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Z cyklu „Ludzie z pasją”

Anna Wójcik
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Pomaganie jest proste - WOŚP 2019
Rekord w Chojnowie

Z zaangażowaniem i radością – wystawa
„Malujemy samodzielnie i z pomocą” w MBP 

Muzyczna uczta miłości - koncert kolęd
chóru Skoranta i Orkiestry Dętej

Spotkanie z Tadeuszem Rybczyńskim 
w MBP

Koncert kolęd łemkowskich i ukraińskich 
w Domu Kultury

101 lat Pani Władysławy Osesik

"Żyję, by się włóczyć, 
włóczę się, by żyć...”.
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W chojnowskiej farze po raz kolejny
rozbrzmiały pieśni bożonarodzeniowe.
13 stycznia w kościele pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła chór Skoranta,
Orkiestra Dęta pod batutą Piotra Koziara
oraz gościnnie występujący soliści za-
prosili mieszkańców miasta i okolic na
muzyczną ucztę pt. „Cicha noc, święta noc”.
Przybyłych na koncert przywitała Kry-
styna Czapska.
– Tradycyjnie spotykamy się w naszej
pięknej świątyni, aby oddać hołd Dzie-
ciątku Bożemu, niech treść śpiewanych 
i melodie granych kolęd wprowadzą
atmosferę życzliwości i wzajemnej miłości
- mówiła założycielka chóru.

Kolędowanie rozpoczęło się od wspól-
nego wykonania - Skoranty i Orkiestry
Dętej - „Tryumfy króla niebieskiego”. 
W repertuarze znalazły się także kolędy:
„Mędrcy świata”, „Gdy śliczna Panna”
czy „Dzisiaj w Betlejem”. Nie zabrakło
prezentacji solowych. Krystyna Czapska
zaprezentowała utwór „Święty niepoję-
ty”, Grażyna Klucznik zaśpiewała pieśni
„Noel” i „Kolędę Maryi”, Karolina Ser-
kies wykonała „Anioł pasterzom mówił”,
„Do szopy, hej pasterze”, „Jest taki dzień”
i „Feliz Navidad”, uczennice Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Chojnowie duet Martyna
Czajka i Amelia Brylak przygotowały

pastorałkę „Bosy pastuszek”, Mirosław
Zieliński zinterpretował utwór „Złota
Jerozolima”, występom towarzyszył chór
wraz z orkiestrą. Zwieńczeniem koncertu
było wspólne kolędowanie. 
- To była, piękna uczta miłości. Jak zawsze!
– zaznaczył ks. proboszcz Marek Osmul-
ski, który podziękował wykonawcom 
i wszystkim przybyłym na koncert.
Spotkanie wyróżniło się wieloma kom-
pozycjami muzycznymi. Rozmaite inter-
pretacje pieśni o tematyce świątecznej
okraszone zostały uznaniem licznie przy-
byłej publiczności.

K.Burzmińska 

„Muzyczna uczta miłości”

9 stycznia odbył się pierwszy w tym roku
wernisaż w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Chojnowie pt. „Malujemy samodziel-
nie i z pomocą”. 
W Galerii Młodych zaprezentowane zo-
stały prace plastyczne i rękodzielnicze
uczestników Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Chojnowie, Środowiskowego
Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie,
Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2
w Chojnowie oraz Zespołu Placówek
Specjalnych w Legnicy. 
Wystawa odbywa się już od ośmiu lat
prezentując talent i zaangażowanie osób
niepełnosprawnych. Inicjatorką pier-
wszego spotkania w 2012 roku była
Agnieszka Marczak-Mandosik. 
Koordynator Galerii Młodych Agnieszka
Tworzydło podziękowała autorom prac
za ich kreatywność i entuzjazm.
– Wystawa bardzo motywująco wpływa
na naszych uczestników. W tamtym roku

po zakończeniu wernisażu zgłosiło się od
razu kilka osób wyrażających chęć wzię-
cia udziału w kolejnej edycji. Już w stycz-
niu 2018 roku zaczęliśmy pracować nad
swoimi dziełami, które możemy dziś oglą-
dać – mówiła Anna Marciniszyn z ŚDS nr 2. 
- Nasze prace powstały stosunkowo nie-
dawno, ale to zadziałało motywująco.
Nasi podopieczni z wielkim zaangażowa-
niem przygotowywali się do wystawy
- zaznaczyła Alina Żybura z WTZ. 
- W tym roku pokazaliśmy prace innych
osób. Nasi podopieczni są bardzo zdolni,
wykonali różne kompozycje artystyczne:
od gobelinów po malowanie farbami olej-
nymi. Pracowaliśmy intensywnie i szybko
- wyjaśniła Urszula Kondrat z ŚDS nr 1. 

Obecny na wernisażu Burmistrz Miasta
Chojnowa Jan Serkies wyraził uznanie
dla moderatorów i twórców corocznych
spotkań: 

- Gratuluję Bibliotece Miejskiej inicjaty-
wy. Placówka skupia wiele organizacji,
stowarzyszeń, które działają w różnych
kierunkach życia społecznego. Wszystkim
gratuluję pięknych prac i życzę państwu
zdrowia, pomyślności i samorealizacji. 

Autorzy prac i ich opiekunowie otrzy-
mali upominki, które wręczył Burmistrz
Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej.
Wernisaż zakończył się słodkim poczęs-
tunkiem. 
Wystawę można oglądać do końca stycznia.
Serdecznie zapraszamy! 

K.Burzmińska 

Z zaangażowaniem i radością 
– wystawa „Malujemy samodzielnie i z pomocą” 
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podaje do publicznej wiadomoœci infor-
macjê o wywieszeniu na tablicy og³o-
szeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie
w dniach od 11.01.2019 r. do 01.02.2019 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do dzier¿awy w drodze bezprzetargowej,
czêœci nieruchomoœci niezabudowanej
oznaczonej nr 450/18, obr. 4 (Zarz¹dze-
nie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Choj-
nowa z dnia  11 stycznia 2019 r.).
Wykaz dostêpny jest na stronie interne-
towej urzêdu: bip.chojnow.net.pl.

BBiilleett ddoo kkiinnaa pprrzzeezz IInntteerrnneett

Kino Kultura w Chojnowie oferuje us³u-
gê, która umo¿liwia zakup biletu na
seans filmowy przez Internet. Na stronie
https://bilety.chojnow.eu wystarczy
wybraæ dzieñ i godzinê seansu, zazna-
czyæ czy kupujemy bilet normalny, czy
te¿ ulgowy, wskazaæ miejsce/a i dokonaæ
stosownej op³aty. Na podany przez nas
adres mailowy dotr¹ bilety. Trzeba je
wydrukowaæ i zg³osiæ siê z nimi na seans.

Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e tego typu
transakcje mo¿na dokonywaæ od ponie-
dzia³ku a¿ do dnia poprzedzaj¹cego seans.
W dniu seansu bilety bêdzie mo¿na na-
byæ tylko tradycyjnie, czyli w kasie kina. 

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 numerem
telefonu 76 8188621 podaj¹c imiê, naz-
wisko i numer karty. 

Osoby zainteresowane zobowi¹zane s¹
stawiæ siê w Recepcji 15 min. przed
rozpoczêciem gry, w przeciwnym razie
rezerwacja zostanie anulowana.

Aby wyrobiæ Kartê Klubow¹ nale¿y udaæ
siê do Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji; ul. Ma³achowskiego 7
z dowodem osobistym. Rejestracja trwa
kilka minut, a karta jest bezp³atna.
Zapraszamy!

UUwwaaggaa GGiillddiiaanniiee!!

1 lutego (pi¹tek) zapraszamy wszystkich
chêtnych na spotkanie Gildii Artystów
Chojnowa - tradycyjnie w restauracji
"Pod Jeleniem", o godz. 18.00.

"Koniczynko kolorowa jesteœ latem,
Dniestrem.
Koniczynko fioletowa, czy jeszcze tam
roœniesz?
Koniczynko kolorowa, znad bieszczadz-
kiej ³¹ki.
Koniczynko fioletowa, ile lat roz³¹ki?"

wiersz p. W³adys³awy Osesik

- Zdrowie moich goœci! - mówi³a szczê-
œliwa solenizantka podczas urodzino-
wego spotkania, na którym obecni byli
synowie p. W³adys³awy i burmistrz mia-
sta Jan Serkies. Radosny dzieñ obfito-
wa³ w ¿yczenia, toasty i d³ugie rozmowy 
o dawnych i obecnych czasach.
Najstarsza mieszkanka grodu nad Skor¹
urodzi³a siê 17 stycznia 1918 roku 
w Stryju na Ukrainie. Gdy mia³a cztery
miesi¹ce, rodzice przenieœli siê do Sam-
bora - miasta w obwodzie lwowskim
nad rzek¹ Dniestr.
- Jestem nie tylko najstarsza w Chojno-
wie, ale tak¿e w mieœcie mojego dzie-
ciñstwa. W Samborze prze¿y³am cudow-
ne lata, pomimo biedy i wielu trudów,

by³am tam bardzo szczêœliwa! - mówi³a
z dum¹ p. W³adys³awa.

