹ prace przygotowawcze do zg³o-
szenia zakoñczenia budowy sieci wodo-
ci¹gowej oraz kanalizacji ogólnosp³aw-
nej dla planowanego osiedla domków

Na grudniowych sesjach



GAZETA CHOJNOWSKA  NR 01/918 5

jednorodzinnych przy ul. Reymonta 
i Ogrodowej.
* Zadanie z Bud¿etu Obywatelskiego:
Remont sceny i nawierzchni towarzy-
sz¹cej Wzgórza Chmielowego w Parku
Piastowskim realizowane wraz z przy-
³¹czem energetycznym, z³o¿ono do za-
opiniowania Wojewódzkiemu Konser-
watorowi Zabytków Delegatura w Legnicy.
* Zadanie z Bud¿etu Obywatelskiego:
Przebudowa schodów, nawierzchni am-
fiteatru oraz budowa zadaszenia sceny 
w Parku Œródmiejskim w Chojnowie -
trwaj¹ prace przygotowawcze do z³o-
¿enia wniosku o pozwolenie na budowê,
zlecono mapê do celów projektowych.
* Og³oszono przetargi nieograniczone 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa Dolnoœl¹skiego
2014-2020 wspó³finansowanego ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego na realizacjê projektu pn. Kom-
petencje kluczowe szans¹ sukcesu dla
uczniów szkó³ podstawowych Gminy
Miejskiej Chojnów:
- na dostawê i monta¿ wyposa¿enia w sprzêt
TIK Szko³y Podstawowe nr 3 i nr 4 w Choj-
nowie - czêœæ I zamówienia;
- na dostawê oprogramowania (wraz z li-
cencj¹) spe³niaj¹cego funkcjê specjalisty-
cznego systemu blended learning dla
Szko³y Podstawowej nr 3 i nr 4 w Choj-
nowie wraz z instalacj¹ oprogramowania
i sprzêtu - czêœæ II zamówienia;
- na dostawê pomocy dydaktycznych i mon-
ta¿ wyposa¿enia pracowni Szkó³ Podsta-
wowych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - czêœæ
I zamówienia;
- na dostawê mebli do Szkó³ Podstawo-
wych nr 3 i nr 4 w Chojnowie - czêœæ II
zamówienia;
* Rozliczono z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu wnioski z I i II
naboru dotycz¹ce zmiany systemu ogrze-
wania w ramach Programu "Ogranicze-
nie niskiej emisji na obszarze wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego".
* Trwa procedura rozliczania dofinan-
sowania prac konserwatorskich w obrê-
bie  zabytkowego Parku  Œródmiejskiego
- w ramach poddzia³ania 19.2 "Wsparcie
na wdro¿enie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
spo³ecznoœæ" objêtego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -
2020 (PROW 2014-2020).

* Zakoñczono i odebrano budowê oœwie-
tlenia drogowego w ci¹gu ul. Legnickiej.
* Zakoñczono monta¿ oœwietlenia œwi¹-
tecznego na terenie Miasta.
* Zakupiono skrzynie na piasek przez-
naczone do ustawienia przy nowo wybu-
dowanej k³adce.
* Przydzielono 3 lokalne mieszkalne. 
* Usuniêto œwierk przy gara¿ach ul. Drzy-
ma³y.
* Wykonano równanie nawierzchni grun-
towej ul. Fabrycznej.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców 
3 lokale mieszkalne z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cych bonifikat.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: 
- dzia³kê pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ przy ul. Pogodnej,
- dzia³kê pod budowê gara¿u przy ul.
Parkowej.
* Przygotowano i og³oszono przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ dwu-
nastu dzia³ek pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ przy ul. Radosnej,
Mi³ej, Pogodnej. 
* Zawarto 2 umowy dzier¿awy ze Wspól-
notami Mieszkaniowymi przy ul. Witosa
na grunt bezpoœrednio przyleg³y do bu-
dynku (podwórko). 
* Wydano 3 wypisy i wyrysy oraz 8 za-
œwiadczeñ z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta.
* Wydano 2 postanowienia pozytywnie
opiniuj¹ce podzia³y dzia³ek pod wzglê-
dem zgodnoœci z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego miasta.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywa-
telskich m.in.:
* Œwiadczenia wychowawcze
- przyjêto i rozpatrzono 17 wniosków
* Dodatki mieszkaniowe 
- przyjêto i rozpatrzono  15 wniosków
- wyp³acono dodatki mieszkaniowe na
kwotê 23.493,95 z³.
* Dodatki energetyczne
- przyjêto i rozpatrzono 12 wniosków
- wyp³acono 118 dodatków na kwotê
1.689,04 z³.

Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
* Za³atwiono 84 wnioski o wydanie od-
pisów z akt stanu cywilnego.

* Sporz¹dzono 5 aktów ma³¿eñstwa, 7
aktów zgonu, sprostowano i uzupe³niono
akt stanu cywilnego.
* Usuniêto 40 niezgodnoœci oraz prze-
prowadzono 43 migracje aktów.
* Przyjêto 4 zapewnienia o braku oko-
licznoœci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³-
¿eñstwa.

***
Ostatnie w minionym roku posiedzenie
Rady Miejskiej mia³o miejsce 31 grud-
nia. Na sesji zapoznano siê z propono-
wanym na rok 2019 planem pracy ko-
misji sta³ych i Rady. W³adze miasta za-
decydowa³y tak¿e o nadaniu nazwy no-
wej drodze wewnêtrznej na terenie miasta.
Samorz¹d zaplanowa³ zagospodarowanie
terenu zielonego przy ul. Reymonta -
przeznaczono go pod zabudowê jedno-
rodzinn¹. Nowa ulica, której uchwa³¹
Rady nadano imiê Jana Paw³a II, ³¹czyæ
bêdzie ulicê G³owackiego i Ogrodow¹. 
Jednog³oœnie przyjêto równie¿ uchwa³ê
dotycz¹c¹ nadania Parkowi Œródmiej-
skiemu imienia Marsza³ka Józefa Pi³-
sudzkiego. O tej inicjatywie pisaliœmy
przy okazji relacji obchodów 100.lecia
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Jak podkreœla³ wówczas burmistrz Jan
Serkies - nadanie imienia Marsza³ka
naszemu parkowi, bêdzie ho³dem nie
tylko dla tego wybitnego Wodza, ale
tak¿e dla wielu pokoleñ Polaków wal-
cz¹cych o suwerenn¹ Polskê.

Tego dnia Radni powo³ali nowego skarb-
nika miasta. Od stycznia br. funkcjê tê 
w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie pe³ni
Dariusz Subocz. 
Absolwent m.in. Wy¿szej Szko³y Ban-
kowej w Poznaniu (specjalizacja podat-
ki) i Akademii Ekonomicznej we Wro-
c³awiu (specjalizacja rachunkowoœæ),
przez ostatnie 11 lat pe³ni³ funkcjê skarb-
nika powiatu w Starostwie Powiatu Ja-
worskiego.
Dotychczasowa skarbnik - Anna Rybar-
czyk - od stycznia tego roku pe³ni funk-
cjê zastêpcy wójta w gminie Zagrodno.

opr.eg

Na grudniowych sesjach
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Promocja miasta Chojnowa zrobi³a bi-
lans spo³ecznych wydarzeñ w 2018 roku.
Przez ostatnich 12 miesiêcy odby³o siê
ich ponad 150 - mijaj¹cy rok by³ intensy-
wny w koncerty, wernisa¿e czy inicjaty-
wy sportowe. 