Opowiadaj¹c o swoim ¿yciu, nestorka
wspomnia³a o liœcie od prezydenta,
który otrzyma³a w tamtym roku na 100.
urodziny.
- To wielki dla mnie zaszczyt, ¿e o mnie
pamiêtali. Te lata tak szybko minê³y. Nie
przypuszcza³am, ¿e bêdê œwiêtowaæ 101
rocznicê ¿ycia! - stwierdzi³a z uœmie-
chem. - Mój maj¹tek to trzech synów,
kocham ich nad ¿ycie - dodaje wzru-
szona jubilatka.

Pani W³adys³awa jak sama oznajmi³a,
ma szczêœcie do ¿yczliwych ludzi. 
- Moja mama opowiada³a mi, ¿e gdy
by³am noworodkiem, mia³am piêkne 
i d³ugie w³osy. A jest taki przes¹d, ¿e
podobno takie dzieci ciesz¹ siê du¿¹ po-
myœlnoœci¹ w ¿yciu! - wspomina.
Urodzinowe spotkanie przepe³nione
by³o radosnymi momentami. Wspom-
nienie dzieciñstwa i m³odoœci. Sole-
nizantka pamiêci¹ siêga³a do najpiê-
kniejszych chwil w ¿yciu.
- Mia³am m¹drych rodziców, tato by³
dumny ze swoich pociech, a by³o nas
jedenaœcioro! Mama wyró¿nia³a siê
inteligencj¹, by³a dla nas bardzo wyro-
zumia³a! - opowiada p. W³adys³awa.
Jubilatka stale czyta du¿o ksi¹¿ek, zas³u-
chuje siê w ukochanych przez ni¹ indiañ-
skich melodiach, uk³ada wiersze i du¿o
¿artuje.
Droga Pani W³adys³awo z okazji
wspania³ego Jubileuszu ¿yczymy du¿o
zdrowia, pomyœlnoœci i radoœci.
Gratulujemy piêknych 101 urodzin!!!

K.Burzmiñska

101 lat Pani W³adys³awy Osesik!
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Has³o towarzysz¹ce Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy "trafia w punkt", bo
rzeczywiœcie ³atwiej i proœciej ju¿ siê nie da. 

13 stycznia do mieszkañców Chojnowa
wysz³o 62. wolontariuszy, którzy na uli-
cach miasta, do orkiestrowych puszek
zbierali datki - wystarczy³o siêgn¹æ do
kieszeni i wrzuciæ "co ³aska" do kolo-
rowego pude³ka. Proste? - proste.
Ewentualnie, ³¹cz¹c przyjemne z po¿y-
tecznym mo¿na by³o spêdziæ niedzielne
popo³udnie w domu kultury -  obejrzeæ 
i pos³uchaæ lokalnych artystów, do³¹czyæ
do licytacji atrakcyjnych przedmiotów.
Proste? - proste. A ka¿dy, kto, z ró¿nych
powodów, zosta³ tego dnia w domu, mia³
wiele dodatkowych mo¿liwoœci przy³¹-
czenia siê do ofiarodawców - aukcje inter-
netowe, przelewy bankowe, us³ugi sms-
owe… Proste? - proste.

W Chojnowie, jak w ca³ym kraju, WOŒP
nastraja³a siê od wczesnych godzin ran-
nych. Nasz sztab, kierowany przez Annê
Œwidursk¹, przez kilkanaœcie godzin
ciê¿ko pracowa³ zbieraj¹c pieni¹dze,
licz¹c ka¿dy grosik i dope³niaj¹c wszel-
kich formalnoœci.

Muzyczny Fina³ WOŒP mia³ miejsce 
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji. Wype³ni³ go koncert m³o-
dego wokalisty, kompozytora i tekœcia-
rza £ukasza Kindla, koncert dojrza³ego
wykonawcy, kompozytora i tekœciarza
Juranda Kowalskiego z zespo³em i wys-
têpy taneczne - dynamicznego teamu
Karambol i pocz¹tkuj¹cej grupy "S³o-
dziaki" Gabrieli Zenki.
Uzupe³nieniem, tradycyjnie, by³a aukcja
przedmiotów przekazanych przez Jurka

Owsiaka, chojnowski samorz¹d i osoby
prywatne. Prowadzi³ j¹ Maciej Zderski.
Mimo, ¿e debiutuj¹cy w tej roli, to nie-
zwykle skuteczny. Dziêki sprawnej licy-
tacji i niezwykle szczodrym mieszkañ-
com, aukcyjna kasetka szybko wype³nia³a
siê banknotami. Wœród tych najaktyw-
niejszych i najbardziej hojnych by³o kil-
koro Chojnowian, którzy, za niema³e
pieni¹dze, licytowali kilka przedmiotów:
- Przyszed³em na wystêp córki - mówi
pan Pawe³ - Spontanicznie w³aœciwie
da³em siê ponieœæ atmosferze i kupi³em
kilka przedmiotów. Cieszê siê, ¿e uda³o
mi siê wylicytowaæ koszulkê, ale przede
wszystkim, ¿e mog³em pomóc.
Inny pan Pawe³, od kilku lat jest sta³ym
goœciem MOKSiR podczas stycznio-
wych Fina³ów. On te¿ wspar³ Orkiestrê,
jak co roku, spor¹ sum¹. Zapytany czy
licytuje konkretne przedmioty czy cho-
dzi wy³¹cznie o do³o¿enie kilkuset z³o-
tych do puli, odpowiada:
- Jako trofeum traktujê orkiestrowe ko-
szulki. Mam ich kilka, chyba oko³o 10, 
z ka¿dej aukcji przynoszê co najmniej
dwie, ale to nie jest priorytet. 
Ma³y Antek kupi³ pierniki za 150 z³.
Pieni¹dze wzi¹³ od mamy, ale obieca³, ¿e
odda. Pani Anna odebra³a voucher na
sesjê zdjêciow¹ dla córki, pan Andrzej
wszed³ w posiadanie p³yty winylowej,
ktoœ inny cieszy siê biletem na galê disco
polo, kalendarzem, wazonem, torebk¹,
saszetk¹, obrazem… Wiele by³o przed-
miotów na akcji, a zdecydowana wiêk-
szoœæ osi¹ga³a cenê kilkuset z³otych. 

Nasi  mieszkañcy kolejny raz okazali siê
hojni. Do puszek wrzuciliœmy 31.745 z³ 
i 98 groszy, na licytacji zebrano 6445z³.
W sumie 38.190 z³ i 98 groszy - to kolej-
ny nasz rekord!
Œrodki, które zasil¹ ca³¹ pulê WOŒP, 
w tym roku przeznaczone bêd¹ na zakup
nowoczesnego sprzêtu medycznego dla
szpitali dzieciêcych, które dokonuj¹
specjalistycznej diagnozy oraz udzielaj¹
pomocy medycznej najciê¿ej chorym

dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziœ
blisko 50 takich szpitali.
- W ostatnich latach nasza Fundacja
skupia³a siê na wspomaganiu znajdu-
j¹cych siê w trudnej sytuacji szpitali 
i oddzia³ów opieki podstawowej - mówi
Lidia NiedŸwiedzka-Owsiak, cz³onek
zarz¹du i dyrektor ds. medycznych
Orkiestry - Maj¹c za sob¹ rekordowe
Fina³y, kupiliœmy wiele tysiêcy urz¹dzeñ
dla oddzia³ów pediatrycznych oraz pod-
stawowych oddzia³ów neonatologicznych
w ca³ej Polsce. Ca³y czas zreszt¹ realizu-
jemy zakupy m.in. w³aœnie dla oddzia³ów
noworodkowych. Przez ten czas jednak
dostawaliœmy coraz wiêksz¹ iloœæ próœb
o pomoc, czêsto b³agalnych, z oddzia³ów
specjalistycznych. Braki dotycz¹ tych
najnowoczeœniejszych, a zarazem naj-
dro¿szych urz¹dzeñ, na których zakup
nie zawsze staæ jest samorz¹d, a œrodki
pozyskane w ramach dotacji unijnych
wykorzystywane s¹ na "³atanie" bardziej
istotnych potrzeb. Tymczasem na œwiecie
obserwujemy znacz¹cy postêp w medy-
cynie, a zw³aszcza w diagnostyce. Na
rynek trafiaj¹ coraz to nowsze, bardzo
drogie urz¹dzenia, które zarazem oferuj¹
kosmiczne mo¿liwoœci diagnozy i szy-
bkoœci w podejmowaniu leczenia. Ku-
puj¹c taki w³aœnie sprzêt mamy mo-
¿liwoœæ po raz kolejny podnieœæ poziom
opieki nad chorymi dzieæmi w Polsce.
Dlatego Zarz¹d Fundacji zdecydowa³, ¿e
celem 27. Fina³u WOŒP bêdzie zakup
sprzêtu dla specjalistycznych szpitali
dzieciêcych.

To kolejna (ju¿ 27) wspania³a intencja.
Mimo, ¿e od jakiegoœ czasu na WOŒP
podejmowane s¹ ró¿nego rodzaju próby
krytyki, niezaprzeczalnym faktem jest,
¿e Fundacja doposa¿a placówki s³u¿by
zdrowia, pomaga, ratuje ¿ycie i zdrowie.
I tego nale¿y siê trzymaæ! Dziêkujemy
wszystkim, którzy podzielaj¹ tê opiniê.
A w obliczu gdañskiej tragedii, solida-
ryzujemy siê ze wszystkimi protestu-
j¹cymi przeciwko przemocy, nienawiœci
i agresji. 

eg

“Pomaganie jest dziecinnie pr“Pomaganie jest dziecinnie proste”oste”
WOWOŒŒP 2019P 2019
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Koniec minionego i pocz¹tek bie¿¹cego
roku, to dla Chojnowa, za spraw¹
naszych m³odych mieszkañców, czas
pasma artystycznych sukcesów.

8-9 grudnia chojnowski Brooklyn wzi¹³

udzia³ w Grand Prix Polski Dance

Wrzeœnia 2019, z którego tancerze przy-

wieŸli z³oto w kategorii disco show pow.

15 lat i srebro w kategorii disco show

12-15 lat. 

Kilka dni póŸniej na II Ogólnopolskim

Festiwalu Tañca "Sulmierzyce Open"

Brooklyn zdoby³ pierwsze miejsce w dis-

co show pow. lat 15 i drugie miejsce 

w kategorii wiekowej 13-15 lat, a w sty-

lu street dance, w kategorii 13-15 lat

wytañczy³ najwy¿sze podium i wyró¿nienie

w grupie pow. 15 lat.

Niemniejsze sukcesy odnotowali nasi

wokaliœci. 15 stycznia na XVIII Dzie-

ciêcym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek 

w legnickim Atrium, kolejne nagrody. 

Wœród kilkudziesiêciu solistów jury

zauwa¿y³o talent trójki naszych repre-

zentantów - Micha³ Kowalczyk z SP3

wyœpiewa³ drugie miejsce, a Salma

Rabbei i Katarzyna Soboñ z SP4 dos-

ta³y wyró¿nienia. 

I to nie koniec. Szkolny chór Allegro

(SP4) zosta³ nagrodzony trzecim miejscem.

Dokonania naszych przedstawicieli

dobrze wró¿¹ na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.

Jesteœmy przekonani (tak dzieje siê

ka¿dego roku), ¿e o sukcesach chojnow-

skich uczniów bêdziemy pisaæ du¿o i czêsto.

Gratulujemy m³odym artystom, trzy-

mamy kciuki za nastêpne konkursowe

zmagania i dziêkujemy za wspania³¹ pro-

mocjê Chojnowa.
eg

Rozwijaj¹ siê, zdobywaj¹ nagrody, promuj¹…

Spotkanie op³atkowe organizowane
przez Zwi¹zek Emerytów Rencistów i In-
walidów, to wydarzenie ³¹cz¹ce w sobie
tradycje religijne i œwieckie. Nasi se-
niorzy przygotowuj¹ wiele inicjatyw
maj¹cych na celu aktywizacjê tego
œrodowiska, ale s¹ te¿ takie, które w za-
myœle maj¹ integrowaæ ró¿ne spo³ecz-
noœci. Jedn¹ z nich jest doroczne spot-
kanie op³atkowe.

19 stycznia prezes ZERiI Maria Steæ 
i chojnowscy emeryci zaprosili chêtnych
do Domu Schrama, gdzie zaaran¿owali
œwi¹teczne przyjêcie dla mieszkañców.
Na ich zaproszenie odpowiedzia³o oko³o
80 osób. Wœród goœci by³ burmistrz Jan
Serkies i proboszczowie chojnowskich

parafii - ks. Marek Osmulski i ks.
Miros³aw Makowski, którzy z³o¿yli
uczestnikom spotkania serdeczne
¿yczenia noworoczne. Chwilê potem
wszyscy, ³ami¹c siê op³atkiem, win-
szowali sobie wzajem wszelk¹ pomyœl-
noœæ i zdrowie. 

Tê sympatyczn¹, rodzinn¹ niemal, atmo-
sferê wzmocni³a dalsza czêœæ spotkania.
Wspólna zabawa przy muzyce na ¿ywo,
w wykonaniu Grzegorza Gulki z woka-
listk¹, bez w¹tpienia wp³ynê³a na pozytyw-
ne emocje, stan ducha i cia³a i z pewnoœ-
ci¹ na d³ugo zostanie w pamiêci. Zw³asz-
cza goœciom, bo gospodarze, tu¿ po jej
zakoñczeniu, uprz¹tniêciu sali i zamkniê-
ciu drzwi obiektu, zajêli siê koordynacj¹

kolejnego spotkania. Cztery dni póŸniej
bowiem, w tym samym miejscu obcho-
dzili Dzieñ Babci i Dziadka. Kolejny raz
nale¿a³o zatem zaplanowaæ zakupy, usta-
liæ menu, zaj¹æ siê obs³ug¹ i opraw¹ mu-
zyczn¹. Potem wspania³a zabawa - roz-
mowy z przyjació³mi, tañce w parach i gru-
pach. Niezwyczajne (chocia¿ dla naszych
emerytów jednak zwyczajne) obchody
mi³ego œwiêta organizatorzy mog¹ dopi-
saæ do d³ugiej listy udanych inicjatyw. 
Je¿eli ktoœ (po wielu artyku³ach w naszej
Gazecie opisuj¹cych aktywnoœæ chojnow-
skich emerytów) wci¹¿ w¹tpi w wital-
noœæ osób po siedemdziesi¹tce, to proponu-
jemy ponowne zapoznanie siê z materia-
³ami prasowymi i wnikliwe porównanie
dzia³alnoœci grup przedemerytalnych 
z funkcjonowaniem tutejszego ZERiI. 

eg

Styczniowe wwydarzenia ww ZZERiIStyczniowe wwydarzenia ww ZZERiI



6 GAZETA CHOJNOWSKA NR 02/919oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu *** oficjalny serwis miasta: www.chojnow.eu

Jedn¹ z ich tradycji jest kultywowanie
imienin cz³onków. Niemal ka¿dego mie-
si¹ca s¹ wœród nich solenizantki (lub sole-
nizanci), z którymi szczerze celebruje siê
to œwiêto. Tym razem jednak uroczystoœæ
mia³a nieco bardziej podnios³y charakter.

Cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów Narz¹du
Ruchu, któremu prezesuje Pani Teresa
Kamiñska, funkcjonuje w naszym mieœ-
cie od 14 lat. Od pocz¹tku bardzo akty-
wnie dzia³a w nim Pani Katarzyna Li-
sowska, która 3 stycznia obchodzi³a swo-
je 80 urodziny. Ca³a zwi¹zkowa spo³ecz-
noœæ zgodnie uzna³a, ¿e nale¿y ten dzieñ
i w³aœnie tê osobê nale¿ycie uhonorowaæ. 
- Pani Lisowska od kilkunastu lat pro-
wadzi nasz¹ ksiêgowoœæ, jest niezwykle
pomocna, operatywna i chêtnie anga¿uje
siê we wszystkie inicjatywy, nie tylko 
w krêgu naszego zwi¹zku. Wspiera tak¿e
obie chojnowskie parafie - powiedzia³a
witaj¹c licznie przyby³ych goœci prezes
zwi¹zku Teresa Kamiñska. - ¯yczymy jej
du¿o zdrowia, by przez wiele jeszcze lat
by³a z nami. 
Ciep³o i serdecznie wypowiadali siê o Ju-
bilatce tak¿e goœcie honorowi - ksi¹dz
Marek Osmulski, ksi¹dz Miros³aw
Makowski, burmistrz Jan Serkies, wójt
Andrzej Pyrz.

- Nasza Kaœka zawsze powtarza, ¿eby nie
mówiæ do niej pani Katarzyno, tylko
Kasiu, dlatego pozwolê sobie powie-
dzieæ: Kasiu droga cieszymy siê, ¿e
wspólnie mo¿emy uczestniczyæ w tym
wydarzeniu - mówi³ ks. Osmulski. -

¯yczymy Ci ¿ebyœ, tak jak dzisiaj, by³a
uœmiechniêta, ¿ebyœ zawsze o nas pamiê-
ta³a w modlitwie i w dobrym s³owie,
¿yczymy Ci wszystkiego co najlepsze.
- ¯yczê, by ka¿da chwila, któr¹ Pani
prze¿ywa da³a siê zapamiêtaæ, by mo¿na
by³o d³ugo siê ni¹ cieszyæ. By te wspom-
nienia ubogaca³y Pani¹ i tych, wœród
których Pani ¿yje - kontynuowa³ ks. Mi-
ros³aw Makowski.
- Dostojna, droga Jubilatko, to dla mnie
wielki honor, ¿e mogê tu byæ - doda³ od
siebie burmistrz J. Serkies. - Pani Kasia,
to niezwyczajna mieszkanka naszego
miasta - bardzo lubiana, szanowana,
czyni¹ca wiele dla drugiego cz³owieka.
W imieniu w³adz samorz¹dowych i swo-
im w³asnym ¿yczê Pani zdrowia, pomyœl-
noœci i utrzymania tej aktywnoœci, by
dalej s³u¿y³a Pani mieszkañcom.
- Przede wszystkim ¿yczê zdrowia, co
najmniej do 100 lat, ¿eby zawsze otaczali
Pani¹ ¿yczliwi ludzie, by nie zabrak³o
rodzinnego ciep³a - zakoñczy³ wójt A. Pyrz.