Tylko w styczniu odby³o siê 5 koncer-
tów, a przez ca³y rok chojnowianie mogli
bawiæ siê na ponad 30 spotkaniach mu-
zycznych. W mieœcie zagrali m.in. Za-
kopower, Piêkni i M³odzi, Trubadurzy,
Andrzej Rybiñski czy Bayer Full. 

Placówki kulturalne - MOKSiR, Miejska
Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Re-
gionalne - zadba³y o wydarzenia naukowe
i artystyczne. Odby³o siê ponad 20 wer-
nisa¿y i wyk³adów. Czêœæ z nich poœwiê-
cona by³a lokalnym pasjonatom i twór-
com, pozosta³a nale¿a³a do goœci zapra-
szanych na spotkania poœwiêcone litera-
turze, historii czy dziennikarstwu. 

Ponad 15 pisarzy, naukowców i podró¿-
ników odwiedzi³o Chojnów i jego miesz-
kañców. 
Ponad 10 grup turystycznych zawita³o do
grodu nad Skor¹ w tym: Francuzi, Niem-
cy i Czesi z miast partnerskich, a tak¿e
inni m.in. goœcie z Irlandii czy Ukrainy. 
Kino "Kultura" wyœwietli³o ponad 250
filmów. 
Ponadto odby³o siê ponad 15 imprez
organizowanych w Rynku.

Najwa¿niejsze uroczystoœci odbywa³y
siê pod has³em 100.lecia odzyskania
przez Polskê Niepodleg³oœci.

Chojnowianie mogli wzi¹æ udzia³ w po-
nad 20 konkursach, turniejach i zawo-
dach organizowanych w mieœcie. Do
najwa¿niejszych nale¿¹: Otyliada na
Basenie Miejskim, taneczna Stonoga 
w MOKSiR czy chojnowskie dyktando
w Domu Schrama. 
Liczba wydarzeñ powiêksza siê o kolej-
ne 50, w sk³ad których wchodz¹: jubile-
usze, kampanie, warsztaty oraz mnóstwo
wydarzeñ organizowanych przez choj-
nowskie placówki edukacyjne, domy
samopomocy, warsztaty terapii zajêcio-
wych, zwi¹zki i stowarzyszenia, osoby
prywatne. 

Rok 2018 zdecydowanie by³ bogaty w wy-
darzenia kulturalne, spo³eczne, sportowe.
Kolejny 2019 zapowiada siê równie
intensywnie. Mo¿emy liczyæ na kontynu-
acjê cyklicznych spotkañ i obfitoœæ no-
wych chojnowskich przedsiêwziêæ. 

K.Burzmiñska

KKKKuuuullll ttttuuuurrrraaaa llllnnnnyyyy   bbbb iiii llllaaaannnnssss   
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pani Joanna Sakowska stale poszukuje
wiedzy na temat cz³owieka. Jako fizjote-
rapeutka skoñczy³a wiele kursów dosko-
nal¹cych profesjê, maj¹c¹ na celu pomóc
pacjentowi. Bohaterka "Ludzi z pasj¹"
fascynuje siê zdrowiem jako bez-
sprzeczn¹ ca³oœci¹, któr¹ tworz¹ emocje,
od¿ywianie i ruch. Zami³owanie do poma-
gania przerodzi³o siê w jej ¿yciu w sta³y
pêd poszukiwania egzystencjalnego z³o-
tego œrodka, który zaczyna siê i koñczy
od uœmiechu kuracjusza.

Gazeta Chojnowska - Od zawsze czu³a
Pani, ¿e zostanie fizjoterapeut¹?
Joanna Sakowska - Wiedzia³am, ¿e chcê
pracowaæ z drugim cz³owiekiem. Lubi³am
biologiê, fizykê i kiedy kole¿anka powie-
dzia³a mi, ¿e uczy siê w Studium Fizjoterapii,
wtedy "zagra³o" - to jest to! Ukoñczy³am
Studium Fizjoterapii we Wroc³awiu, potem
studia magisterskie na AWF we Wroc³a-
wiu, na Wydziale Fizjoterapii. Pracê magi-
stersk¹ napisa³am na temat rehabilitacji
kardiologicznej po zawale miêœnia serco-
wego wg metody dr Adamczyka w Krako-
wie. Od tego wybitnego specjalisty otrzy-
ma³am egzemplarz publikacji z dedykacj¹ 
i przys³owiowego "kopa" na dalszy rozwój.

G.Ch. - Odby³a Pani wiele interesuj¹cych
szkoleñ, kursów. To sta³e doskonalenie
wp³ywa zarówno na Pani ¿ycie, jak i pa-
cjentów?
J.S. - Razem z kole¿ank¹ wprowadza³yœmy
rehabilitacjê pozawa³ow¹ na oddziale kar-
diologii w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy.
Odby³am szkolenia z zakresu korekcji wad
postawy. Kiedy rozwija³a siê w Polsce me-
toda McKenziego - terapia bólów krêgo-
s³upa zaprosiliœmy dr Stengerta i przesz-
liœmy czteroosobowe szkolenie. Wprowa-
dziliœmy tê metodê w naszym regionie. Nie
by³o ³atwo, bo zmienia³a ona o 180 stopni
podejœcie do leczenia dolegliwoœci krê-
gos³upa. Kolejny kurs to æwiczenia metod¹
PNF (dotycz¹c¹ receptorów cia³a). I wyma-
rzony kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej
wg. Kaltenborna i Evjenta z egzaminem
przed komisj¹ miêdzynarodow¹ - jeden 
z najbardziej stresuj¹cych w moim ¿yciu.

G.Ch. - Nieustannie pog³êbia Pani ró¿ne
dziedziny nauki kr¹¿¹ce wokó³ zagad-
nienia - cz³owiek.
J.S. - Mamy po³¹czenie tego wszystkiego.
W naszych cia³ach trwaj¹ ci¹g³e procesy
przemian energii kinetycznej w elektryczn¹,
chemiczn¹ itd.… Cudowny taniec, który

nazywamy ¿yciem. Pozna³am wp³yw na-
szych emocji, a szczególnie stresu na nasze
cia³o na ró¿nych warsztatach z zakresu
psychologii i rozwoju osobistego i trafi³am
na kurs "Totalnej Biologii". Jak zmoty-
wowaæ cz³owieka, który cierpi z powodu
bólu, do tego, ¿eby chcia³ æwiczyæ? Ka¿dy
cz³owiek jest inny, a jego historia jest za-
pisana w ciele. Jednak jak zmobilizowaæ go
do wprowadzenia zmian w swoim ¿yciu?
Tego nas na studiach nie nauczyli. Wiêc
sama rozpoczê³am poszukiwania.

G.Ch. - Pani praca to trwa³a i systematy-
czna praktyka w szukaniu witalnoœci or-
ganizmu.
J.S. - Chcia³abym zachêciæ ludzi do dbania
o zdrowie poprzez ruch, przez roz³adownie
stresu. Przez kilka lat prowadzi³am zajêcia
dla kobiet. Wykorzystuj¹c zdobyt¹ wiedzê,
opracowa³am program æwiczeñ z elemen-
tami aerobiku, tañca, pilatesu, koñcz¹c
relaksacj¹ z jog¹ i technikami relaksu psy-
chologicznego przy muzyce i œwiecach. Po-
tem zaprosi³am p. Jana Mêdralê, który
prowadzi jogê w Chojnowie. Pozna³am
niezwyk³y wp³yw dŸwiêku na cia³o na kon-
certach mis i gongów tybetañskich, a tak¿e
masa¿ dŸwiêkiem. Kupi³am kryszta³ow¹
lyrê, któr¹ wykorzystujê do auto-relaksu i dla
pacjentów. Moi znajomi wyje¿d¿ali na wa-
kacje za granicê, a ja bra³am kolejny kre-
dyt i… na kurs.

G.Ch. - Jest Pani fizjoterapeutk¹ - poszu-
kiwaczem wiedzy. Szuka pani najlep-
szych technik, sposobów, recept oddzia³u-
j¹cych na organizm ludzki tak, by przy-
nosi³y zdrowie, dobr¹ formê i samopo-
czucie. To misja, która przynosi zapew-
ne wiele satysfakcji, ale wymaga te¿ wysi³ku.
J.S. - Zawsze fascynowa³ mnie masa¿.
Przez osiem lat uczy³am masa¿u w Studium
Fizjoterapii. Dalej terapia tkanek miêk-
kich, terapia punktów spustowych, terapie
powiêziowe. Niezwyk³¹ wiedzê da³ mi kurs
z zakresu terapii czaszkowo-krzy¿owej.
Uwra¿liwi³ czucie dotyku, takie "nas³uchi-
wanie" tkanek, wewnêtrzny dialog. 12 lat
temu zaproszono do Polski twórcê metody
kinesiotapingu, dr Kenzo Kaze i zorganizo-
wano pierwsze szkolenia pierwszego i dru-
giego stopnia i ja tam by³am. Poniewa¿

dodatkowo interesowa³am siê medycyn¹
wschodni¹ i akupunktur¹, akupresur¹, ukoñ-
czy³am pierwszy i drugi stopieñ kinezjo-
logii stosowanej, pozna³am i æwiczê Qi
Gong medyczny, jogê, interesuje mnie ajur-
weda. Zorganizowa³am z kole¿ank¹ kurs
"masa¿ wg faz ksiê¿yca" prowadzony przez
Pierluiggi Fantiniego ze Szko³y Ajurwedy
w Rzymie. Od razu pokocha³am tê metodê.
Tu ³¹czy siê wiedzê wschodu i zachodu. Jak pas-
ki mog¹ leczyæ? Niektórzy siê œmiali, a te-
raz w TV ogl¹daj¹ oklejonych nimi sportowców.

G.Ch. - Prowadzenie gabinetu fizjote-
rapii w Chojnowie jest jednoczeœnie Pani
prac¹ i pasj¹. Skutkuje to wieloma pozy-
tywnymi aspektami w spotkaniach z pa-
cjentami?
J.S. - Dziedzina rehabilitacji ca³y czas siê
rozwija. Staram siê œledziæ nowoœci. Pozna-
jemy nowy sprzêt i ca³¹ ekip¹ stale szko-
limy siê, zapraszaj¹c firmy i producentów 
z prezentacjami do Chojnowa. I tu mo¿emy
siê pochwaliæ, bo jesteœmy jedn¹ z nielicz-
nych placówek rehabilitacyjnych, która
posiada falê uderzeniow¹, laser wysoko-
energetyczny, czy ostatnio zakupiony Salus
- Talent urz¹dzenie do g³êbokiej stymulacji
elektromagnetycznej. To wszystko nie dzia-
³oby siê bez pomocy innych, wspieraj¹cych
nas ludzi: burmistrza, kierownika przy-
chodni, przyjació³ rehabilitacji. A najpiê-
kniejsz¹ odpowiedzi¹ jest uœmiech pacjenta.

G.Ch. - Interesuje siê Pani tak¿e medy-
cyn¹ naturaln¹. Czy zgadza siê Pani ze
stwierdzeniem, ¿e jesteœmy tym, co jemy?
J.S. - Nasze zdrowie zale¿y od tego, co jemy.
Stan naszych jelit wp³ywa na nasze emocje.
Ruch wyzwala endorfiny - hormony szczêœ-
cia. To wszystko pragnê przekazaæ pacjen-
tom. Nasze zdrowie zale¿y od emocji, od¿y-
wiania, ruchu. Jak ¿yæ? D¹¿yæ do harmonii
we wszystkich aspektach naszego ¿ycia. Dzie-
liæ czas na wypoczynek, relaks, rodzinê i przy-
jació³, pracê. ZnaleŸæ czas na spacer, szcze-
gólnie w naturze. Mieszkamy w piêknym
miejscu, mamy blisko lasy i góry. Trzeba
szanowaæ swoje cia³o i uwa¿nie wybieraæ
"paliwo" dla niego i  uœmiechaæ siê. Daj¹c
uœmiech sobie i drugiemu cz³owiekowi uru-
chamiamy machinê zmian. Tego ca³y czas siê
uczê.

G.Ch. - Czy mog³aby Pani poleciæ zdro-
wy przepis na ¿ycie?
J.S. - Zapewne dla ka¿dego taka recepta
by³aby inna. ¯eby chcieæ æwiczyæ, dzia³aæ,
zmieniaæ siê, trzeba mieæ energiê! Zag³ê-
bi³am siê w temat i wprowadza³am ró¿ne
diety od t³ustej przez wysokobia³kow¹, ku-
chniê piêciu przemian, wegetarianizm, wi-
tarianizm. Ostatnia moja fascynacja to zio³a
i dzika kuchnia. Zrobi³am ju¿ pierwsze maœci
np. z ¿ywokostu i maceraty. To dzia³a!
Trzeba szukaæ, tego, co daje nam poczucie
spe³nienia, w efekcie szczêœcie i zdrowie.

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udzielenie
wywiadu. ¯yczymy Pani wielu zadowo-
lonych i uœmiechniêtych pacjentów!



Hania ma prawie 2 lata. Jest radosnym i pe³nym
energii dzieckiem. Choruje na bardzo rzadk¹ wadê

twarzoczaszki. G³ówka by³a zbyt ma³a i nie by³o 
w niej miejsca na prawid³owy rozwój mózgu.

W swoim krótkim ¿yciu przesz³a ju¿ 3 operacje czaszki.
Musi byæ pod sta³¹ opiek¹ wielu specjalistów.

Dlatego w imieniu swoim i Hani prosimy 
o przekazanie 1% na dalsze leczenie i diagnostykê.

Dziêkujemy za okazane wsparcie.
Fundacja Dzieciom Zd¹¿yæ z Pomoc¹

Nr KRS 0000037904
w rubryce “Cel szczegó³owy” nale¿y wpisaæ 

Hanna Myœko 32210
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El¿bieta K³apciñska - prezes Chojnowskiego Stowarzyszenia
Przyjació³ Miast Partnerskich, od kilkunastu lat nie tylko ro-
zwija kontakty miêdzy oficjalnymi miastami partnerskimi
Chojnowa, ale promuje nasze miasto tak¿e w innych europej-
skich metropoliach. Nie tak dawno by³a goœciem niemieckiego
parlamentarzysty w Bundestagu. Poprosiliœmy o relacjê z tej
wizyty. 

"W drugiej po³owie listopada minionego roku otrzyma³am 
z biura deputowanego do Bundestagu z okrêgu Görlitz Tho-
masa Jurk zaproszenie na dwa dni do Berlina. Od wielu lat
(razem z córk¹) jestem cz³onkiem stowarzyszenia "Frauen auf
dem Weg nach Europa" w Görlitz. W ramach naszej statutowej
dzia³alnoœci spotykamy siê te¿ z politykami m.in. pochodz¹cymi 
z tego okrêgu. 
Nasza wizyta w Berlinie odby³a siê w dniach 06-07 grudnia
2018r. W czwartek, 6-go grudnia, po niespe³na czterogodzinnej
podró¿y 40-osobowa grupa dotar³a autokarem do Berlina. Tu
ju¿ czeka³ na nas pracownik biura prasowego i informacyjnego
rz¹du federalnego (Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung).
Pierwszym etapem naszego pobytu by³o interesuj¹ce spotkanie
w ministerstwie finansów. Potem obiad i wizyta w centrali SPD
(Thomas Jurk jest deputowanym do Bundestagu z ramienia tej
partii). Po spotkaniu, zdjêcie przy pomniku Willego Brandta.
Willi Brandt by³ burmistrzem Berlina Zachodniego, potem kan-
clerzem Republiki Federalnej Niemiec, który zapocz¹tkowa³
pojednanie polsko-niemieckie. S³ynne jest jego powiedzenie:
"Pokój to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez pokoju".