Kilkudziesiêciu przyjació³ ze zwi¹zku,
sk³adaj¹c Jubilatce ¿yczenia obdarowa³o
j¹ symboliczn¹, czerwon¹ ró¿¹ - ich licz-
ba stworzy³a wspania³y, okaza³y bukiet.
Zapytaliœmy tê aktywn¹ Jubilatkê sk¹d,
wci¹¿ jeszcze, czerpie zapa³:
- Z takich w³aœnie spotkañ jak dziœ. To
cudowne, ¿e tyle osób pomyœla³o o mnie.
Czujê siê doceniona i znów pe³na energii
do dalszego dzia³ania. Pomagam jak umiem,
na ile mi si³y i zdrowie pozwalaj¹. Nie
ukrywam, ¿e zdarzaj¹ mi siê chwile s³a-
boœci, w czasie których obiecujê sobie, ¿e
ju¿ doœæ, ¿e czas siê wycofaæ, ¿e muszê
odpocz¹æ, ale to krótkie momenty i tak
naprawdê pewnie szybko po¿a³owa³abym
decyzji o "zakopaniu siê" w domowe
pielesze. Korzystaj¹c z okazji, za poœred-
nictwem Gazety, pragnê serdecznie po-
dziêkowaæ naszej p. prezes za organiza-
cjê tej uroczystoœci i wszystkim jej uczes-
tnikom - chojnowskim kap³anom, w³a-
dzom i oczywiœcie przyjacio³om ze zwi¹zku.
Jestem bardzo wdziêczna, ¿e mogliœmy
razem spêdziæ ten dzieñ.

Gratulujemy Pani Kasi Jubileuszu.
Podziwiamy i do³¹czamy siê do wszys-
tkich ¿yczeñ!!!

eg

Urodziny wœród przyjació³

Rozpocz¹³ siê plebiscyt "Gazety Wroc-
³awskiej", którego g³osy zdecyduj¹ o przy-
znaniu presti¿owych tytu³ów OSOBO-
WOŒÆ ROKU 2018. 
Nominowani kandydaci zg³oszeni s¹ 
w czterech kategoriach: - Kultura; Dzia-
³alnoœæ spo³eczna i charytatywna; Samo-
rz¹dnoœæ i spo³ecznoœæ lokalna; Biznes.
Wœród nominowanych z miasta i gminy
Chojnów znaleŸli siê:
* Jerzy Janus (Kultura), 
* Mariola Pyrz (Dzia³alnoœæ spo³eczna
i charytatywna), 
* Magdalena Fichtel (Dzia³alnoœæ spo-
³eczna i charytatywna), 

* Jan Serkies (Samorz¹dnoœæ i spo-
³ecznoœæ lokalna), 
* Bart³omiej Giersok (Biznes), 
* Daniel Janusz (Biznes). 
G³osowanie w pierwszym etapie plebis-
cytu trwaæ bêdzie do œrody 13 lutego
2019 r. do godz. 21.00.
Laureaci w ka¿dej kategorii zdobêd¹
tytu³y Osobowoœci Roku 2018 w swoim
mieœcie lub powiecie. 
Dodatkowo wezm¹ oni udzia³ w woje-
wódzkim finale, w którym w ka¿dej kate-
gorii plebiscytu zostan¹ przyznane tytu³y
Osobowoœci Dolnego Œl¹ska 2018. 

G³osowanie w finale 
rozpocznie siê w pi¹tek, 15 lutego 

i potrwa do czwartku, 
28 lutego 2019 roku. 

G³os mo¿na oddaæ smsem 
lub na stronie organizatora.

Zachêcamy do wsparcia 
naszych kandydatów.

Szczegó³y na stronie:
gazetawroclawska.pl

Osobowoœæ Roku 2018
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Z cyklu - ludzie z pasj¹
Pasja Pani Anny Wójcik skrystalizowa-
³a siê na emeryturze. Bohaterka "Ludzi
z pasj¹" codziennie poœwiêca czas swo-
im rêkodzie³om, których wykonywanie
sprawia wiele radoœci zarówno autorce,
jak i otoczeniu. Lista prac jest bardzo
d³uga: ozdobne kartki, filcaki, frywolit-
ki, artystyczna bi¿uteria, zabawki…
Drobn¹, oryginaln¹ wytwórczoœci¹ kre-
atorka dzieli siê z chojnowianami na
kiermaszach i wystawach. O dokona-
niach i artystycznym rzemioœle Pani
Anny dowiadywaæ mo¿emy siê z mie-
siêcznych sprawozdañ Gildii Artystów
Chojnowa, do której nale¿y mi³oœniczka
rêcznych robótek.
Gazeta Chojnowska: Od kiedy zaczê³a
siê Pani twórcza przygoda?
Anna Wójcik - Tak naprawdê ju¿ jako
dziecko chêtnie spêdza³am czas "coœ
robi¹c". Moja mama zawsze dzierga³a,
na drutach, na szyde³ku, razem szy³yœmy.
Trzeba podkreœliæ, ¿e w tamtym okresie
trudno by³o o atrakcyjn¹ garderobê, czy
ciekawe przedmioty dekoracyjne. Ro-
bi³yœmy je same z koniecznoœci, ale z dru-
giej strony takie prace sprawia³y mi du¿o
radoœci. To rêkodzielnictwo towarzyszy³o
mi przez kolejne lata. A odk¹d przesz³am
na emeryturê wype³nia wiêkszoœæ mojego
czasu.

GCh. - I zaczê³a Pani barwnie kom-
ponowaæ…
A.W. - Tak, wszystko zaczê³o siê od
kartek okolicznoœciowych. Wci¹¿ rozwi-
jam moje zainteresowanie, szukaj¹c no-
wych inspiracji, czyli przedmiotów, ma-
teria³ów, ozdób, które sk³adaj¹ siê na
estetyczn¹ ca³oœæ. Zainteresowa³am siê
parê lat temu frywolitkami, nieustannie
muszê czegoœ siê uczyæ. Ozdób mam sporo,

a ostatnio wykona³am frywolitkow¹ bom-
bkê, która w tym roku dekoruje moj¹
choinkê.

G.Ch. - Sk¹d czerpie Pani impuls do
swoich prac?
A.W. - Stale poszukujê nowych motywów
i wskazówek w tworzeniu. G³ównie obser-
wujê nowinki internetowe. To musi byæ
artystyczne "coœ". Koronki nauczy³am siê
w³aœnie z Internetu. Na pocz¹tku by³o mi
bardzo trudno, ale postanowi³am, ¿e nie
pójdê spaæ, do póki tego nie "chwycê"!
To jest wyj¹tkowo ¿mudna praca, ale
wykonujê j¹ z ogromn¹ satysfakcj¹.

G.Ch. - Pani rêkodzie³a wymagaj¹
ogromnych pok³adów cierpliwoœci…
A.W. - Zdecydowanie! Prawd¹ jest, ¿e
wykonywane przeze mnie rzeczy s¹
czasoch³onne, ale nie wyobra¿am sobie

innego spêdzania czasu. To mój codzien-
ny relaks i odpoczynek.

G.Ch. - Filcaki, frywolitki, lalki kró-
liczki, jajka wielkanocne robione na
szyde³ku… Pani artystyczne plany na
przysz³oœæ?
A.W. - Na razie du¿o czasu poœwiêcam
koronce frywolitkowej, ona zdecydowa-
nie wymaga determinacji i energii. Nie

planujê nowych przedsiêwziêæ twórczych,
jeœli coœ wpadnie mi w oko i chcê nau-
czyæ siê wykonywaæ dan¹ ozdobê, po
prostu skrupulatnie studiujê i praktykujê
jej dopracowanie, do momentu a¿ jestem
zadowolona z efektu.

G.Ch. - Nie tylko miejscowi mieszkañ-
cy mog¹ podziwiaæ Pani twórczoœæ.
A.W. - Moje prace znane s¹ chojno-
wianom. Serwetki by³y zaprezentowane
jakiœ czas temu na zbiorowej wystawie
Gildii Artystów Chojnowa w Domu Kul-
tury. Mo¿na mnie spotkaæ g³ównie na
Dniach Chojnowa i Jarmarku Bo¿onaro-
dzeniowym, przygotowujê dekoracje
odpowiednie dla pory roku czy œwi¹t, ale
nie tylko. Znajomi wykazuj¹ zaintere-
sowanie, dziêki temu rok jest w pe³ni
pracowity. Moje prace pojecha³y ju¿ do
Stanów Zjednoczonych, do Anglii, W³och,
Szwajcarii. To bardzo mi³e, ¿e odbior-
com podobaj¹ siê moje rêkodzie³a.

G.Ch. - Czy próbowa³a Pani zainspi-
rowaæ innych do rêcznych robótek?
A.W. - Prowadzi³am warsztaty u emery-
tów w Domu Scharama. Zdecydowanie
najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y
siê filcaki! Uczestnicy szyli z wielkim za-
anga¿owaniem. Zawsze mówiê, ¿e warto
takie prezenciki podarowaæ wnukom
albo dzieciom! Moja wnuczka jako pier-
wsza dostaje nowe modele. Aktualnie
przygotowujê zaj¹czki i króliczki w za-
grodzie.

G.Ch. - Czy jest w tym pracowitym
wirze czas na coœ jeszcze?
A.W. - Owszem! (œmiech) Uwielbiam czy-
taæ ksi¹¿ki! Moje ulubione, to biografie 
i wspomnienia, na które chêtnie znajdu-
jê, mimo wszystko, trochê czasu.