Potem zwiedzanie najciekawszych miejsc w Berlinie z okien
autobusu, jarmark bo¿onarodzeniowy przy Koœciele Cesarza
Wilhelma (to tutaj dwa lata temu terroryœci wykorzystuj¹c
ciê¿arówkê na polskich numerach rejestracyjnych wjechali 
w t³um ludzi... Dziœ, przy pami¹tkowych tablicach p³on¹ sym-
boliczne znicze) i przejazd do hotelu.
Drugi dzieñ pobytu rozpoczê³o spotkanie w Bundesracie - izbie
wy¿szej parlamentu niemieckiego. Po zwiedzeniu i wys³uchaniu
ciekawego wyk³adu o symbolach znajduj¹cych siê w tutejszym
gmachu udaliœmy siê do Bundestagu, gdzie po bardzo do-
k³adnej kontroli zaprowadzono nas do sali plenarnej. Tutaj
wys³uchaliœmy wyk³adu na temat zadañ i pracy niemieckiego
parlamentu. Po zwiedzeniu sali plenarnej, spotkanie z pos³em
Thomasem Jurk. Podczas rozmowy wywi¹za³a siê o¿ywiona
dyskusja, a Thomas Jurk odpowiada³ na wiele pytañ (tak¿e
dotycz¹cych naszego regionu). Dziêkuj¹c mu za zaproszenie
wrêczy³am torbê z pami¹tkami z Chojnowa. Nasz gospodarz
wyrazi³ ¿ywe zainteresowanie Chojnowem. Pyta³ o burmistrza,
o jego zaanga¿owanie w sprawy lokalne, o miejskie inwestycje.

Odpowiedzi udzieli³y cz³onkinie stowarzyszenia "Frauen auf
dem Weg nach Europa", które bywaj¹ w naszym mieœcie -
zgodnie stwierdzi³y, ¿e Chojnów w ostatnich latach bardzo siê
zmieni³, wypiêknia³, a wieloletni burmistrz jest otwartym na
spo³eczne potrzeby i niezwykle goœcinnym zarz¹dc¹. Ta obiek-
tywna rekomendacja zachêci³a polityka, który wyrazi³ wolê
odwiedzenia grodu nad Skor¹. 
Nie pozosta³o mi nic innego jak serdecznie (nieoficjalnie
jeszcze) zaprosiæ Thomasa Jurk do naszego ma³ego, ale prze-
cie¿ uroczego miasteczka”.

opr. eg

Chojnowianka w Bundestagu
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Ju¿ jakiœ czas temu zapowiadany by³

tomik wierszy Danuty Schmeling pt.

"Anatomia piêknego ¿ycia". Dopiero gru-

dzieñ przyniós³ tê upragnion¹ premierê.

Gdy w 2014 r. pani Danuta pojawi³a siê

po raz pierwszy na spotkaniu Gildii Ar-

tystów Chojnowa (GAC), by³a ju¿ do-

œwiadczonym autorem. Przynale¿noœæ

do GAC tylko dopingowa³a do aktywnej

dzia³alnoœci i szlifowania warsztatu lite-

rackiego. 

Nawi¹zanie wspó³pracy z wydawnic-

twem "Astrum" okaza³o siê momentem

prze³omowym naszej gildianki. Ma ju¿

na koncie kilka antologii. "Anatomia

piêknego ¿ycia" jest pierwszym, w pe³ni

autorskim wydawnictwem. Wisienk¹ na

torcie w zbiorze stu wierszy jest "Gildia

Artystów Chojnowa".

Czy jest to lektura ³atwa, lekka i przy-

jemna? Na pewno szczera i pe³na emo-

cji. Polecam tê pozycjê jako obowi¹z-

kow¹ w domowej bibliotece.

Autorka nie osiada na laurach. Jest akty-

wna na blogu literackim Word Press

(https://ocalslowa.com/). Spod jej pióra

wci¹¿ wychodz¹ nowe strofy…

pm

Wiersze Danuty Schmeling

Pierwsze tegoroczne spotkanie gildian
odby³o siê w pi¹tek 4 stycznia, tradycyj-
nie w restauracji „Pod Jeleniem”.
Dyrektor MOKSiR Stanis³aw Horodecki,
przedstawi³ bogaty plan imprez na we-
ekend 5 - 6 styczeñ, zaprosi³ na seans fil-
mu „Arktyka” i poinformowa³, jakie
gwiazdy wyst¹pi¹ podczas Dni Choj-
nowa (Wilki, Weekend). 
Przypomnia³ tak¿e o najbli¿szym choj-
nowskim finale WOŒP. Na tê okazjê
Anna Wójcik przygotowuje swoje wyro-
by rêkodzielnicze na aukcjê.

Potem przysz³a chwila na poezjê i prozê.
W pierwszym przypadku – Piotrek Mi-
sikiewicz przedstawi³ swoj¹ wersjê wier-
sza pani Danuty Schmeling pt. „Kto ko-
cha”. A po nim niezawodny Jaros³aw Ma-

cewicz przeczyta³ esej pt. „Œlepy tor”.
Nieco filozoficzne opowiadanie o zimie
z perspektywy oczekiwania na dworcu
PKP.
WyobraŸnia zdopingowana przez s³od-
kie „co nieco” autorstwa Anny Wójcik 
i Józefy Pawlak, nabra³a rumieñców pod-
czas prezentacji obrazu (tej drugiej) pt.
„Nimfa”.
Niespodziankê sprawi³ wszystkim An-
drzej Bobik z drukarni Unifot. Obdaro-
wa³ gildian okaza³ym kalendarzem œcien-
nym. Podzieli³ siê te¿ wspomnieniami 
z okresu, gdy zara¿ony zosta³ pasj¹ foto-
graficzn¹. 
Dla urozmaicenia atmosfery obejrze-
liœmy fragment filmu TV £u¿yce z serii
„Echa przesz³oœci”. Cykl reporta¿y opo-
wiada o historii ziem Dolnego Œl¹ska.

1 lutego (pi¹tek) zapraszamy 
wszystkich chêtnych 
na spotkanie G.A.C. 

do restauracji „Pod Jeleniem” 
na godz. 18.00.

pm

NA NOWY ROK – NOWE PLANY

PrPropozycja na ferieopozycja na ferie
- zostañ in¿ynier- zostañ in¿ynieremem

W pierwszym tygodniu ferii Miejski
Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji
zaprasza dzieci w wieku 8-14 lat na
kreatywno-techniczn¹ zabawê wraz 
z TechForKids. Co kryje siê pod tym
sformu³owaniem? Warsztaty z robotyki
(praca na zestawach LEGO Education
Mindstorms EV3), zabawa z d³ugopisem
3D, buzuj¹ce wulkany czy malowanie na
mleku, a wiêc eksperymenty chemiczne,
kreatywne warsztaty zdobienia eko toreb
oraz malowanie kolorow¹ nitk¹. 
Wszystko zaledwie w ci¹gu pierwszych
trzech dni ferii - od 28 do 30 stycznia br.