G.Ch. - Bardzo dziêkujemy za udziele-
nie wywiadu! ¯yczymy Pani w Nowym
Roku wielu piêknych i twórczych do-
konañ!
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Zawsze lubi³ wêdrówki po górach i nie-
uczêszczanych traktach leœnych. Survi-
val by³, jest i z pewnoœci¹ d³ugo jeszcze
bêdzie dla niego sposobem na ¿ycie.
Tadeusz Rybczyñski, 18 stycznia by³
goœciem Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- Od dawna, co jakiœ czas, zapraszamy 
w nasze skromne progi ludzi niezwyk³ych
- mówi³a witaj¹c goœci dyrektor MBP
Barbara Landzberg. - Tadeusz Rybczyñ-
ski bez w¹tpienia do nich nale¿y.
W Chojnowie znany jest g³ównie z inicja-
tywy powo³ania amatorskiego Klubu Psich
Zaprzêgów "Sfora Chojnów" i to by³
g³ówny temat spotkania. Przy tej okazji
jednak ujawni³y siê kolejne jego zami-
³owania.

Psie zaprzêgi staj¹ siê w naszym kraju
coraz bardziej popularne. Pan Tadeusz
nie traktuje tego zajêcia jako dyscypliny
sportowej, a raczej jako doskona³¹ re-
kreacjê:
- Pierwszy pies trafi³ do nas ze wzglêdu
na niepe³nosprawn¹ córkê - mia³ byæ ele-
mentem rehabilitacji. W dogoterapii naj-
lepsze s¹ hasky i tak¹ te¿ rasê kupi³em.
Córka jednak nie by³a zainteresowana, 
a Hades wymaga³ aktywnoœci. Wyczy-

ta³em, ¿e to gatunek stadny, szybko wiêc
w domu pojawi³ siê drugi czworonóg.
Bior¹c na siebie odpowiedzialnoœæ za
posiadanie dwóch psów zacz¹³em "stu-
diowaæ" uk³adanie - wtedy narodzi³ siê
pomys³ zaprzêgów i chêæ zainteresowa-
nia t¹ form¹ rekreacji innych.
O historii psich zaprzêgów, o rasach za-
przêgowych, o wariantach zaprzêgów, 
o tym jak siê rozwija³ i czym siê zajmuje
chojnowski klub, pan Tadeusz mówi³
d³ugo i ciekawie. Ta dyscyplina ma
wiele odmian - pocz¹wszy od biegu z psem,
biegu z psem na nartach, po zaprzêgi 
z rowerem, hulajnog¹, wózkiem, sania-
mi. Zaprzêgi z jednym psem, z wieloma,
biegi na orientacjê, próby uci¹gu… Ka¿da
wymaga sprawnoœci i wiedzy - o sprzê-
cie, o technice, o predyspozycjach ras. Pre-
lekcja pana Tadeusza dowiod³a, ¿e pro-
wadz¹cy jest wielkim pasjonatem i o psich
zaprzêgach wie chyba wszystko.
Tym hobby zarazi³ innych. Kiedy jednak
nie trenuje z podobnymi sobie, chêtnie
wyrusza na samotne (w towarzystwie psa)
wyprawy w góry lub w leœne ostêpy.
Uprawia bushcraft. "Cz³owiek, który
podró¿uje na w³asnych nogach, przygo-
towany, aby spêdziæ noc w ka¿dym miejs-
cu bez wzglêdu na pogodê jest najbar-
dziej niezale¿n¹ istot¹ na ziemi". S³owa
Horace'a Kepharta wyra¿aj¹ ideologiê
chojnowianina.
- Lubiê wolnoœæ i naturê. W plecaku
mam wszystko czego mi potrzeba, nie
wa¿ne gdzie bêdê spa³, co bêdê jad³ -
wyjaœnia T. Rybczyñski.
O wra¿eniach pisze na blogu "Wêdrówki
z Karelczykiem".

Do tych niecodziennych upodobañ boha-
tera pi¹tkowego spotkania nale¿y dodaæ
jeszcze organizacjê i udzia³ w akcjach cha-
rytatywnych na rzecz niepe³nospraw-
nych, zajêcia edukacyjne dla dzieci, a od
niedawna tak¿e morsing.

Niemal dwugodzinne spotkanie minê³o
niepostrze¿enie. Opowieœci p. Tadeusza
ilustrowa³a prezentacja fotograficzna przy-
gotowana przez pani¹ Annê Rybczyñsk¹.
- ¯ona bardzo mnie wspiera. Jest wyro-
zumia³a - pozwala na te moje samotne
wyprawy, na samorealizacjê, czêsto do-
³¹cza do treningów, bierze udzia³ w za-
wodach, sama te¿ aktywnie spêdza czas
- systematycznie biega. Organizujemy te¿
rodzinne wyprawy. Razem z córk¹, która
jest ju¿ w posiadaniu specjalnie przy-
gotowanego wózka, zdobywamy górskie
szlaki. 

Czy mo¿na w 120 minut opowiedzieæ 
o swoich wielkich pasjach? O odkrytych
miejscach, poznanych ludziach, naby-
tych doœwiadczeniach, przygodach…?
Mo¿na, ale czuje siê niedosyt. Dlatego,
jak zapowiedziano na spotkaniu, ci¹g
dalszy nastapi.

eg
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Szanowni Pañstwo!
Spo³eczne Stowarzyszenie Dzieci i M³odzie¿y

Specjalnej Troski powsta³o, aby pomagaæ
niepe³nosprawnym dzieciom i m³odzie¿y. 

Ka¿dy z naszych podopiecznych potrzebuje pomo-
cy: rehabilitacji, logopedów, psychologów.
Pomoc ta jest niezbêdna, ale i kosztowna. 

Bez Pañstwa wsparcia nie poradzimy sobie. 
Od 2011r. jesteœmy organizacj¹ OPP 

i mo¿emy zbieraæ 1% podatku. 
Nie mamy ¿adnych pracowników na etacie, 

op³acamy tylko rehabilitantów, 
dlatego ka¿da z³otówka od Pañstwa 
bêdzie wydana na potrzeby dzieci.

Na dzieñ dzisiejszy zapewniamy zajêcia rehabilita-
cyjne 24 osobom - ró¿nymi schorzeniami.

Dziêki Pañstwa pomocy ka¿da z nich otrzyma
wsparcie, za co bardzo dziêkujemy!



Ju¿ od 28 stycznia w naszym woje-

wództwie rozpoczynaj¹ siê zimowe ferie.

Czêœæ chojnowskich uczniów ma ju¿ za-

pewne zaplanowany wypoczynek w tym

okresie. Pozosta³ych Miejska Bibliotek

Publiczna i Miejski Oœrodek Kultury

Sportu i Rekreacji zapraszaj¹ na zajêcia

do siebie. Obie placówki wysz³y z ofer-

t¹ edukacyjno-rozywkow¹, ukierunko-

wan¹ na dobr¹ zabawê i przyjemn¹ dy-

daktykê.

Od poniedzia³ku 28 lutego, do œrody 30

lutego w MOKSiR - kreatywno-tech-

niczne warsztaty prowadzone przez fir-

mê Tech Kids. W programie m.in. -

eksperymenty chemiczne, zajêcia z robo-

tyki i programowania, rysowanie nici¹.

Uzupe³nieniem oferty jest codzienny (od

wtorku do pi¹tku) seans filmowy.

W chojnowskim domu kultury bêdzie

nowoczesnoœæ i postêpowe technologie.

Miejska Biblioteka Publiczna natomiast,

w drugim tygodniu ferii, zaprasza do

przesz³oœci. Zabawa animacyjna -

"Tropem rycerskiej przygody”, spot-

kanie z autork¹ ksi¹¿ki o piratach, po-

dró¿ do czasów Piastów i Jagiellonów,

to kilka propozycji na zajêcia od 4 do 8

lutego.

Zapraszamy!

RALF DEMOLKA 
W INTERNECIE

- zapraszamy do kina
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FFeerriiee zziimmoowwee 
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ii MMBBPP

Podczas 27 Fina³u WOŒP chojnowskie
zespo³y dzia³aj¹ce przy MOKSiR kon-
certowo wspar³y tê imprezê.

Punkrockowy POLISH FICTION da³ a¿
dwa wystêpy: w sobotê 12. 01. w leg-
nickiej „Spi¿arni” oraz dzieñ póŸniej
podczas Fina³u w Z³otoryi.

Z kolei PLUG`N`BLUES przyj¹³ zapro-
szenie od LCK i w tamtejszej Sali Mane-
¿owej. 13.01. wspar³ blues-rockowo idee
Fina³u WOSP.

pm

Rockowcy Rockowcy 
wsparli Orkiestrwsparli Orkiestrêê

Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia
œw. Jana Chrzciciela w Zamienicach przy
wsparciu Miejskiego Oœrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji zaprosi³a w pi¹tkowy
wieczór, 11 stycznia, mieszkañców
naszego miasta i okolic na koncert kolêd
³emkowskich i ukraiñskich. Spotkanie
rozpoczê³o siê od s³owno - muzycznego
recitalu grupy prowadzonej przez p. Annê
Peregrym "Soneczka". Za³o¿ony w 2012
roku zespó³ dzieciêco - m³odzie¿owy
kolêdowa³ i prezentowa³ miniatury
sceniczne zwi¹zane z obchodami œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Na scenie Domu
Kultury wyst¹pi³ zespó³ wokalno -
instrumentalny "Trio" z Krzy¿owej,
prezentuj¹c trzy utwory muzyczne. Po
nich kolêdowali "Jaroszi³czanie" 
z Jaroszówki. Grupê tworz¹ dwie ro-
dziny czerpi¹ce radoœæ ze wspólnego
muzykowania. W naszym mieœcie zagra³
i zaœpiewa³ tak¿e zespó³ instrumentalno -
wokalny z Zespo³u Szkó³ Muzycznych,
który swoj¹ muzyczn¹ drogê rozpocz¹³
rok temu i ju¿ posiada liczne grono s³u-
chaczy. Koncert uœwietni³y te¿ pokazy
najm³odszych kolêdników. Zespó³ pieœni
i tañca z Przemkowa "£astiwoczka" za-
prezentowa³ licznie zgromadzonej pub-
licznoœæ ³emowskie jase³ka - "wertep".
Zagra³y i zaœpiewa³y tak¿e grupy dzie-
ciêco-m³odzie¿owe - Kyczerka i £astiw-
czata. Muzykowa³ na chojnowskiej sce-

nie najbardziej rozpoznawalny zespó³ 
³emkowski w Polsce - "Kyczera", od 27
lat szerz¹cy kulturê ³emkowsk¹ w kraju 
i na œwiecie, posiadaj¹cy w swoim do-
robku niezliczone nagrody i wyró¿-
nienia. Po raz pierwszy w Chojnowie
zaprezentowa³a siê grupa kleryków 
z kijowskiego seminarium tworz¹ca
zespó³ MetaNoya.
- W Polsce jesteœmy po raz drugi. W tam-
tym roku zwiedziliœmy pó³nocno - zachod-
ni¹ czêœæ waszego piêknego kraju. Je-
steœmy pod wra¿eniem goœcinnoœci
Polaków - mówi³ przed wystêpem kleryk
Vlad. 
MetaNoya powsta³a 7 paŸdziernika 2015 r.
Nazwa grupy z greckiego oznacza na-
wrócenie lub dos³ownie w jêzyku ukra-
iñskim to cel Noego, czyli zbawienie
ca³ego narodu ludzkiego oraz wszystkich
¿ywych stworzeñ. 
Dwugodzinne kolêdowanie zakoñczy³o
siê ¿yczeniami, które z³o¿y³ proboszcz
parafii Patoka i Zamienice ks. Pawe³
Berezka.

K. Burzmiñska

Koncert kkolêd 
³emkowskich ii uukraiñskich
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Zarz¹dzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z 5 gru-
dnia 2018 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprze-
da¿y w formie przetargu nieograniczonego.
Dzia³ki zlokalizowane s¹ w rejonie ul. Ogrodowej, ul. Reymonta,
ul. G³owackiego i ul. Chmielnej w strefie œródmiejskiej miasta,
blisko centrum, na terenie nowo powsta³ego osiedla zabudowy
jednorodzinnej. Kszta³t dzia³ek zbli¿ony do prostok¹ta, teren
p³aski, poroœniêty roœlinnoœci¹ trawiast¹ i pojedynczymi drzewa-
mi i krzewami. Ich ewentualna wycinka mo¿e nast¹piæ po uzys-
kaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu (nie dotyczy to
drzew i krzewów owocowych). Planowany dojazd do dzia³ek od
nowoprojektowanej ulicy tj. ul. Jana Paw³a II - obecnie nawierz-
chnia utwardzona t³uczniem. W ewidencji gruntów sklasyfiko-
wane s¹ jako tereny przeznaczone pod zabudowê - Bp. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa 
z 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Poz. 2830 
z 30 maja 2016 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 7.8.MN i 7.10.MN, w obszarze ochrony konserwa-
torskiej nowo¿ytnego uk³adu urbanistycznego kszta³towanego do
1945 r., dzia³ki nr 460/13 i 460/14 po³o¿one s¹ czêœciowo w ob-
szarze œcis³ej ochrony konserwatorskiej oœrodka historycznego
miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2644/420
oraz dzia³ki nr 460/11, 460/12, 460/13, 460/14 po³o¿one s¹ 
w obszarze OW obserwacji archeologicznej. 
Wszystkie dzia³ania inwestycyjne podlegaj¹ uzgodnieniu z wojew-
ódzkim konserwatorem zabytków.
Teren, na którym usytuowane s¹ dzia³ki uzbrojony jest w sieæ
energetyczn¹, gazow¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹; sieci znaj-
duj¹ siê w przyleg³ych ulicach. Do dzia³ek doprowadzone s¹
przy³¹cza: sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przez dzia³ki nr 460/6, 460/7, 460/11, 460/12, 460/13 i 460/14
biegn¹ nieczynne przewody sieci kanalizacyjnej. Je¿eli projek-
towana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej
nieczynnej sieci, nabywca dokona jej likwidacji na w³asny koszt
w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Zgodnie z dokumentacj¹ geotechniczn¹ w obszarze dzia³ek wys-
têpuj¹ z³o¿one warunki hydrogeologiczne - mog¹ zbieraæ siê
wody na powierzchni terenu po obfitych opadach lub roztopach
oraz wystêpuj¹ w pod³o¿u grube warstwy nasypowe, nienoœne
grunty organiczne i s³abonoœne grunty pylaste.
Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest
zapoznaæ siê przedmiotem przetargu i stanem nieruchomoœci 
w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Chojnowa oraz dokumentacj¹ geotechniczn¹.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych
niezbêdnych do realizacji planowanej inwestycji le¿¹ w ca³oœci po
stronie nabywcy.
Grunt stanowi w³asnoœæ Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny
od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, naby-
wca przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym ist-
niej¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu
wartoœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady

ukryte nieruchomoœci, których nie mo¿na by³o stwierdziæ na pod-
stawie posiadanych dokumentów.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 
26 lutego 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego 
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci
maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnict-
wo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cud-
zoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabyw-
ca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ
na konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski 
w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do 20 lutego 2019 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czyn-
nego uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w do-
wodzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nie-
ruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), je¿eli oso-
ba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane 
z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. 
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Og³oszenia o prze-
targach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrêbie 
4 miasta Chojnowa, dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00013615/5:
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Zarz¹dzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z 20 maja
2016 r. w/w nieruchomoœci zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y 
w formie przetargu.
Dzia³ki po³o¿one s¹ w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo
powsta³ego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas u¿yt-
kowane rolniczo. Przedmiotowe dzia³ki maj¹ dostêp do drogi pu-
blicznej przez drogê dojazdow¹ i drogi wewnêtrzne o nawierzchni
utwardzonej t³uczniem drogowym. Dzia³ki sklasyfikowane s¹, ja-
ko u¿ytek rolny - grunty orne RIII a. Nabywca przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji 
o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzo-
nego Uchwa³¹  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z 30 czer-
wca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnoœl¹skiego Nr 172, poz. 2985 
z dnia 17.08.2011 r.), dzia³ki po³o¿one s¹ na terenie oznaczonym
symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Dzia³ki uzbrojone s¹ w sieæ wodo-
ci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ (przy³¹cza do sieci
znajduj¹ siê przy granicy dzia³ek). Przed przyst¹pieniem do prze-
targu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz z zapisami w/w
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.
Nieruchomoœci s¹ wolne od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie
s¹ przedmiotem zobowi¹zañ. 
W granicach dzia³ek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieæ
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w dzia³ce 
nr 43/19 przebiega  korytarz  napowietrznej linii energetycznej
SN (20kV), planuj¹c zabudowê dzia³ki nale¿y zachowaæ zapisy
okreœlone w normach elektroenergetycznych.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej zapewni, w³aœcicielowi sieci
przebiegaj¹cej przez dzia³ki, swobodny do niej dostêp w celu jej
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Je¿eli projekto-
wana zabudowa bêdzie kolidowaæ z przebiegiem istniej¹cej sieci,
prze³o¿y j¹ na w³asny koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem sieci.
Sprzeda¿ nieruchomoœci odbêdzie siê w stanie istniej¹cego zain-
westowania i istniej¹cej infrastruktury, w zwi¹zku z czym, nabywca
przejmie nieruchomoœæ w stanie faktycznym i prawnym istnie-
j¹cym w dniu podpisania protoko³u. W przypadku wzrostu war-
toœci nieruchomoœci z tytu³u ich dozbrojenia Miasto obci¹¿y
nabywców nieruchomoœci op³atami adiacenckimi.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê 27 lutego
2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, Pl.
Zamkowy 1. 
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³-
ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu w/w nieru-
chomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci
maj¹tkowej) lub dokument œwiadcz¹cy o istnieniu rozdzielnoœci
maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, a podmioty inne ni¿ osoby fizy-
czne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnict-
wo do udzia³u w przetargu.
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-

ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoœci przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabyw-
ca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy. 
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 34102052260000610205198520 Urz¹d Miejski w Choj-
nowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do 21 lutego 2019 r. (ze
wskazaniem numeru dzia³ki). Wadium upowa¿nia do czynnego
uczestnictwa w przetargu tylko na dzia³ki wymienione w dowo-
dzie wp³aty. 
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów z 14-09-2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³a-
caj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie tj. nie póŸniej
ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia prze-
targu, uniewa¿nienia lub zakoñczenia wynikiem negatywnym, w spo-
sób odpowiadaj¹cy formie uczestnikom przetargu.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu z tym, ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, 
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska
Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed
zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem
tak, aby œrodki pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), je¿eli
osoba ustalona, jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Pierwszy
przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê w dniu 30.08.2016 r.,
drugi odby³ siê w dniu 07.10.2016 r., trzeci odby³ siê 16.12.2016 r.,
czwarty odby³ siê w dniu 17.02.2017 r., pi¹ty odby³ siê w dniu
12.05.2017 r., szósty odby³ siê w dniu 27.06.2017 r., siódmy odby³ siê
w dniu 04.08.2017 r., ósmy odby³ siê w dniu 10.10.2017 r., dziewi¹ty
odby³ siê w dniu 30.11.2017 r., dziesi¹ty odby³ siê w dniu
15.02.2018 r., jedenasty odby³ siê w dniu 26.04.2018 r., dwunasty
odby³ siê 03.07.2018 r., trzynasty odby³ siê 18.09.2018 r., czter-
nasty odby³ siê 06.11.2018 r., piêtnasty odby³ siê w dniu 08.01.2019 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu
lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. 
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
o g ³ a s z a

szesnasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych w obrê-
bie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiañskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których S¹d Rejonowy
w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ LE1Z/00040662/7:
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ZABAWA, ZZABAWA
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 szpi-

talu 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
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 tytanicznego wysi³ku w walce o szacunek 

i mi³oœæ. 