Iloœæ miejsc ograniczona! 
Obowi¹zuj¹ zapisy 

- od 10 stycznia 2019 r. 
Zapraszamy!

Otyliada 
na bbasenie ww CChojnowie 

nominowana ww pplebiscycie nna
Najlepsz¹ IImprezê SSportow¹

Zag³êbia MMiedziowego 
w 22018 rroku. 

Organizowany corocznie 
na chojnowskiej p³ywalni 

Nocny Maraton P³ywacki Otyliada 
zosta³ nominowany w plebiscycie 

portalu e-legnickie.pl 
na Najlepsz¹ Imprezê Sportow¹ Zag³êbia

Miedziowego w 2018 roku. 
Zwracamy siê zatem z proœb¹ do

wszystkich osób zwi¹zanych zarówno 
z Otyliad¹, jak i sympatyzuj¹cych 

z naszym basenem, o oddanie g³osu na
portalu e-legnickie.pl w zak³adce

plebiscyt, na Otyliadê w Chojnowie. 
G³osowanie trwa do 02.02.2019r.

Z góry dziêkujemy!
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19 grudnia 2018 roku w Dolnoœl¹skiej
Szkole Wy¿szej we Wroc³awiu odby³a
siê uroczysta Gala Fina³owa Plebiscytu
Gazety Wroc³awskiej "Nauczyciel na
Medal 2018". Uroczystoœæ rozpocz¹³
Arkadiusz Franas, Redaktor Naczelny
Gazety Wroc³awskiej, który powita³
finalistów Plebiscytu - szko³y i nauczy-
cieli. By³y wystêpy zespo³u muzycznego
i wyk³ad akademicki dotycz¹cy roli edu-
kacji. Nastêpnie odby³a siê ceremonia
wrêczania nagród. Mi³o nam poinfor-
mowaæ, ¿e nasze Gimnazjum zdoby³o 
I miejsce w powiecie i uplasowa³o siê
III miejscu w województwie dolnoœl¹-
skim jako "Szko³a Przyjazna Uczniom"
natomiast pedagog z naszej szko³y,
Pani Hanka D¹browska-Król zosta³a
Laureatk¹ II miejsca w kategorii Na-
uczyciel na Medal Klas 4-8 i Gim-
nazjum. 
Nagrodê pieniê¿n¹ i certyfikaty w imie-
niu naszej szko³y odebrali: Dyrektor Gim-
nazjum Andrzej Urban, Pani Hanka
D¹browska-Król oraz Przewodnicz¹ca
Rady Rodziców Barbara Radwañska.
Cieszymy siê bardzo z tak du¿ego wy-
ró¿nienia, które jest jednoczeœnie pod-
sumowaniem dzia³alnoœci szko³y i efek-
tem dwudziestoletniej pracy ca³ej naszej
spo³ecznoœci szkolnej - nauczycieli, pra-
cowników szko³y, uczniów i rodziców.
Dziêkujemy gor¹co wszystkim, którzy
oddali na nas g³osy. 

Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie -

"Szko³a Przyjazna Uczniom 2018"

Dla zainteresowanych - link do filmu na
You Tube
https://youtu.be/IPgDgJv86YY

WIELKI SUKCES GIMNAZJUM NR 2 WIELKI SUKCES GIMNAZJUM NR 2 

Wszystkich pragn¹cych byæ na bie¿¹co,
mieæ sta³y dostêp do informacji z miasta,
zachêcamy do korzystania z dostêpnych
œrodków przekazu. 

Esemesowe powiadamianie

Wyœlij SMS na numer 661-000-112 
o treœci tak.dle01, a informacje o zagro-
¿eniach pogodowych i wydarzeniach 
w mieœcie bêdziesz otrzymywaæ, za dar-
mo, na swój telefon. 

Aplikacja “BLISKO”

Pobierz aplikacjê “BLISKO”, wpisz
nazwê miejscowoœci i zdecyduj, z jakich
serwisów tematycznych bêd¹ do ciebie
przesy³ane informacje. 

Strona chojnow.eu

Na oficjalnej stronie Miasta Chojnów
znajdziesz wszystkie aktualne informa-
cje, zapowiedzi imprez, relacje z wy-
darzeñ, zdjêcia, filmy, linki do wszyst-
kich miejskich instytucji i placówek.

Polub Chojnów na Facebooku

Chojnow.eu - Oficjalny Serwis Interne-
towy Miasta Chojnów to profil, na
którym znajdziesz krótkie aktualnoœci 
z terenu miasta ze zdjêciami, filmikami 
i plakatami zapowiadaj¹cymi najbli¿sze
wydarzenia. 

AAkkttuuaallnnooœœccii zz CChhoojjnnoowwaa
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26 stycznia 2019r. bêdzie mia³a miejsce oficjalna premiera
cyfrowa EPki £ukasza Kindla "Ballady mi³osne EP"
(utworów "Casanova" i "Gwiazdy" mo¿na ju¿ pos³uchaæ na
Youtube). Poprosiliœmy autora o kilka s³ów o p³ycie.
- Prace nad tym projektem rozpocz¹³em na pocz¹tku 2018
roku, choæ czêœæ nagrañ - w innych aran¿acjach i z nieco
zmienionymi tekstami - "ogrywa³em" ju¿ wczeœniej. Dojrze-
wa³o to we mnie… Wreszcie w paŸdzierniku ubieg³ego roku
sfinalizowaliœmy "Ballady…" nagraniem 5 utworów. Promocjê
p³yty - na razie w wersji cyfrowej na Spotify i Itunes - zapla-
nowa³em na koniec stycznia 2019. 
S³uchaj¹cy "Ballad…" byæ mo¿e dostrzeg¹ w nich moje muzy-
czne inspiracje. Ed Sheeran, John Mayer, Shawn Mendes czy
Foy Vance to artyœci, których twórczoœæ niew¹tpliwie ma
wp³yw na moje w³asne muzyczne drogi i wybory. Balladowy
pop, trochê folku, odrobina rocka - takie muzyczne klimaty
znalaz³y siê na "Balladach mi³osnych EP". Teksty i kompozy-
cje s¹ moje, natomiast na brzmienie du¿y wp³yw mia³ producent
EPki -  Voytek Kochanek z Wroc³awia, przed laty nagrodzony
Grammy jako realizator dŸwiêku albumu amerykañskiej pio-
senkarki Chaka Khan - “Funk This”. Komuœ takiemu mo¿na 
i warto zaufaæ. W nagraniach uczestniczyli: Bartek Miarka
(gitara elektryczna), Piotr Œwiêtoniowski (klawisze), Andrzej
Stagraczyñski (bas), Jonasz Wiewiórski (piano), Marta Sochal-
Matuszyk (skrzypce), Micha³ "Banda¿" Bednarz (perkusja).
Wszystkim im z ca³ego serca dziêkujê.
S³owa wdziêcznoœci chcê te¿ skierowaæ do osoby dla mnie
ca³kowicie niezwyk³ej, czyli pani Agnieszki Justyny Szumi³o.
Nasze drogi zesz³y siê przed trzema laty. Mia³em wtedy tylko

gitarê, burzê dŸwiêków i pomys³ów na piosenki w g³owie, 
i - jak szybko siê przekona³em - niewiele wiedzia³em o tech-
nice i sztuce wokalnej. Dziœ jestem w zupe³nie innej przestrzeni
- tak jak i oczywiœcie mój g³os. Mam wiêksz¹ wiarê w sens
podejmowanych artystycznych dzia³añ i widzê œwiat piêkniej,
pe³niej i proœciej - to zas³uga naszej ciê¿kiej pracy. 
Pani Agnieszko - z ca³ego serca dziêkujê!