SPIDER-MMAN UUNIWERSUM - 22D DDUBBING 
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

tempo, jest humor, jest urzekaj¹ca animacja, s¹ powa¿ne

emocje, niepowa¿ne atrakcje i ca³y zastêp Spider-Manów.

Dla ka¿dego coœ mi³ego. 

RALPH DDEMOLKA WW IINTERNECIE
29.01.; ggodz. 112:30
30.01.; ggodz. 112:30
31.01.; ggodz. 112:30
01.02.; ggodz. 112:30
02.02.; ggodz. 114:00
02.02.; ggodz. 116:00
03.02.; ggodz. 114:00
03.02.; ggodz. 116:00

Akcja filmu "Ralph Demolka w internecie" przenosi siê 
z salonu gier do nieznanego i stale rozwijaj¹cego siê œwiata
internetu. Przy czym nie ma ostatecznej pewnoœci, czy inter-
net przetrwa demolkê Ralpha... Ralph, czarny charakter gry
wideo wraz z przyjació³k¹ Wandelop¹ von Cuks stawiaj¹
wszystko na jedn¹ kartê i wyruszaj¹ na tu³aczkê po sieci 
w poszukiwaniu czêœci zamiennej, która uratuje grê
Wandelopy. Zagubieni w nieznanym œwiecie bohaterowie
zdaj¹ siê w swojej wêdrówce na internetow¹ spo³ecznoœæ, 
w tym twórcê stron internetowych i biznesmena imieniem
Yesss bêd¹cego g³ównym algorytmem i dusz¹ popularnej
strony "BuzzzTube" 

KARTOTEKA 664
01.02.; ggodz. 118:00
02.02.; ggodz. 118:00
03.02.; ggodz. 118:00

Robotnicy remontuj¹cy star¹ kamienicê w Kopenhadze
dokonuj¹ przera¿aj¹cego odkrycia. W tajnym pomieszczeniu
ukrytym za œcian¹ jednego z mieszkañ znajduj¹ trzy zmumi-
fikowane cia³a, u³o¿one wokó³ kuchennego sto³u. Do
rozwik³ania zagadki przydzieleni zostaj¹ detektywi z De-
partamentu Q. Nadzoruj¹cy dochodzenie komisarz Carl
Morck i jego asystent Assad trafiaj¹ na œlad, który prowadzi
ich do okrytego z³¹ s³aw¹ szpitala dla kobiet w Sprogo.
Miejsca, gdzie przed laty na pacjentkach dokonywano
zabiegów przymusowej sterylizacji. I chocia¿ horror 
w Sprogo uznawany jest za niechlubny i dawno zamkniêty
rozdzia³ historii Danii, to detektywi docieraj¹ do osób
twierdz¹cych, ¿e bestialskie praktyki s¹ nadal stosowane.
Zag³êbiaj¹c siê w mroczny œwiat medycznych eksperymen-
tów i seksualnych nadu¿yæ, Carl i Assad rozpoczynaj¹ wyœ-
cig z czasem. Wszystko po to, aby zapobiec kolejnym
morderstwom i brutalnym napaœciom. 

ARKTYKA
01.02.; ggodz. 220:00
02.02.; ggodz. 220:00
03.02.; ggodz. 220:00

W Arktyce temperatura mo¿e spaœæ do -70 stopni Celsjusza.
Na tej wrogiej, lodowatej pustyni, z dala od cywilizacji na
d³ugo oczekiwany ratunek czeka samotny cz³owiek, jedyny
pasa¿er rozbitego samolotu. Szanse na pomoc malej¹ 
i bohater filmu staje przed decyzj¹: czy pozostaæ we wzglêd-
nie bezpiecznym obozie, gdzie nauczy³ siê walczyæ 
z ch³odem,burzami i polowaæ na niedŸwiedzie polarne, czy
te¿ rozpocz¹æ œmierteln¹ wêdrówkê przez nieznane w celu
potencjalnego prze¿ycia. 

GLASS
08.02.; ggodz. 117:00
08.02.; ggodz. 119.30

Stra¿nik David Dunn, wykorzystuj¹c swoje nadprzyrodzone
zdolnoœci, tropi cz³owieka o wielu osobowoœciach. 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŒL¥SKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2019 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z § 3 roz-
porz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku,
w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1980)
oraz rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paŸdziernika
1918 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2019r. (Dz. U. z 2018r. , poz. 1982) podajê do wiadomoœci co
nastêpuje:
1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.
przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolno-
œl¹skiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê:
2.1 mê¿czyzn urodzonych w 2000 roku;
2.2 mê¿czyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie

posiadaj¹ okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej;
2.3 osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej
s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed
zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
wzglêdu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej
s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa po
zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art. 28
ust. 4 i 4"b" Ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianê
kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej przed
zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej.
2.4 kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadaj¹ce kwali-

fikacje przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety
pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania tych kwalifikacji, które 
w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 koñcz¹ naukê 
w szko³ach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub
absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o których mowa w § 2
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowi¹zkowi
stawienia siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);.
2.5 osoby, które ukoñczy³y 18 lat i zg³osi³y siê ochotniczo do

pe³nienia s³u¿by wojskowej do koñca roku kalendarzowego, 
w którym koñcz¹ dwadzieœcia cztery lata, je¿eli nie posiadaj¹
okreœlonej kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowi stawienia siê do kwali-
fikacji wojskowej zameldowane na pobyt sta³y lub pobyt czaso-
wy trwaj¹cy ponad trzy miesi¹ce na terenie Miasta Chojnowa
winny obowi¹zek ten spe³niæ w terminie od 21.02. do 25.02.
2018 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w
Legnicy ul. Koziorozca 9 Spó³dzielczy Dom Kultury
"Kopernik".
4. Osoba stawiaj¹ca siê do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
4.1 wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustale-
nie to¿samoœci;

b) dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do
kwalifikacji wojskowej, je¿eli stawienie siê do kwalifikacji
wojskowej w terminie okreœlonym w wezwaniu nie by³o
mo¿liwe;
4.2 powiatowej komisji lekarskiej - posiadan¹ dokumentacjê

medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych, przepro-
wadzonych w okresie dwunastu miesiêcy przed dniem stawie-
nia siê do kwalifikacji wojskowej;
4.3 wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
a) aktualn¹ fotografiê o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia
g³owy) - nie dotyczy w przypadku posiadania wojskowego do-
kumentu osobistego;
b) dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobie-
ranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
c) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.
5. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê do kwalifikacji wojskowej,
które w okresie od dnia og³oszenia kwalifikacji wojskowej do
dnia jej rozpoczêcia zmieni³y miejsce pobytu sta³ego lub poby-
tu czasowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce, zg³aszaj¹ siê do
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w³aœciwego ze
wzglêdu na ich nowe miejsce pobytu sta³ego lub pobytu cza-
sowego trwaj¹cego ponad trzy miesi¹ce. Wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia siê
do kwalifikacji wojskowej. Osoby podlegaj¹ce stawieniu siê
do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczêciu kwalifikacji
wojskowej na danym terenie zamierzaj¹ zmieniæ miejsce poby-
tu sta³ego lub pobytu czasowego trwaj¹cego ponad trzy
miesi¹c, stawiaj¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed opusz-
czeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
6. W razie niestawienia siê osoby do kwalifikacji wojskowej
bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) z urzêdu albo na wniosek przewodnicz¹cego powia-
towej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupe³-
nieñ, na podstawie art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej
Polskiej, nak³ada na osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji wojskowej
grzywnê w celu przymuszenia albo zarz¹dza przymusowe
doprowadzenie przez Policjê do kwalifikacji wojskowej, w try-
bie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Osoby, które nie stawi¹ siê do kwalifikacji wojskowej przed
wójtem lub burmistrzem (prezydent miasta), przed w³aœciw¹
komisj¹ lekarsk¹ lub przed wojskowym komendantem uzupe³-
nieñ w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawi¹ siê do woj-
skowej pracowni psychologicznej, albo nie przedstawi¹ doku-
mentów, których przedstawienie zosta³o nakazane oraz nie
zg³osz¹ siê w okreœlonym terminie i miejscu na wezwanie
w³aœciwych organów w sprawach dotycz¹cych powszechnego
obowi¹zku obrony oraz odmówi¹ poddania siê badaniom
lekarskim na podstawie art. 224 pkt 1 i 3 wskazanej ustawy 
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
podlegaj¹ grzywnie albo karze ograniczenie wolnoœci.
7. Osoby wymienione w pkt 2.3 lit. "b" oraz w pkt 2.5 
w niniejszym obwieszczeniu zamierzaj¹ce stawiæ siê do kwali-
fikacji wojskowej sk³adaj¹ w³aœciwemu Wojskowemu
Komendantowi Uzupe³nieñ wnioski o ustalenie lub zmianê
kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej. 