Chojnowianie bêd¹ mieli okazjê pos³uchaæ £ukasza Kindla 
"na ¿ywo" ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê, w czasie 27. Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w naszym mieœcie. 
Mo¿na siê te¿ z nim skontaktowaæ poprzez:
facebook.com/lukikindel albo stronê www.lukaszkindel.pl

sh

££UUKKAASSZZAA KKIINNDDLLAA ""BBAALLLLAADDYY MMII££OOSSNNEE EEPP""

Pomó¿!
Pani Teresa Jastrzêbska potrzebuje protezy nogi! 

Cierpi na chorob¹ zwyrodnieniow¹ krêgos³upa oraz cukrzycê. Wskutek postêpu choroby
31.03.2018 roku wykonano jej amputacjê udow¹ lewostronn¹. Z uwagi na stan zdrowia p. Tereska
wymaga dalszego leczenia i sta³ej rehabilitacji ruchowej.

Potrzebne s¹ œrodki finansowe na zakup i adaptacjê 
protezy koñczyny dolnej lewej, pokrycie kosztów leczenia 

i rehabilitacjê.

Wkrótce, przy okazji rozliczenia podatku za 2018 rok, 
bêdziemy decydowaæ o przekazaniu 1%. 

W przypadku p. Teresy 
w rubryce dotycz¹cej organizacji po¿ytku publicznego 

nale¿y wpisaæ 
KRS 0000050135,

a w rubryce "cel szczególny" TERKA.

Najprostsz¹ form¹ pomocy jest wp³ata,
nawet najdrobniejszej kwoty, na konto:

Dolnoœl¹ska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao SA I Oddzia³ Wroc³aw

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - TERKA
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Dzia³ dla Doros³ych
Henry Fraser 

„Ma³e wielkie rzeczy"

Henry Fraser mia³ siedemnaœcie lat, kiedy w wyniku tra-
gicznego wypadku w jednej chwili zmieni³o siê niemal
wszystko. Sparali¿owany od szyi w dó³ Henry pokona³
niewyobra¿alne trudnoœci, by znów móc korzystaæ z ¿ycia 
i nauczyæ siê nowego sposobu funkcjonowania. W swojej
ksi¹¿ce Henry pisze o tym, jak w wyzwaniach, które sta-
wia³o przed nim ¿ycie, zawsze odnajdywa³ jakiœ dar; jak
uczy³ siê przyjmowaæ i akceptowaæ z³y obrót spraw oraz
doszukiwaæ siê pozytywnych aspektów ka¿dej sytuacji. Jego
filozofia ¿yciowa opiera siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿dy dzieñ
mo¿e byæ dobry.
Dziœ Henry jest brytyjskim artyst¹ maluj¹cym za pomoc¹ ust
i mówc¹ motywacyjnym. Jego pierwsza wystawa indywidu-
alna „Z dnia na dzieñ" odby³a siê w czerwcu 2016 roku.
Namalowany przez niego obraz zamieszczono na ok³adce
„The Scrum", dodatku do magazynu „The Times". Henry
Frazer trafi³ na siódme miejsce w rankingu Power 100 
z 2017 roku – listy najbardziej wp³ywowych osób niepe³no-
sprawnych ¿yj¹cych w Wielkiej Brytanii.

Frances Gies, Joseph Gies
„¯ycie w œredniowiecznym mieœcie"

Swobodnie poruszasz siê w miejskiej d¿ungli? A wiesz, ¿e
istnia³a ju¿ œredniowieczu? Zanurz siê w œwiat œrednio-
wiecznego miasta i poznaj jego ¿ycie od podszewki. Razem
z dwojgiem cenionych historyków zwiedzisz teatr, koœció³ 
i szko³ê, zrobisz zakupy na rynku i pójdziesz do lekarza.
Zawitasz w domu mieszczanina i poznasz jego ¿onê.
Zostaniesz zaproszony na œlub i pogrzeb, a nawet zajrzysz na
salê porodow¹.Co ludzie robili w koœciele? A co w budynku
pod szyldem z jednoro¿cem? Jak lekarze traktowali swoich
pa-cjentów? Czym zajmowali siê œredniowieczni studenci?
Jak dzia³a³y s¹dy? Czemu ma³¿onkowie trzymali bieliznê
pod poduszk¹? Frances i Joseph Gies znowu udowadniaj¹,
¿e œredniowiecze to fascynuj¹ca epoka! 

Dzia³ dla Dzieci 
Ariadna Przepióra 

„O ksiê¿ycu z komina domu na wzgórzu"

Nie chodzi o to, by patrzeæ na œwiat przez ró¿owe okulary,
ale by w jego szaroœciach dostrzegaæ to, co wa¿ne, dobre 
i piêkne. Micha³ przeprowadza siê na wieœ, gdzie poznaje
klasowe „dziwad³o". Wiktora. W³aœciciela niezwyk³ego
Skarbca, ma³ego filozofa, ch³opaka, którego promienisty
uœmiech potrafi rozœwietliæ najgorszy mrok, przezwyciê¿yæ
ludzki gniew, nienawiœæ, chorobê... Wzruszaj¹ca opowieœæ
o magii otaczaj¹cej rzeczywistoœci, tajemnicy ¿ycia i œmierci
oraz o przyjaŸni, która po³¹czy³a chwalipiêtê, mieszczucha,
baboch³opa, histeryczkê i szkolnego agresora. To przygoda,
która rozpoczê³a siê od nudnego zadania z przyrody, a prze-
niknê³a w zakamarki domu na wzgórzu, od lat budz¹cego
fascynacjê i lêk, i tak naprawdê nigdy siê nie skoñczy³a.
Ksi¹¿ka wychodzi poza wszelkie schematy patrzenia 
i uwra¿liwia na to, wobec czego pozostajemy obojêtni, 
a nawet bezradni.

ZABAWA, ZZABAWA
18.01.; ggodz. 118.00
19.01.; ggodz. 118.00
20.01.; ggodz. 118.00
25.01.; ggodz. 118.00
26.01.; ggodz. 118.00
27.01.; ggodz. 118.00

40-letnia prokurator Dorota (Agata Kulesza) pije, by – jak

sama mówi – „nie zwariowaæ”. Zas³aniaj¹c siê immunitetem,

ukrywa wszystkie wykroczenia pope³nione „pod wp³ywem”.

Skutecznie pomaga jej w tym m¹¿, znany polityk (Marcin

Dorociñski). Studentka Magda (Maria Dêbska) lubi ostro

imprezowaæ, ale œwietnie siê uczy i ma super pracê, wiêc nikt

nie robi jej z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg – Teresy

(Dorota Kolak) ka¿dy pretekst jest dobry, ¿eby siê napiæ.

Alkoholu nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu

dzieciêcym, którego jest ordynatorem. Wkrótce, w ¿yciu

ka¿dej z kobiet nast¹pi¹ wydarzenia, po których ich problem

przybierze na sile. Czy wspierane przez rodziny i przyjació³

bohaterki zd¹¿¹ go w porê pokonaæ? 

UNDERDOG
18.01.; ggodz. 220.00
19.01.; ggodz. 220.00
20.01.; ggodz. 220.00
25.01.; ggodz. 220.00
26.01.; ggodz. 220.00
27.01.; ggodz. 220.00

Borys "Kosa" Kosiñski (Eryk Lubos) jest u szczytu formy. 