Wojewoda Dolnoœl¹ski 
Pawe³ Hreniak



DDoommyy mmiieesszzkkaanniiaa llookkaallee
Sprzedam dom w Konradówce.
Wiadomoœæ: tel.  600-124-919. (20028)

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, no-
we okna i drzwi, zamieniê na wiêksze (2 po-
koje), mo¿e byæ do remontu. 
Wiadomoœæ: tel. 793-438-473, po godz.
15.00. (24855)

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

DDzziiaa³³kkii
Do sprzedania atrakcyjna dzia³ka budow-
lana o pow. 11.62 ha z projektem oraz poz-
woleniem na budowê. Miejsce w pobli¿u
piêknego lasu w miejscowoœci Jerzmano-
wice 59a, gmina Chojnów. Ogrodzona,
media, woda, pr¹d. Cena 105000 z³.
Wiadomoœæ: tel. 531-111-307. (25109)

Sprzedam dzia³kê w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 600-124-919. (20027)
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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

GAZETA CHOJNOWSKA 
Dwutygodnik Samorz¹du Terytorialnego

gazeta@chojnow.net.pl

Adres redakcji: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, 
tel. 76 818-66-83; fax: 76 818-75-15
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl,  http://www.chojnow.eu

Zrzeszony w Forum Mediów Lokalnych w Krakowie,  nak³ad: 700 eg.

Sk³ad Redakcyjny: redaktor naczelny - Emilia Grzeœkowiak, Katarzyna
Burzmiñska wspó³pracuj¹: Piotr Misikiewicz

DTP: Emilia Grzeœkowiak
Wydawca: Urz¹d Miejski w Chojnowie.  
Druk: Drukarnia UNIFOT Gizela i Andrzej Bobik ul. Okrzei 2.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania.

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

Janczyñski Janczyñski 
S³awomir S³awomir 

Tel. 7792 3366 8888Tel. 7792 3366 8888

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

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chojnowie, ul. Drzyma³y 30 

og³asza nabór 

na wolne stanowisko urzêdnicze:

G³ównego ksiêgowego

Szczegó³owe informacje 
na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej 
bip.chojnow.net.pl/jednostki organizacyjne,

a tak¿e na tablicy informacyjnej 
w siedzibie zak³adu 

przy ul. Drzyma³y 30 
oraz w Powiatowym Urzêdzie Pracy Filia 

w Chojnowie, Rynek 20



Na zaproszenie Społecznego Ogniska
Muzycznego w Chojnowie odpowiedzia-
ło wielu zainteresowanych. Koncert No-
woroczny w wykonaniu uczniów Ognis-
ka pierwszy raz odbył się na scenie do-
mu kultury.

To była słuszna decyzja. Występy mło-
dych adeptów muzyki, w tym otoczeniu,
miały z pewnością nowy wydźwięk.

Dotychczas uczniowie prezentowali się
w niewielkiej sali Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Ich koncerty zawsze miały
specyficzny, kameralny charakter, ale
scena MOKSiR, profesjonalne oświetle-
nie i nagłośnienie nadały występom dodat-
kowego, innego klimatu.
Około 40 początkujących instrumenta-

listów dało popis - solowy lub grupowy -
swoich umiejętności gry na skrzypcach,
gitarze, flecie, saksofonie, keyboardzie,
odważniejsi łączyli swoje prezentacje 
z wokalem. Wśród wykonawców zupełni
debiutanci (pobierający lekcje gry na in-
strumencie od niedawna) i ci z większym
doświadczeniem. Wszyscy jednak bar-
dzo przejęci i z zdeterminowani, by wy-

paść jak najlepiej przed bliskimi i swoi-
mi opiekunkami. 

Ćwicząc przez ostatnie tygodnie pod
okiem niezwykle zaangażowanych nau-
czycielek – pani Róży Pakuły i pani
Agaty Koziar, bardziej lub mniej znane
świąteczne melodie, stworzyli dla życzli-
wej im publiczności, ujmujący koncert. 
Społeczne Ognisko Muzyczne w Choj-
nowie od wielu lat daje okolicznościowe
koncerty w ciągu roku. Każdy z nich jest
prezentacją nabywanych umiejętności,
wykazaniem postępów, ale także możli-
wością sprawdzenia własnych emocji 
w zetknięciu z dużą publicznością i szan-
są dla rodziców oklaskiwania własnych
pociech.

eg

Świąteczno-noworoczny koncert OgniskaŚwiąteczno-noworoczny koncert Ogniska
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Sekcja Tańca Towarzyskiego w Choj-
nowie wraz z zaproszonymi gośćmi, 
12 stycznia spotkała się w Domu Schra-
ma na Balu Charytatywnym. Czwarta
odsłona bankietu ukazała kwintesencję
lat nauki poruszania się w rytmie muzy-
ki, którą zaprezentowali roztańczeni sym-
patycy tego rodzaju aktywności. 
Od blisko ośmiu lat spotykają się, by
ćwiczyć układy, doskonalić formę i tech-
nikę pod czujnym okiem instruktorów
tańca. Sekcja powstała z inicjatywy p. Al-
freda Serkiesa. Dwie grupy prowadzi
profesjonalna instruktor tańca p. Beata
Krzyżanowska ze Szkoły Tańca B. P. Krzy-
żanowscy, a trzecią – najmłodszą stażem
pasjonat tańca p. Piotr Owczarek. Daleko
idącą pomocą służy też p. Robert Majchrzak.
Na zajęcia uczęszcza ponad 40 osób.
Dwie grupy są na bardzo zaawansowa-
nym poziomie, ćwiczą od początku ist-
nienia kursu. W 2018 roku powstała
sekcja salsy. Lekcje tańca towarzyskiego
kuszą swoją dowolnością w szlifowaniu
umiejętności. 
Kolejna odsłona eleganckiej zabawy roz-
poczęła się tradycyjnym wręczeniem
kotylionów i upominków dla pań. Bal

zainaugurowano serdecznym powitaniem
gości przez p. Marię Dziurę i p. Alfreda
Serkiesa. 

- W balu uczestniczą wszystkie grupy za-
wodowe m.in. nauczyciele, przedsiębior-
cy czy lekarze. Swą obecnością zaszczy-
cili także: Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies i Wójt Gminy Chojnów An-
drzej Pyrz. W grupach pracujemy tak
samo wytrwale, tworząc przez te wszys-
tkie lata taneczną rodzinę. Trenujemy
nowe kroki, stale wzbogacamy naszą
wiedzę dotyczącą tańca i zapraszamy
każdego, kto chciałby ćwiczyć razem 
z nami – zaznaczyła  Maria Dziura. 
Po oficjalnych przemówieniach galę
otworzyła piosenka „Niech żyje bal” 
w wykonaniu zaproszonej grupy muzy-

cznej „4 – EVER Band”. Bogaty reper-
tuar - od klasycznych po wyszukane i no-
woczesne utwory - wyśmienicie wpisał
się w preferencje chojnowskich tanc-
mistrzów. Zespół zachwycił także aran-
żacją ponadczasowej piosenki „Dziwny
jest ten świat” Czesława Niemena. 
Trzy tańce standardowe wykonały pary
pierwszej grupy. Tradycyjnie pokaz roz-
począł się od walca wiedeńskiego. Nas-
tępnie zaprezentowane zostały: walc an-
gielski oraz tango. Drugi team dał pokaz
samby, rumby i jive’a. Taneczną paradę
zwieńczyła, przy dźwiękach paso doble,
cza-cza pierwszej grupy. 
W kolejnych pokazach zachwycające
tango argentyńskie wykonali Danuta 
i Kazimierz Rabiej. Ruedę, czyli salsę 
w okręgu zatańczyło pięć par, w tym dwa
chojnowskie duety. Temperamentne fla-
menco zaprezentowały Dorota Dreger i El-
żbieta Makowiec. 
Nie zabrakło tańców integracyjnych.
Goście bawili się wspólnie przy belgijce
i zorbie. 
W tym roku zebrane środki zostaną w ca-
łości przekazane na cele społeczne.
Organizatorzy już zaprosili na kolejną
unifikację kunsztu, kreacji i zamiłowania
do tańca w przyszłym roku. 

K. Burzmińska

Sekcja Tańca Towarzyskiego 
w Chojnowie 

zaprasza na zajęcia 
tańca towarzyskiego i salsy, 

które odbywają się w poniedziałki, 
w Domu Schrama 

w godzinach: 
17:00 – 18:30 – salsa 

18:30-20:00 – taniec towarzyski

Taneczna wirtuozeria po raz czwarty



Chojnowskie DzieciakiChojnowskie Dzieciaki

Mikołaj Jaworski - 7 miesięcy 
Zodiakalny Bliźniak. Jest ener-
gicznym maluszkiem i tylko mu
psoty w głowie - najchętniej podczas
zabaw z dziadkiem. 

Pomaganie jest proste - WOŚP 2019
Rekord w Chojnowie

Koncert kolęd łemkowskich i ukraińskich 
w Domu Kultury