W walce ¿ycia ze swoim najwiêkszym rywalem Denim

Takaevem (Mamed Khalidov) pope³nia b³¹d, który przekreœla

jego karierê. Traci wszystko. To wydarzenie rozpoczyna seriê

upadków i wzlotów, a przede wszystkim zmusza go do tytani-

cznego wysi³ku w walce o szacunek i mi³oœæ. 

SPIDER-MMAN UUNIWERSUM - 22D DDUBBING 
19.01.; ggodz. 114.00; 116.00
20.01.; ggodz. 114.00; 116.00
26.01.; ggodz. 114.00; 116.00
27.01.; ggodz. 114.00; 116.00

W "Uniwersum" tymczasem wszystko dzia³a nad wyraz

sprawnie: od wdziêcznego g³ównego bohatera przez

zaskakuj¹co zniuansowane figury czarnych charakterów po

najwiêksz¹ zagwozdkê serii, czyli postaæ cioci May. Jest tem-

po, jest humor, jest urzekaj¹ca animacja, s¹ powa¿ne emocje,

niepowa¿ne atrakcje i ca³y zastêp Spider-Manów. Dla

ka¿dego coœ mi³ego. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
poleca
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UCHWA£A NR V/22/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Parkowi Œródmiejskiemu

imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
1. Nadaje siê Parkowi Œródmiejskiemu usytuowanemu 
w granicach dzia³ek nr 393, 395, 394/2 i czêœci dzia³ki
394/1 w obrêbie 4 miasta Chojnowa, stanowi¹cych w³as-
noœæ Gminy Miejskiej Chojnów, imiê Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego.
2. Park opisany w ust.1 wpisany jest w ksiêdze rejestru za-
bytków nieruchomych województwa dolnoœl¹skiego pod
nr A/2807/519/L.
3. Po³o¿enie parku obrazuje za³¹cznik graficzny do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2. 
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chojnowa.

§ 3. 
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolno-
œl¹skiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie i og³oszeniu w Gazecie
Chojnowskiej oraz na stronie internetowej urzêdu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Uzasadnienie
do Uchwa³y Nr V/22/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Parkowi Œródmiej-
skiemu imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodle-
g³oœci, aby w sposób szczególny upamiêtniæ donios³¹
rocznicê, proponuje siê nadanie imienia Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego parkowi miejskiemu istniej¹cemu pod nazw¹
Park Œródmiejski w Chojnowie.
Polskê sprzed stu lat kojarzymy g³ównie z postaci¹ Józefa
Pi³sudskiego. To "Naczelnik" i jego pierwsza kompania
kadrowa stali siê symbolem niepodleg³oœciowego zrywu.
Pielêgnowanie historii, wolnoœci, praworz¹dnoœci i prze-
kazywanie tych wartoœci kolejnym pokoleniom jest na-
szym obowi¹zkiem. Dlatego, aby w sposób szczególny
upamiêtniæ stulecie odzyskania przez Polskê niepodle-
g³oœci, proponuje siê nadaæ Parkowi Œródmiejskiemu imiê
Ojca naszej wolnoœci -  Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Park Œródmiejski to park zabytkowy z wieloma pomnika-
mi przyrody po³o¿ony w bliskoœci Zamku Piastowskiego,
w tym roku w I etapie rewitalizacji zosta³ zmodernizowany,
zyska³ now¹ infrastrukturê.
Nadanie imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego bêdzie
ho³dem nie tylko dla tego wybitnego Wodza, ale tak¿e dla
wielu pokoleñ Polaków walcz¹cych o suwerenn¹ Polskê.

UCHWA£A NR V/21/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnêtrznej 

na terenie miasta Chojnowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.
8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222 t.j.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.
1. Nadaje siê  drodze wewnêtrznej zlokalizowanej na dzia³ce 
nr 460/10 po³o¿onej w obrêbie 4 miasta Chojnowa, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów, nazwê - ulica Jana Paw³a II.
2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone s¹ na
mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnoœl¹skiego i podlega
rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Choj-
nowie i og³oszeniu w Gazecie Chojnowskiej oraz na stronie interne-
towej urzêdu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroñski

Uzasadnienie
do Uchwa³y Nr V/21/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 grud-
nia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnêtrznej na tere-
nie miasta Chojnowa
Zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do w³aœci-
woœci Rady Miejskiej nale¿y miêdzy innymi podejmowanie uchwa³
w sprawie nazw ulic i placów publicznych.
Podjêcie uchwa³y nadaj¹cej nazwê ulicy w obrêbie 4 miasta Choj-
nowa jest konsekwencj¹ realizacji obowi¹zuj¹cej Uchwa³y nr
XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wybranych terenów w mieœcie Chojnów.
Projektowania nowa ulica po³o¿ona jest w Chojnowie na dzia³ce 
nr 460/10 i stanowi obs³ugê komunikacyjn¹ do nowo wydzielonych
dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ .
Podjêcie uchwa³y nadaj¹cej nazwê ulicy jest celowe i w pe³ni uza-
sadnione, ponadto usprawni  komunikacjê i pozwoli na wprowadze-
nie w³aœciwej numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci.
Œwiêty Jan Pawe³ II jest najwybitniejsz¹ osob¹ w dziejach Polski.
Przyczyni³ siê do istotnych zmian spo³ecznych w naszej ojczyŸnie,
by³ niestrudzonym orêdownikiem pokoju i pojednania na œwiecie.
To postaæ, która szczególnie zas³uguje na upamiêtnienie.
Upamiêtnienie w takiej formie imienia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
by³o od dawna oczekiwane przez chojnowian. Aby upamiêtniæ
postaæ Wielkiego Rodaka, z wnioskiem o nadanie imienia jednej 
z chojnowskich ulic im. Jana Paw³a II  wyst¹pili mieszkañcy miasta
w 2015r. Wniosek zosta³ podpisany przez 600 mieszkañców.
Za tak¹ nazw¹ ulicy przemawia równie¿ jej po³o¿enie - bliskie usy-
tuowanie Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II oraz Koœció³ pw.
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny.
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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

Og³oszenia drobne

Op³ata 
za wwa¿noœæ mmiejsc 

na CCmentarzu
Komunalnym

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego informuje na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, ¿e 

okres wa¿noœci op³aty 
za miejsce pochówku 

wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przed³u¿enie wa¿noœci miejsca pochówku
nastêpuje po wniesieniu kolejnej op³aty, która
skutkuje przed³u¿eniem na nastêpne 20 lat. 
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e miejsce nie
op³acone mo¿e byæ wykorzystane do kolejnego
pochówku innej osoby zmar³ej.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze prosi siê opiekunów
grobów na Cmentarzu w Chojnowie o spraw-
dzanie wa¿noœci op³at za miejsca pochówku
swoich bliskich zmar³ych. 

Sprawdzenia mo¿na dokonaæ 
w biurze cmentarza osobiœcie 

lub telefonicznie tel. 76 818 66 80
w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl
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Domy mmieszkania llokale
Sprzedam mieszkanie (blok) w Rokitkach,
po remoncie 2 pokoje i kuchnia z gara¿em.
Wiadomoœæ: tel. 600-828-161. (24166)

Mieszkanie komunalne, ul. Kolejowa, po-
kój z kuchni¹ i ³azienk¹ na korytarzu,
nowe okna i drzwi, zamieniê na wiêksze 
(2 pokoje), mo¿e byæ do remontu. Kontakt
po godz. 15.00. 
Wiadomoœæ: tel. 793-438-473. (24855)

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie na
trzecim piêtrze, ul. Drzyma³y. Kuchnia,
³azienka, 3 pokoje. Po remoncie. Cena do
uzgodnienia. 
Wiadomoœæ: tel. 693-502-500. (24895) 

TAXI CChojnów TAXI CChojnów 
"JAN - CCAR" "JAN - CCAR" 

Janczyñski Janczyñski 
S³awomir S³awomir 

Tel. 7792 3366 8888Tel. 7792 3366 8888

Punkt konsultacyjny w Chojnowie
Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzale¿nieñ Dariusz
Be³dowski przyjmuje:
I czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
II czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7)
III czwartek miesi¹ca 
w godz. 13.30 - 17.30 (pok. nr 7), 
a w miesi¹cach I, V i X 2019 r. w I, III i V
czwartek miesi¹ca w godzinach 13.30 - 17.30.
* konsultant ds. dzieci i m³odzie¿y
Hanka D¹browska-Król przyjmuje:
II wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
III wtorek miesi¹ca 
w godz. 16.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)
IV wtorek miesi¹ca 
w godz. 15.00 - 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

Terapia dla osób uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
prowadzona jest w ka¿dy I, II i III
czwartek miesi¹ca w godz. 17.30 - 19.30
(pok. nr 7), a w miesi¹cach I, V i X 2019 r.
w I, III i V czwartek miesi¹ca w godzi-
nach 17.30 - 19.30.
Osoba prowadz¹ca terapiê:
Dariusz Be³dowski.

Terapia dla osób wspó³uzale¿nionych 
Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)
w 2019 r. prowadzona jest w godz.
10.00-15.00 w nastêpuj¹ce soboty:
- w miesi¹cu styczniu: 5, 12
- w miesi¹cu lutym: 2, 9
- w miesi¹cu marcu: 2, 9
- w miesi¹cu kwietniu: 6, 13
- w miesi¹cu maju: 11, 18
- w miesi¹cu czerwcu: 1, 8
- w miesi¹cu lipcu: 6, 13
- w miesi¹cu sierpniu: 3, 10
- w miesi¹cu wrzeœniu: 7, 14
- w miesi¹cu paŸdzierniku: 5, 12
- w miesi¹cu listopadzie: 9, 16
- w miesi¹cu grudniu: 7, 14
Osoba prowadz¹ca terapiê: 
Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).
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Chojnowska tradycja kolędowania we
Wrocławiu trwa od siedemnastu lat. 
21 grudnia burmistrz miasta Jan Serkies
wraz z chórem „Allegro” i zespołem
instrumentalnym uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Chojnowie odwiedzili
Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Kura-
torium Oświaty we Wrocławiu oraz
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. 

Kolędnikom towarzyszyli: dyrektor SP 4
Beata Miler-Kornicka i wicedyrektor
Anna Denisiak. Zespołowi akompa-
niował nauczyciel muzyki Zenon Chmie-
lewski. Nad charakteryzacją pięknie wy-
glądających chórzystów czuwała Natalia
Halikowska. 
Jako pierwszy spotkał się z dziećmi w Sa-
li Kolumnowej Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak, który złożył wszystkim
świąteczne życzenia. Żywiołowy śpiew
"Allegro" zachęcił do wspólnego kolędo-
wania. Burmistrz Chojnowa podzięko-
wał za owocną współpracę w ciągu całego
roku:
- Przyjeżdżamy, aby w imieniu miesz-
kańców miasta życzyć państwu rodzin-
nych i wyjątkowych świąt Bożego Na-
rodzenia. Aby rok 2019 przyniósł wiele
dobra, szczęścia i serdeczności - mówił
burmistrz Jan Serkies.

Następnie kolędy i pastorałki zabrzmiały
w wydziale spraw społecznych w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódzkim i w Kura-
torium Oświaty: 
- Rosną nam skrzydła dzięki waszej wizy-
cie. Dziękujemy za piękne śpiewanie,

pełne energii i emocji! Szóstek w koro-
nie życzę wszystkim uczniom - mówił
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Ko-
walczyk. 
Po trzech świątecznych recitalach w Urzę-
dzie Wojewódzkim delegacja z Choj-
nowa zaśpiewała w Urzędzie Marszał-
kowskim: 
- Chciałbym wszystkim państwu ser-
decznie podziękować za kultywowanie tej
pięknej tradycji. Tam, gdzie kolędujecie
przynosicie dużo radości - mówił Mar-
szałek Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski. 

Radosne śpiewanie kolęd jest nośnikiem
najpiękniejszych życzeń, które były ser-
decznym podziękowaniem za mijający
rok i optymistycznym winszowaniem na
przyszły.

K. Burzmińska

Kolędnicy z Chojnowa w stolicy Dolnego Śląska Kolędnicy z Chojnowa w stolicy Dolnego Śląska 

Pierwszy noworoczny koncert pt. "Ko-
lędujmy", w którym zagrali: Kapela Gó-
ralska Antoniego Gluzy i chór "Allegro",
odbył się 5 stycznia w Miejskim Domu
Kultury, Sportu i Rekreacji .
Licznie przybyłą publiczność przywitała
Katarzyna Burzmińska, która doskonale
zadebiutowała w roli konferansjerki na
chojnowskiej scenie. 
Prowadząca przypomniała w kilku sło-
wach genezę kolęd, ich historię i prze-
słanie - w swym pierwotnym znaczeniu
przekazywały życzenia szczęścia i po-
myślności na Nowy Rok. Pierwsze ko-
lędy narodziły się we Włoszech. W Pol-
sce unarodowienie prostych pieśni o naro-
dzinach Dzieciątka Jezus nastąpiło 
w XVII w. Kolędy, które towarzyszą nam
w okresie świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku swoją historią sięgają nawet
do XIV i XV w., a więc od ponad 500 lat
są wciąż popularne i chętnie śpiewane.

Na scenie Domu Kultury wystąpiła zna-
na chojnowianom Kapela Góralska
Antoniego Gluzy, która w tym roku
obchodzi swój jubileusz 40.lecia ist-
nienia. Zabrzmiały pieśni górali pols-
kich, kolędy i pastorałki m.in.: "Lulajże
Jezuniu", "Wśród nocnej ciszy" i "Przy-
bieżeli do Betlejem". Założyciel zespołu
winszował wszystkim zgromadzonym 
w rodzimej gwarze. Na scenę powrócili
po raz drugi z repertuarem, który połą-
czył tradycyjną muzykę ludową z folko-
wym jazzem.
Koncert uświetnił występ chojnowskiego
chóru "Allegro" działającego przy Szko-
le Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Od
17 lat chór prowadzi jego założyciel Pan
Zenon Chmielewski, który przygotował
wraz z dziećmi repertuar pełen rados-
nego śpiewu. Zabrzmiały m.in. pastorał-
ki: "Złota Jerozolima", "Od serca do ucha",
"Kolędnicy wędrownicy". Żywiołowa

grupa zaśpiewała także kolędę wraz 
z Kapelą Góralską Antoniego Gluzy
"Pójdźmy wszyscy do stajenki".

Wspólne kolędowanie zakończone zo-
stało myślą Adama Mickiewicza, który
zachwycał się kantyczkami:
"Nie wiem, czy jaki inny kraj może się
pochlubić zbiorem podobnym do tego,
który posiada Polska. Trudno by znaleźć
w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia
tak czyste, o takiej słodyczy i takiej
delikatności".
My się z tą opinią zgadzamy.

red.

Fuzja góralskiej nuty i dziecięcego serca



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki Trzej Królowie po raz trzeci

Wiktoria Szczepańska – 5 lat
Jest zodiakalną Rybą. Śpiewa, 
tańczy i recytuje wiersze. Lubi
schabowe i kurczaki oraz bajki 
z serii „Kraina lodu”, „Reksio”,
„Złotowłosa i trzy misie”, „Myszkę
Miki”.


